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Referat Kulturmetropolens politiske styregruppe 
15. maj 2020, kl. 15.00-18.00 
Onlinemøde via Skype.  
 
 
1. Velkomst 

 
2. Oplæg fra Henrik Møller  

Henrik Møller, der er næstformand i Folketingets Kulturudvalg og tidligere formand for Helsingør 
Kommunes Kultur- og Turismeudvalg, vil holde et oplæg om Folketingets kulturpolitik. Henrik har 
godt kendskab til Kulturmetropolen og dermed kulturaftale-konceptet, og vil give den politiske 
styregruppe indblik i Folketingets kulturpolitik.  
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe tager Henrik Møllers oplæg til efterret-
ning. 
 
Den politiske styregruppe tog Henrik Møllers oplæg til efterretning.  

 
3. Nyt fra formandskabet og sekretariatet 

• Procesplan (bilag 1) 

• Fælles henvendelse til Kulturministeriet (bilag 2) 

• Status fra projektcheferne  
 

4. Indsatsområdebeskrivelser i Kulturmetropolen 2021-2024 (bilag 3)  
Projektcheferne har udarbejdet nye indsatsområdebeskriver for Kulturmetropolen 2021-
2024.   
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe godkender indsatsområdebeskrivel-
serne.  

 
Den politiske styregruppe godkendte indsatsområdebeskrivelserne.  

 
5. Flere kommuner med i Kulturmetropolen 2021-2024 – Plan over tiltag (bilag 4)  

Efter ønske fra Kulturmetropolens formandskab, har sekretariatet udarbejdet en plan over 
tiltag rettet mod kommuner, der er interessante at inddrage i kulturaftalen. Planen er bl.a. 
baseret på de forslag som den politiske styregruppe kom med til styregruppemødet den 12. 
december 2019. Sekretariatet har valgt at fokusere planen på tre kommuner; Egedal Kom-
mune, Hillerød Kommune og Høje-Taastrup. De er udvalgt, fordi de alle er interessante for 
Kulturmetropolen, og har udvist interesse for Kulturmetropolens arbejde på forskellig vis. 
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe drøfter planen og kommer med tilfø-
jelser og/eller rettelser.  
 
Den politiske styregruppe drøftede planen, og godkendte den med enkelte tilføjelser.  

 
6. Vejledning med indadrettede tiltag til kommuner i Kulturmetropolen (bilag 5)  

På det seneste formandskabsmøde efterspurgte formandskabet en vejledning med bud på 
indadrettede tiltag, som Kulturmetropolens kommuner kan iværksætte for at styrke 
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fortællingen om Kulturmetropolen. Vejledningen består af fire bud på tiltag, og er baseret 
på de forslag som den politiske styregruppe kom med til styregruppemødet den 12. decem-
ber 2019.   
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe skal drøfte vejledningen.  
 
Den politiske styregruppe drøftede og godkendte vejledningen. 

 
7. Næstformandsvalg 

Da Gladsaxe Kommune ikke længere deltager i kulturaftalen, er der behov for endnu en 
næstformand til det politiske formandskab. Michael Mathiesen fra Helsingør Kommune stil-
ler op som kandidat, og øvrige kandidater bedes melde sig til sekretariatet senest torsdag 
den 14. maj kl. 12. Formandskabet består desuden af formand Sengül Deniz (Ishøj) og næst-
formand Anders Ladegaard Bork (Køge).  
Formandskabet indstiller, at den politiske styregruppe vælger endnu en næstformand.   
 
Den politiske styregruppe valgte Michael Mathiesen fra Helsingør Kommune til næstfor-
mand.  
 

8. Næste møde   
Næste møde bliver d. 27. november 2020.   
 
Efter ønske rykkes det næste politiske styregruppemøde til d. 20. november 2020. 
 

9. Eventuelt  
 
Intet at referere.  
 
 

 
 

 


