Scenarier for Kulturmetropolen

1. Vi fortsætter med den nuværende aftale
I dette scenarie holder vi fast i den nuværende aftaletekst og den nuværende aftale kreds.
Tidshorisont: Kulturministeren skal bruge ca. en måned til at godkende. Forventet
underskrivelse i marts.
Finansiering: Med de deltagende kommuner mødes statens midler lige akkurat en til en. Der
er derfor ikke behov for at ændre i finansieringen.
Bemærk: Kulturstyrelsen har tidligere lovet os, at midlerne fra staten var på plads. Nu siger de,
at det er først, når ministeren har godkendt, at det er på plads. De åbner dermed for at aftalen
eventuelt kan få færre penge end det, de hidtil har sagt.

2. Vi ændrer i aftalen, så København kan komme med
I dette scenarie ændres indsatsområdet ”Festivaler og event 2.0”, så indholdet fokuseres
udelukkende på Copenhagen Film Festivals (CPH:dox og en kommende fiktionsfilm festival
baseret på de nuværende CPH:Pix og Buster). Indsatsområdet vil primært have det formål at
understøtte Copenhagen Film Festivals, men der vil også kunne indtænkes et vist
udviklingsperspektiv, herunder f.eks. visninger og workshops i de deltagende kommuner.
Dette vil betyde, at Københavns Kommune går med i Kulturmetropolen samt at vi kan indlede
forhandlinger med yderlige kommuner, som ellers havde meldt fra.
Tidshorisont: forhandlinger med kommunerne og godkendelse hos kulturministeren i foråret.
Forventet underskrivelse i juni.
Finansiering: Da København ønsker 1 mio. kr. til Copenhagen Film Festivals skal der findes
yderligere finansiering til dette indsatsområde. Der er flere muligheder:
a. Yderligere kommuner går med – og der kommer dermed yderligere finansiering, som
kan dække finansieringen til Copenhagen Film Festivals.
b. I det omfang punkt a. ikke dækker finansieringen af Copenhagen Film Festivals kan det
dækkes ved:
i. At de øvrige indsatsområder først starter op for alvor i august 2016. Hermed
spares en del af det førte halve års udgifter til indsatserne.
ii. At midlerne omfordeles mellem indsatsområderne.
Bemærk: Med deltagelse af København og evt. flere kommuner vil Kulturmetropolen i højrer

