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Kulturmetropolen – Forlængelse af aftalen i 2020 

 

Sammendrag 

[XX] er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturministeren har forlæn-

get den statslige finansiering af den nuværende Kulturmetropolen 2016-2019 med ét år, så Kulturmetropolens nuværen-

de aftale med staten først udløber i 2020. 

[XX] skal tage stilling til deltagelse i forlængelsen i 2020. Fortsættelse i den kommende fireårige Kulturmetropolen 2021-

2024 behandles i løbet af 2020. 

 

Sagsfremstilling 

For perioden 2016-19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen.  

Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været tre indsatsområder: 

 Festivaler og events 

 USKIK 

 Musikmetropolen 

[Her kan indsættes lokale resultater og effekter. Evt. med hjælp fra indsatsområderne, updates eller statusdo-

kumenter. De findes på kulturmetropolen.dk. Der kan naturligvis også fås hjælp hos sekretariatet eller projekt-

ledere. Ring eller skriv!] 

 

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på 

både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne 

også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører in-

ternt i kommunerne.   

 

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og staten. Hertil kommer midler fra forskellige 

eksterne aktører og EU.  

 

Samarbejdet i Kulturmetropolen er nu i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet for en kommende 4-årig kultur-

aftale er færdigformuleret og vedtaget i den politiske styregruppe med følgende tre indsatsområder (se bilag 1): 

 Musikindsats 

 Ungeindsats 

 Kultur & sundhed 

Kulturminister Joy Mogensen har dog den 5.september 2019 sendt brev ud til kulturregionerne, hvori hun annoncerer, at 

hun forlænger den statslige medfinansiering af de nuværende kulturaftaler med et år før der bliver indgået nye 4-årige 

aftaler (se bilag 2). Der vil i forlængelsen være mulighed for at tage hul på det nye indsatsområde Kultur og sundhed, så 

2020 kan bruges på at forberede den kommende Kulturmetropolen 2021-2024. 

 

Da forlængelsen ligger ud over den nuværende aftale, der løber fra 2016-2019 er der brug for at [XX] tager stilling til, om 

[XX] ønsker at fortsætte samarbejde i Kulturmetropolen i 2020. Behandling af deltagelse i Kulturmetropolen 2021-2024 

udskydes til 2020. 

 

Administrationens vurdering 

[Indsæt vurdering her med baggrund i både regionale og lokale effekter] 



 

   Side 2  

 

 

 

Bilag 

Bilag 1 – Beskrivelse af nye indsatsområder 

Bilag 2 – Brev fra ministeren 

Bilag 3 – Ny model for det kommunale tilskud 

 

Beslutningen træffes af 

[XX] 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at [XX] beslutter at fortsætte samarbejdet i Kulturmetropolen i 2020.  

 

  

 

 

 


