Dagsorden politisk styregruppemøde for Kulturmetropolen
22. januar 2016, kl.15.00 -18.00.
Arken, Ishøj.

1. Igangsættelse af Kulturmetropolens detaljerede projektbeskrivelser
Kulturstyrelsen har meddelt, at ministeren ikke er blevet klar til at underskrive vores aftale
endnu. Det ikke et enestående tilfælde men et forløb, som de andre kulturaftaler rundt
omkring i landet også har været ude for. Vi bliver derfor nødt til at vente med at underskrive til
ministeren er klar. Formandskabet foreslår dog i samråd med den administrative bestyrelse og
sekretariatet, at vi på trods af ministerens udskydelse af underskrivelsen igangsætter
Kulturmetropolens indsatsområder allerede nu med en proces, hvor kommunerne inddrages i
udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse osv. med et minimum af ressourceforbrug ind til
aftalen er endeligt indgået.
Formandskabet indstiller,
a. at den politiske styregruppe bemyndiger sekretariatet til at meddele Kulturministeren,
at kommunerne er helt klar til at skrive under på aftalen og bare venter på ministeren.
b. at den politiske styregruppe bemyndiger sekretariatet til at fastsætte en ny dato for
underskrivelsen, så snart ministeren er klar.
c. at den politiske styregruppe igangsætter indsatsområderne som beskrevet.

2. Mulighed for flere kommuner i kulturaftalen.
Det administrative formandskab har modtaget en henvendelse fra København, der på trods af
deres tidligere udmelding, nu ønsker at være med i Kulturmetropolen. De ønsker dog et mere
fokuseret indsatsområde om festivaler og events, så indholdet fokuseres udelukkende på
Copenhagen Film Festivals (i praksis 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. København ønsker også at
indsatsområdet finansieres med 1 mio. kr. årligt.
Da underskrivelsen af kulturaftalen nu udskydes til senere på året, ser formandskabet en
åbning for at afsøge denne mulighed inden underskrivelsen. På den ene side vil
Kulturmetropolen stå stærkere med København, og det vil evt. kunne trække flere kommuner
med. På den anden side er det vigtigste at holde fast i sammenholdet mellem de nuværende
kommuner.
Formandskabet indstiller
a. at den politiske styregruppe beslutter, hvorvidt den administrative bestyrelse skal
bemyndiges til gå videre med forhandlingerne omkring en fokusering af
indsatsområdet ”festivaler og events 2.0”, så indholdet fokuseres udelukkende på
Copenhagen Film Festivals.

b. at det – såfremt den politiske styregruppe bemyndiger den administrative bestyrelse
til at forhandle omkring en fokusering af indsatsområdet ”festivaler og events 2.0” –
bliver en forudsætning i disse forhandlinger, at den væsentligste del af den yderligere
finansiering, der skal findes, skal være ”nye” penge i aftalen – f.eks. ved at øge
antallet af deltagende kommuner.
c. at de deltagende kommuners kulturchefer – såfremt forudsætningerne i punkt b
opfyldes – bemyndiges til at udarbejde et nyt aftalegrundlag og fremsende det til
ministerens godkendelse samt fastsætte en dato for underskrivelse efter aftale med
Kulturministeren.

3. Eventuelt

Efterfølgende netværk, sandwich og rundvisning på Arken.

