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Emne: SV: Kulturmetropolen - Deadline for tilbagemelding for deltagelse i 2021-2024

Kære KMK’er 

Den nye 4 – årige kulturaftale er blevet behandlet på Helsingørs sidste Kultur- og 
Turismeudvalgsmøde. Der var stor tilslutning til den kommende aftale, hvorfor vi som forventet også 
fremover er partner i Kulturmetropolen. 

Det er vi i meget glade for! 

Det er også udvalgets udmelding, at man ønsker en større forankring af Kulturmetropolen i Helsingør 
Kommune, bl.a. ved fremover at være hjemkommune for indsatsområdet Et bedre liv med kultur.  

Det er vurderingen, at Helsingør Kommune kan bidrage til Kulturmetropolens indsatsområdet bla. i 
kraft af den viden og ekspertise, der bliver udviklet i det netop søsatte 5-årige projekt Aspiranterne, 
som har til formål at styrke unges livskvalitet, selvværd og livsduelighed i rammerne af kulturlivet. 
Dertil kommer, at kulturen er en del af et netværk på tværs af centre om sundhed på tværs. Vi vil 
derfor kunne tilbyde projektchefen et stærkt videns-, erfarings- og sparringsrum. 

Derudover er der også en politisk opmærksomhed på, at flere af de nordsjællandske kommuner er 
røget i processen med den kommende kulturaftale og at Kulturmetropolen primært er forankret nede 
omkring vestegnen. Holdningen er derfor, at Kulturmetropolen har brug for at blive tydeligere i 
Nordsjælland. I den forlængelse blev det også bemærket, at Helsingør Kommune er blandt de to 
største kommunale partnere i kulturaftalen, hvorfor opgaven med at være hjemkommune giver 
naturligt mening for kulturudvalget.  

I administrationen er vi opmærksomme på, at hjemkommunerne blev drøftet på KMP-mødet den 30. 
august 2019 i Rødovre. Men beslutningen blev taget for kulturaftalen 2020-2023. I mellemtiden er der 
tale om en ny kulturaftale for 2021-24. Vi mener derfor, at der er tale om en ny situation. Tilsvarende 
mener vi, at en reduktionen fra 14 til 9 kommuner bør være anledning til, at vi drøfter kommissorierne 
på ny ved det næstkommende KMK-møde. 
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