Referat Kulturmetropolens politiske styregruppe
28. april 2017, kl.15.00 -18.00.
J. F. Willumsens Museum, Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund

Mødet startede med en introduktion til J. F. Willumsens Museum og en rundvisning.

1. Velkomst ved Morten Skovgaard, Frederikssund og Sengül Deniz, formand
Næstformand Tom Nielsen (Ballerup) bød velkommen og orienterede om, at Sengül var blevet
forhindret pga. sygdom, og at de havde aftalt, at Tom derfor overtog Sengüls rolle på mødet.
Morten bød velkommen til Frederikssund og Willumsens Museum.
2. Stevns Kommune (bilag 1)
Stevns Kommune og Kulturmetropolens formandskab er på møde 9. marts 2017 (referat
vedlagt i bilag 1) blevet enige om, at Stevns Kommune fortsat er en del af Kulturmetropolens
partnerskab frem til aftaleperiodens udløb i 2019.
Stevns Kommune forslår dog, at de i 2018 og 2019 betaler halvdelen af det oprindelige beløb
på kr. 80.000 kr. årligt (altså kr. 40.000 årligt). Til gengæld gør Stevns Kommune ikke krav på
Kulturmetropolens ressourcer til f.eks. at inddrage Stevns Kommune i indsatserne.
Stevns Kommune begrunder ønsket med, at kommunen er med i to kulturaftaler, hhv.
Kulturmetropolen og Storstrøm, men at det er i sidstnævnte aftale, at det politiske fokus for
Stevns Kommune ligger - blandt andet på et musealt samarbejde og et turismesamarbejde
med Vordingborg, Næstved og Faxe. Endvidere begrundes ønsket i, at Stevns Kommune ikke
har de personalemæssige ressourcer, der skal til for at få udbytte af deltagelse i begge aftaler.
Stevns Kommune ønsker derfor at fokusere sine ressourcer i Kulturaftalen Storstrøm.
Formandskabet anbefaler styregruppen at acceptere Stevns Kommunes forslag, da der er tale om
en særlig situation på grund af Stevns Kommunes deltagelse i to kulturaftaler.
Formandskabet anbefaler styregruppen at godkende, at aftalen med Stevns er en særlig aftale på
grund af Stevns Kommunes særlige situation, og at aftalen derfor ikke kan danne præcedens for
eventuelle fremtidige beslutninger af lignende karakter.
Det blev præciseret, at Stevns kommune er fuldgyldige medlemmer af Kulturmetropolen på
lige fod med de andre kommuner selv efter en eventuel accept af deres forslag.
Indstillingen blev sendt til afstemning.
Indstillingens første punkt blev vedtaget med stemmerne 6-1. Roskilde stemte imod.
Indstillingens andet punkt blev vedtaget med stemmerne 7-0.

3. Kommunernes repræsentation i den politiske styregruppe
Det politiske formandskab har drøftet muligheden for, at hver kommune fremover kan vælge
to repræsentanter til den politiske styregruppe i stedet for den nuværende ene repræsentant.
Formandskabet vurderer, at det vil sikre en større forankring af Kulturmetropolen lokalt – og
at det også vil betyde en større politisk deltagelse på styregruppemøderne. Formandskabet
anbefaler, at den første repræsentant som hidtil er udvalgsformanden. Det foreslås at være op
til den enkelte kommune at afgøre, hvordan den anden repræsentant skal findes. I tilfælde af
afstemning på et styregruppemøde vil hver tilstedeværende kommune have én stemme.
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe beslutter, at der fremover er mulighed at
vælge to repræsentanter fra hver kommune i den politiske styregruppe, som beskrevet ovenfor.
Det blev besluttet at følge indstillingen med virkning fra 1. januar 2018.
4. Hvordan kan den politiske styregruppe bidrage til at Kulturmetropolens politiske
vision virkeliggøres?
Den politiske vision for Kulturmetropolen lyder:
”Kulturmetropolen skal frem mod 2022 udnytte kulturregionens geografiske og sociale
tæthed, kulturelle variation og kreative ressourcer på tværs af kommunegrænser, så området
går fra bynetværk til en sammenhængende kulturmetropol. En kulturmetropol, hvor kulturen
spiller en afgørende faktor som social, innovativ og økonomisk værdiskaber.”
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe drøfter, hvordan det politiske niveau kan
spille en aktiv rolle i virkeliggørelsen af visionen – herunder særligt med fokus på, hvordan vi kan
videregive viden og relationer til de eventuelle nye deltagere efter KV17. Formandskabet beder
styregruppen om at overveje mulighederne på forhånd.
Tom, Ballerup, fremlagde et bud på, hvordan den politiske styregruppe kan bidrage, og
punktet blev herefter debatteret blandt styregruppens medlemmer. Det blev besluttet, at
formandskabet skal følge op på deres næste møde.
5. Status på Kulturmetropolens projekter
På mødet deltager Kulturmetropolens projektledere. De giver en kort status på arbejdet i
projekterne og præsenterer en plan for det næste stykke tid.
Formandskabet indstiller, at projektledernes status tages til efterretning
Statusoplæggene blev taget til efterretning.

6. Hvordan sikrer vi, at Kulturmetropolens resultater formidles og forankres lokalt?
En af udfordringerne fra KMØ som går igen i Kulturmetropolen er den lokale formidling og
forankring af kulturaftalens resultater. Her er der mulighed for, at den politiske styregruppe
kan spille en rolle. F.eks. ved aktivt at deltage i forankringen og formidlingen og ved at
fastlægge procedurer for, hvordan formidlingen og forankringen sker.
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe drøfter, hvordan det politiske niveau kan
være med til at sikre, at Kulturmetropolens resultater formidles og forankres lokalt.
Katrine, Gladsaxe, fremlagde tre mulige strategier for at formidle og forankre lokalt:
1. Koble de lokale indsatser til eksisterende politikker og strategier.
2. Brug begivenhederne som kommunikationsplatform.
3. Skab systematisk dialog i aftaleperioden mellem det politiske niveau og de lokale
projekter.
Styregruppen debatterede herefter punktet og Katrines indlæg.
7. Eventuelt
Der er ikke planlagt flere møder med den politiske styregruppe i 2017.
Mødet afsluttedes med spisning.

