Dagsorden Kulturmetropolens Kulturchefer
28. august 2020, kl. 9.30 – 12.30
Vi mødes i Halsnæs, Gjethuset, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk
1. Velkomst
2. Rundvisning i Gjethuset v. Ulrik Münster-Swendsen
3. Nyt fra formandskabet og sekretariatet

•
•

Møde med Region Hovedstaden
Mødeplan 2021 (bilag 1)

4. Retningslinjer for kulturaftalen (bilag 2 og 3)

På baggrund af mødet mellem kulturregionernes formænd og kulturministeren afholdt d.
26. juni, har kulturministeriet udsendt et revideret konceptpapir (bilag 2), der indeholder
ændringer i kulturaftalekonceptet. Disse ændringer omfatter, at hovedparten af projekterne i kulturaftalen skal have til formål at styrke børn og unges lyst til at engagere sig i
kunst og kultur. Med unge menes i denne kontekst unge op til 20 år – dog med inddragelse af elever på musikskoler, kulturskoler, ungdomsskoler og -uddannelser, uanset alder. Til mødet d. 26. juni nævnte ministeren, at hovedparten kan forstås som f.eks. hovedparten af økonomien, hovedparten af samarbejdspartnerne, hovedparten af målgruppen eller hovedparten af indsatserne. Det er sekretariatets, den administrative bestyrelses og det politiske formandskabs vurdering, at ændringerne ikke vil få konsekvenser for
indholdet i den kommende aftale. Projektcheferne har foretaget minimale redaktionelle
ændringer i indsatsområdebeskrivelserne (bilag 3).
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning.
5. Et bedre liv med kultur – 2 forløb (bilag 4)

Der er udarbejdet en kort introduktion til Et bedre liv med kultur, der kort skitserer feltet
med referencer til Sundhedsstyrelsens evaluering af Kultur på recept, samt WHOs rapport
om evidensen, planlagte aktiviteter, mulige målgrupper og den foreløbige økonomi.
Denne pixi-udgave henvender sig f.eks. til kolleger i øvrige forvaltninger, der har brug for
en kortfattet introduktion til indsatsen.
Bestyrelsen indstiller, at KMK vender tilbage med deres respektive kommunes prioritering
af de to forløb til næste KMK-møde den 5. november 2020.
6. Status på Kulturmetropolens kommuners foreløbige tilkendegivelser

Kulturcheferne skal hver især opdatere KMK om status på tilkendegivelser i forbindelse
med deres kommunes deltagelse i Kulturmetropolen 2021-2024. Sekretariatet giver en
status på henvendelserne til henholdsvis Høje-Taastrup Kommune og Hillerød Kommune.
Det er sekretariatets umiddelbare forventning, at alle Kulturmetropolens nuværende 9
kommuner deltager. Da de størstedelen af kommunerne har budgetforhandlinger i efteråret er den endelige tilkendegivelse sat til d. 15. oktober 2020.

Bestyrelsen indstiller, at KMK kort fortæller om den fremadrettede proces i deres respektive kommuner, og tager orienteringen til efterretning.
7. Næste møde

Næste møde afholdes d. 5. november 2020 i Køge.
8. Eventuelt
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