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1. Velkomst 
 

2. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

 Fælles brev fra kulturregionerne til kulturministeren 

 København 
 

Sekretariatet orienterede både om fællesbrev til kulturministeren fra kulturregionerne og 
processen med Københavns Kommune.  

 
3. Indsatsområdernes regnskaber for 2018 (bilag 1, 2 og 3) 

KMK skal godkende indsatsområdernes regnskaber for 2018. Regnskaberne er vedlagt i bilag. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK godkender regnskaberne. 
 
KMK godkendte regnskaberne. 
 

4. Interessetilkendegivelser (bilag 4) 
Vedlagt findes oversigt over de kommuner, der har vist interesse for at fortsætte samarbejdet i 
perioden 2020-2023.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter, om der er behov for yderligere tiltag. 
 
KMK drøftede behovet for yderligere tiltag, og besluttede at dette ikke er nødvendigt. KMK 
aftalte samtidig, at punktet tages op på næste KMK-møde.  
 

5. Indsatsområder i den nye aftale (bilag 5, 6 og 7) 
Vedlagt findes opdaterede indsatsområdebeskrivelser. Projektcheferne deltager på mødet og 
udfolder beskrivelserne og svarer på spørgsmål. KMK skal beslutte, hvad der sendes videre til 
den politiske styregruppe. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK godkender indsatsområderne, så de kan sendes videre til den 
politiske styregruppe til vedtagelse. 
 
KMK godkendte indsatsområderne med enkelte tilføjelser, og besluttede at projektlederne skal 
opdatere indsatsområdebeskrivelserne. KMK besluttede, at disse skal godkendes af 
sekretariatet før de sendes videre til den politiske styregruppe.  

 
6. Økonomi i Kulturmetropolen 2020-2023 (bilag 8) 

På det politiske styregruppemøde blev beslutningen om kommunernes medfinansiering udsat 
til mødet den 30. august. Det blev dog besluttet at overgå til en model med x antal kroner per 
indbygger evt. med et minimumsbeløb. KMK skal beslutte, hvad KMK vil anbefale den politiske 



 

 
 

formand at sætte på dagsordenen til styregruppemødet. Vedlagt findes forskellige modeller 
for finansiering. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter sagen og kommer med en anbefaling til den politiske 
formand. 
 
KMK drøftede sagen, og anbefaler 3 kr. pr. indbygger samt ingen minimumsgrænse.  
 

7. Projekthjemkommuner 
På det seneste KMK-møde blev det besluttet at udsætte beslutningen om, hvilke kommuner 
der skal være hjemkommuner for indsatsområderne til dette møde. Roskilde har meldt sig til 
musikindsatsen og Ishøj har meldt sig til ”Et bedre liv med kultur”.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK beslutter, hvem der skal være hjemkommuner – og at der tages 
stilling til, om sagen skal forelægges den politiske styregruppe. 
 
KMK besluttede, at de nye projekthjemkommuner skal ligge i henholdsvis Ishøj, Roskilde og 
Albertslund: Et bedre liv med kultur i Ishøj, Musikmetropolen i Roskilde og USKIK i Albertslund.  
KMK besluttede, at sagen skal forelægges den politiske styregruppe.  
 

8. Dagorden til styregruppemøde 300819 (bilag 9) 
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte udkast til mulige punkter på den politiske 
styregruppemøde den 30. august i Rødovre. KMK skal anbefale mulige dagsordenspunkter til 
den politiske formand 
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter dagsordenspunkterne og beslutter, hvad der skal 
anbefales til den politiske formand. 
 
KMK drøftede dagsordenpunkterne, og anbefalede at bytte rundt på punkt 7 og 8.  
 

9. Ny plan for USKIK 2019 
Efter Eva er kommet til som ny projektchef for USKIK er der blevet lagt en ny plan for USKIK det 
sidste halve år af Kulturmetropolen 2016-2019. Eva kommer på mødet og orienterer om 
planen. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen til efterretning. 
 
KMK tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Egedal Kommune så vidt muligt skal 
inddrages i de kommende projekter i USKIK og i de øvrige indsatsområder i 2019.  

 
10. Næste møde 

Afholdes 17. september i Herlev 2019. 
 
Intet at referere. 

 
11. Eventuelt 

 
Peter Christensen fra Køge takkede for et godt samarbejde og inviterede til afskedsreception 
på Tapperiet onsdag d. 26. juni kl. 15-17.  


