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1. Velkomst 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

 Møde med Henrik Møller 

 Dialog med København 

 Ændringer i sekretariatet 
 

3. Opfølgning på det politiske styregruppemøde i Rødovre  og ministerbrev fra den 5. 
september (bilag 1) 
På det politiske styregruppemøde blev det besluttet, at der fremover skal arbejdes med en ny 
økonomisk model. Kommunernes årlige tilskud til kulturaftalen blev fastsat til 2,75 kr. per 
borger med et minimumsbeløb på 90.000 kr. Den politiske styregruppe vedtog også 
beskrivelsen af de nye indsatsområder: musik, unge og kultur & sundhed (Et bedre liv med 
kultur).  
Efterfølgende har Kulturministeren den 5. september udsendt et brev (bilag 1) til samtlige 
kulturregioner med meddelelsen om, at hun forlænger den statlige medfinansiering i 
kulturaftalerne med 1 år. Af brevet fremgår det også, at der vil være mulighed for at 
igangsætte indsatsområdet Kultur og Sundhed (Et bedre liv med kultur).  
Bestyrelsen indstiller,  

 at udviklingen i musikindsatsen og ungeindsatsen med modning og igangsættelse af 
projekter hen mod en ny 4-årig kulturaftale fortsættes i 2020. 

 at indsatsområdet Festival og events lukkes ned som planlagt ved udgangen af 2019.  

 at arbejdet med modning af det nye indsatsområde om kultur og sundhed, herunder 
særligt forundersøgelser og lokale dialoger med social og sundhedsforvaltninger med 
henblik på at styrke samarbejdet om indsatsområdet i den nye 4-årige aftale, 
igangsættes i 2020. 

 At økonomien i forlængelsesåret  følger styregruppens beslutning om en ny økonomisk 
model med 2,75 kr. per borger og et minimum på 90.000 kr. per kommune.  

 
4. Udkast til dagsordennotat angående kommunernes deltagelse i forlængelsen i 2020. (bilag 2) 

Bestyrelsen anbefaler, at både nuværende og nye interesserede kommuner hurtigst muligt 
behandler deltagelsen i forlængelsen af Kulturmetropolen i 2020. Sekretariatet har udarbejdet 
vedlagte udkast til dagsordensnotat, der kan bruges til lokal behandling. Bemærk dog at 
notatet kræver lokal bearbejdning. 
Bestyrelsen indstiller,  

 at KMK drøfter dagsordensnotatet 

 at KMK vender tilbage til sekretariatet senest den 18. september med dato for forventet 
afklaring i egen kommune.  



 

 
 

5. Økonomi i Kulturmetropolen forlængelsesåret 2020 og kommende aftale 2021- 2024 
Den politiske styregruppe vedtog på mødet den 30. august 2019 en ny økonomimodel for 
kulturaftalen, der erstatter den nuværende trappemodel. Det blev vedtaget, at det årlige 
kommunale tilskud til kulturaftalen fra 1. januar 2020 er 2,75 kr. per borger med et minimum 
på 90.000 kr per kommune. 
Bestyrelsen indstiller, 

 at Kulturmetropolen i forlængelsesåret så vidt muligt fastholder den økonomiske 
ramme fra den nuværende kulturaftale for både musik og ungeindsatsen - både for at 
sikre kontinuitet og medarbejdere.  

 at igangsættelsen af kultur og sundhedsindsatsen tilpasses indenfor det økonomiske 
råderum, der ligger derudover. 

 at det kommunale bidrag til Kulturmetropolen fremover årligt reguleres efter Danmarks 
Statistiks opgørelse af borgere per 1.1. året før. 

 
6. Lokale erfaringer med samarbejdet mellem sundheds-/socialområdet  og kultur. 

Dialogpunkt om de lokale erfaringer. John, Ishøj, starter med at fortælle om erfaringer i Ishøj 
og herefter opfordres KMK til at tage en runde med de lokale erfaringer med samarbejdet med 
sundheds-/socialområdet. 
 

7. Den administrative bestyrelse 
Da der er flere nyere medlemmer af KMK har formanden valgt at tage nedenstående 
orientering med på dagsordenen. Den administrative bestyrelse består af valgte repræsentater 
fra KMK.  Alle har dog mulighed for at deltage i bestyrelsens møder fra gang til gang. Valg til 
bestyrelsen tages på KMKs møder efter behov. Valget følger formelt set personen og ikke 
kommunen – men da alle er velkomne har det i praksis ikke den store betydning. 
Bestyrelsens opgave er at rådgive og støtte op om den administrative formand samt at deltage 
i planlægningen og udførelsen af KMK-møderne. 
Bestyrelsen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 
8. Afslutningsarrangement for Kulturmetropolen 2016-2019 

Der er planlagt et afslutningsarrangement den 12. december 2019 for at markere afslutningen 
på Kulturmetropolen 2016-2019. Set i lyset af forlængelsen foreslår bestyrelsen at udskyde 
arrangementet til 2020 og i stedet bruge den 12. december som ordinært styregruppemøde 
evt. med et tilhørende underskrivelsesarrangement, hvis tillægsaftalen ligger fast til den tid.. 
Bestyrelsen indstiller, at afslutningsarragementet udskydes, og at datoen i stedet bruges til 
politisk styregruppemøde..  

 
9. Næste møde 

Afholdes 14. november 2019 i Furesø. 
 

10. Eventuelt 


