
 

1 af 2 

 

 
 
Referat Kulturmetropolens Kulturchefer 
Torsdag d. 6. februar 2020, kl. 9.30 – 12.30 
Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
 
 

1.  Velkomst 
 
2.  Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

• Ændringer i sekretariatet.  

• Køreplaner fra indsatsområderne. 

• Kulturmødet 2020. 

• Fundraising. 

• Et bedre liv med kultur – indledningsseminar. 

• USKIK 2020. 
 

3. Indsatsområdernes fremadrettede struktur 
KMK konstaterede på sidste møde, at der er behov for flere ressourcer til 
indsatsområdet ’Et bedre liv med kultur’ i 2021-2024. Da der er få ressourcer i aftalen, 
kræver dette, at der tages stilling til indsatsområdernes fremadrettede struktur og 
økonomi.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter prioriteringen af indsatsområderne og deres 
økonomi i 2021-2024. KMK skal give deres anbefaling til den politiske styregruppe.  
 
KMK drøftede prioriteringen af indsatsområder og deres økonomi i 2021-2024. KMK 
besluttede, at sekretariatet på baggrund af drøftelser med projektlederne skal udforme 
3 forskellige løsningsmodeller og præsentere dem på næste KMK-møde.  
 

4. Kulturmetropolen og Egedal Kommune 

Peter Høybye fra Egedal Kommune er inviteret til at fortælle om Egedals proces indtil 
nu, deres proces fremadrettet samt ønsker og idéer til tiltag i forbindelse med en 
inddragelse i Kulturmetropolen.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK tager orienteringen om Egedal Kommunes proces til 
efterretning, og tager orienteringen med i behandlingen af punkt 5.   
 
KMK tog Egedal Kommunes orientering til efterretning og inddrog orienteringen i punkt 
5.  
 

5. Flere kommuner med i Kulturmetropolen 2021-2024 (bilag 1) 
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte liste over de forslag til nye tiltag i processen mod 
Kulturmetropolen 2021-2024, som blev foreslået på det politiske styregruppemøde i 
december. Listen skal også drøftes i både det politiske formandskab og på det næst-
kommende politiske styregruppemøde.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter og kvalificerer tiltagene.   
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KMK drøftede tiltagene, og kvalificerede dem ved at fokusere på hhv. 
kulturinstitutionerne og de administrative medarbejdere i den enkelte kommune. KMK 
besluttede også, at man så vidt muligt foretager en vurdering af, hvilke tiltag den 
enkelte kommune har gavn af.   
 
 

6. Proces mod Kulturmetropolen 2021-2024 (bilag 2) 
Vedlagt er et udkast til procesplanen for 2020. Bestyrelsen anbefaler, at man behandler 
sagen lokalt som en beslutningssag med forbehold for budgetforlig i august. Der kan 
være behov for at rykke de allerede fastlagte administrative møder.  
Bestyrelsen indstiller, at KMK drøfter udkastet til procesplanen med særligt fokus på de 
lokale sagsgange, samt om der er behov for at flytte de kommende administrative 
møder.  
 
KMK drøftede udkastet til procesplan med særligt fokus på sagsgange, og besluttede at 
et overordnet aftaleudkast skal ligge færdigt til det politiske styregruppemøde d. 15. 
maj 2020. Derudover skal et sagsudkast ligge klar til KMK-mødet d. 28. april 2020. Hvis 
KMK vil have det på udvalgsmøderne i marts, så skal de henvende sig til Rune.  
 

  
7. Suppleringsvalg til den administrative bestyrelse 

Da Susanne fra Helsingør Kommune er stoppet, er der behov for et nyt bestyrelses-
medlem til den administrative bestyrelse. René fra Albertslund stiller op som kandidat, 
og øvrige kandidater bedes melde sig til sekretariatet senest tirsdag d. 4. februar kl. 12. 
Bestyrelsen anbefaler, at den består af 4 medlemmer samt, at bestyrelsen fremadrettet 
består af kulturchefer fra de forskellige hjemkommuner. 
Bestyrelsen indstiller, at KMK vælger et nyt bestyrelsesmedlem.  
 
KMK valgte René Bismark Olesen fra Albertslund Kommune som nyt bestyrelsesmedlem.  
 

8. Næste møde 

Næste møde afholdes d. 28. april 2020 i Albertslund 
 

9. Eventuelt 
  

 

 


