
 

 

Referat Kulturmetropolens Kulturchefer  
1. marts 2019, kl. 9 – 12 
Mødelokale 2 i forhallen til Albertslund Rådhus                 1, 2620 Albertslund  

1. Velkomst  
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet  

 Nyt møde mellem de politiske formandskaber for kulturaftalerne i maj  

 Meldinger fra Slots- og kulturstyrelsen ang. ny aftale  

 Invitation fra Furesø Kommune til Ungemusical  

 Nana (USKIK) har fået nyt job og stopper i kulturmetropolen ultimo februar 2019.  

Formanden og sekretariatet orienterede om det kommende møde med de øvrige 
kulturregioner den 15. maj i Vejle.  

Furesø inviterede alle til deres ungemusical. Meld tilbage til sekretariatet, hvis det har 
interesse.   

Sekretariatet orienterede om, at Nana (USKIK) har fået nyt job. Indtil videre har 
sekretariatet valgt ikke at foretage sig yderligere i sagen førend USKIK har fået tildelt ny 
hjemkommune. Se også punkt 5.  

3. Interessetilkendegivelser fra deltagende kommuner (bilag 1)  
Den 31. januar var deadline for interessetilkendegivelser fra nuværende kommuner. 
Vedlagt i bilag findes oversigt over indkomne tilkendegivelser. Der er stadig flere 
kommuner, der ikke har meldt tilbage. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter tilkendegivelserne og beslutter, om der er beho      
                                                                         -        
baggrund heraf.  

KMK drøftede tilkendegivelserne og besluttede, at der ikke er behov for nye tiltag eller 
ændringer i forhold til den kommende Kulturmetropolen 2020-2023.    

Nye kommuner (bilag 2)  
      -mødet i december blev det besluttet at bede bestyrelsen og sekretariatet 
udarbejde en plan for processen med at                                                
                                    . Sekretariatet har udsendt mail fra den politiske 
formand med invitation til de nye kommuner, og kommunerne er blevet fordelt mellem 
medlemmerne af KMK,     den enkelte                                                    
                                                                                        
                                                                       . 



Bestyrelsen indstiller, at de ansvarlige kulturchefer orienterer om status for 
kommunekontakten, og at KMK beslutter, om der er behov for yderligere tiltag. 

KMK orienterede om status for kommunekontakten og besluttede, at der ikke er behov for 
yderligere tiltag.  

4. Organisering af indsatsområder i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 3)  
I den nuværende aftale har indsatsområderne hver sin hjemkommune, der har det 
formelle ansvar overfor de øvrige kommuner for, at indsatsområdet løftes inden for 
rammerne af den fælles aftale. For nuværende er Festival og Events hjemmehørende i 
Ishøj. USKIK i Ballerup og Musikmetropolen i Roskilde.  

Bestyrelsen har bedt sekretariatet opstille to modeller for den fremtidige organisering: 1. 
hjemkommunemodellen som hidtil og 2. en model hvor ansvaret for indsatserne samles i 
sekretariatet. Modellerne med en ikke-udtømmende liste over fordele og ulemper er 
vedlagt i bilag.  

Ballerup ønsker dog at afgive USKIK til en anden interesseret kommune med det samme. 
Der skal derfor under alle omstændigheder findes en ny hjemkommune for USKIK med det 
samme.  

                                                           , om de kan se sig selv som 
hjemkommune. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK beslutter, hvilken model der skal bruges for organiseringen af 
indsatserne i Kulturmetropolen 2020-2023, og om den politiske styregruppe skal inddrages 
i beslutningen. Bestyrelsen indstiller desuden, at KMK beslutter, hvilken kommune der skal 
være hjemkommune for USKIK resten af 2019. 

KMK besluttede at hjemkommune-modellen skal fortsætte som organisering af indsatserne 
i Kulturmetropolen 2020-2023. Ligeledes besluttede KMK, at der tages stilling til hvilke 
kommuner, der skal være hjemkommuner ved næste møde. Herlev og Rødovre vil vende 
tilbage ift. et 9 måneders forløb som delt hjemkommune for USKIK. Helsingør og 
Albertslund vil vende tilbage senest 24. juni 2019 ift. at være hjemkommune til USKIK i den 
kommende 4-årige periode. Ligeledes gør Ishøj og Roskilde med hhv. Kultur & Sundhed og 
Musikmetropolen.  

6. Den kommunale økonomi i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 4)  
Bestyrelsen ser to muligheder for den kommunale økono                          -      
                                                                                      
                                                                                         
                                             s side to findes en oversigt over den 
nuværende økonomi i Kulturmetropolen samt et overblik over de øvrige kulturaftalers 
egenfinansiering.  



Bestyrelsen indstiller, at KMK anbefaler den politiske styregruppe at vælge en model 2 med 
et kronebeløb op til 3 kr. per indbygger, idet der skal tages hensyn til 50/50 finansieringen i 
forhold til den statslige finansiering og evt. indføres minimum- og maksimumbeløb.  

KMK besluttede at tage bestyrelsens anbefaling til efterretning og vælge at præsentere en 
krone/øre-model med op til 3 kr. pr. indbygger med et maksimum beløb for den politiske 
styregruppe.  

7. Den økonomiske fordeling mellem indsatsområderne i Kulturmetropolen 2020-2023  
For at kunne arbejde videre med de kommende indsatsområder er der behov for en 
beslutning om fordelingen af økonomien mellem indsatsområderne,     de kan skaleres 
rigtigt i aftaleteksten. I den nuværende aftale prioriteres økonomien,                     
      . 52%, USKIK ca. 33% og Festival og Events ca. 15%.  

Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter, hvordan indsatserne skal prioriteres i 
Kulturmetropolen 2020-2023.  

KMK drøftede, hvordan indsatserne skal prioriteres i Kulturmetropolen 2020-2023 og 
besluttede, at der skal være særligt fokus på indsatsområdet Kultur & Sundhed.  

8. Dagsorden styregruppemøde  
Dagsorden til det kommende styregruppemøde den 15. marts 2019 udsendes af 
sekretariatet efter drøftelse og aftale med den politiske formand ca. en uge inden mødet. 
KMK kan anbefale punkter til dagsordenen. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK med udgangspunkt i tidligere behandlede punkter beslutter, 
hvilke punkter KMK vil                                                          
styregruppemøde – samt at KMK skal drøfte, om der er forslag til styregruppemødes form.  

KMK besluttede med udgangspunkt i tidligere behandlede punkter at anbefale den 
politiske formand at medtage interessetilkendegivelserne fra de nuværende og de 
interesserede kommuner til det politiske styregruppemøde, krone/øre-modellen kun med 
maksimum beløb og et tilbagevendende punkt, hvor én til to politikere fortæller om gode 
projekter fra Kulturmetropolen i deres respektive kommune.  

9. Næste møde  
Afholdes 21. juni 2019.  

Intet at referere 

10. Eventuelt 
 
Køge opfordrede KMK til at booke udstilling med friscomalerier. 
Sekretariatet orienterede om, at Eva Hjelms er blevet ansat til at formulere udkast til 
aftalepapirer om Kultur & Sundhed.  
 
  


