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Dagsorden Kulturmetropolens politiske styregruppe 
30. august 2019, kl.15.00 -18.00 (med efterfølgende spisning fra 18.00-19.00). 
Vestbadet, Nykær 26, 2605 Brøndby 

 
 
 
 

1. Velkomst 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

 Fælles brev fra kulturregionerne til kulturministeren 

 København 
 

3. Fast punkt: Styregruppen fortæller om de lokale resultater 
Denne gang: 

 Herlev  

 Roskilde  
 

4. Orientering om interessetilkendegivelser for Kulturmetropolen 2020-2023  
Alle de nuværende kommuner undtagen Ballerup og Frederikssund har meldt interesse for at 
deltage i Kulturmetropolen 2020-2023. Egedal Kommune, der var med i Kulturmetropolen 
2012-2015, har vist interesse for at være med igen – og deltager derfor på de kommende 
administrative og politiske møder. 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe tager orienteringen til efterretning. 
Formandskabet indstiller desuden, at de fremmødte kommuner fortæller om status på deres 
deltagelse i Kulturmetropolen 2020-2023. 
 

5. Kommunernes økonomi i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 1) 
På det politiske styregruppemøde i Ishøj den 15. marts 2019 blev kommunernes økonomi 
drøftet. Her blev det besluttet, at overgå til en ny model, hvor kommunerne betaler er beløb 
per indbygger. Beløbet skal fastlægges på dette møde. Sekretariatet og KMK har udarbejdet 
vedlagte udregninger for de forskellige modeller. 
Formandskabet indstiller, at beløbet fastsættes til tre kroner per indbygger. 
 
 
Rundvisning i Vestbadet og pause 

 
 
6. Endelige indsatsområder i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 2-4) 

Vedlagt findes udkast til indsatsområder for kulturmetropolen 2020-2023. Hvis den politiske 
styregruppe godkender udkastet, så vil sekretariatet gå videre i forhandling med Slots- og 
kulturstyrelsen med henblik på at indgå en ny kulturaftale. 
Formandskabet indstiller, at indsatsområderne godkendes. 
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7. Hjemkommuner for indsatserne 2020-2023 
Hvert indsatsområde har en såkaldt hjemkommune. Hjemkommunen har ansvaret for 
indsatsområdet overfor de øvrige kommuner, og sørger for arbejdsplads og økonomifunktion 
for indsatsområdets projektleder. Albertslund har meldt sig som hjemkommune for 
ungeindsatsen, Roskilde har meldt sig til musikindsatsen og Ishøj har meldt sig til ”Et bedre liv 
med kultur”.  
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe beslutter, hvem der skal være 
hjemkommuner for indsatsområderne. 
 

8. Valg af formand og næstformænd i Kulturmetropolen 2020-2023 
Formandskommune og næstformænd for Kulturmetropolen vælges før hver fire års periode. 
Det skal vælges én formand og 2-3 næstformænd. Ishøj Kommune ønsker at fortsætte som 
formandskommune og Katrine (Gladsaxe) ønsker at fortsætte som næstformand. Anders 
(Køge) har meldt sig som kandidat til en næstformandspost. Henrik (Helsingør) er blevet valgt 
til Folketinget og udtræder derfor af formandskabet. Charlotte (Frederikssund) udtræder af 
formandskabet, da Frederikssund ikke deltager i Kulturmetropolen 2020-2023. 
Kandidater til posterne skal melde sig til sekretariatet senest torsdag den 29. august kl. 12.00. 
Formandskabet indstiller, at der vælges én formandskommune og 2-3 næstformænd. 

 
9. Eventuelt  

 
 
 

Mødet afsluttes med spisning kl. 18.00-19.00.  


