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Mette Mandrup
Stine Rich Hansen

Protokolfører:
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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2018-6060

Dok. 306-2018-187721

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Godkendt.
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2.

Orientering om dialogen med Kulturministeren vedr. justeringen af
kulturaftale konceptet

Sag 306-2017-11559

Dok. 306-2018-185602

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen får en orientering om dialogen med Kulturministeren vedr. justeringen
af kulturaftale konceptet.
Sagens opståen
Den nuværende kulturaftale udløber med udgangen af 2018. Den 6. april 2018 havde
Kulturministeren inviteret kulturregionernes politiske formænd til møde vedr. servicetjek af konceptet for kulturaftaler samt drøftelse af eventuelle justeringer af det fremtidige kulturaftalekoncept.
Sagsfremstilling
Mødet mellem Kulturministeren og de politiske formænd for kulturgruppe medførte en
del mødeaktivitet m.m. mellem de 13 kulturregioner dels før mødet den 6. april 2018
dels efter mødet.
Kulturgruppen fik på møde den 14. maj 2018 en status på de kontakter, møder mv. mellem de forskellige kulturregioner i forbindelse med mødet med ministeren den 6. april
2018.
Sekretariatet har opdateret oversigten med den udvikling, der har været siden den 1.
maj 2018:
Dato
02.03.18 Kulturministeren skriver til Kulturregionerne
med indbydelse til møde 06.04.18

Indbydelse til drøftelse af
koncept for kulturaftalerne.

14.03.18 Kulturregionerne mødes på administrativt niveau – 10 ud af 13 kulturregioner deltog.

Drøftelse af skrivelsen fra
Kulturministeren.
Kulturregionens sekretariat deltog

03.04.18 Møde mellem Kulturregionernes politiske formænd – 9 ud af 13 kulturregioner deltog.

Formøde til møde med
Kulturministeren.
Afbud fra Kulturregion
Midt- og Vestsjælland
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06.04.18 Møde med Kulturministeren

Fra Kulturregion Midt- og
Vestsjælland deltog Anders Nielsen, formand for
den afgående Kulturgruppe og Eva Ormstrup,
leder af Kulturregionens
sekretariat

07.05.18 Kulturregionerne mødes på administrativt niveau
01.05.18 Formanden for Kulturregion Trekanten indbyder formændene for de 13 kulturregioner til
møde den 20. juni 2018 på Koldinghus.
(Indbydelsen er vedhæftet)

Kulturregionens sekretariat deltog
Formål at samle op på ministerens udspil og drøfte
den videre proces. Desuden at fremme samarbejdet mellem kulturregionerne.
I brevet oplyses bl.a.:
 At de kulturaftaler,
der udløber 31. december 2018 forlænges
med et ekstra år.
 At de tidligere amtstilskud uden for lov skal
gennemgås.
Enighed om at fremsende
fælles brev fra Kulturregionerne til Kulturministeren.
Det er efterfølgende blevet aftalt, at de enkelte
kulturregioner selv henvender sig vedr. de tidligere amtstilskud uden for
lov.

09.05.18 Brev fra Kulturministeren med indbydelse til
nyt møde med de politiske formænd den 5.
september 2018
(vedhæftet)

20.06.18 Formandsmøde på Koldinghus – referat
(vedhæftet)

07.08.18 Brev fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland til
Kulturministeren vedr. de tidligere amtstilskud uden for lov
(vedhæftet)
10.08.18 Fællesbrev afsendt til Kulturministeren
(vedhæftet)
05.09.18 Møde mellem Kulturministeren og de politiske
formænd i Kulturregionerne

Kulturgruppen kan på mødet komme med input til
Formanden.

19.11.18 Møde mellem de politiske formænd i kulturregionen –afholdes i Aalborg
Formanden og leder af Kulturregionens sekretariat, vil på møde samle op på forløbet og
orientere yderligere fra møderne.

Kulturgruppen 2018-2021 den 3. september 2018

Side nr. 6

Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at:


Kulturgruppen tager orienteringen til efterretning med eventuelle ønsker til emner Formanden skal lægge vægt på.

Bilag
306-2018-129750
306-2018-136362
306-2018-185606
306-2018-185614

Invitation til nyt møde med formændene for
kulturergionerne 5.9.18
Referat formandsmøde kulturregioner 20 juni 2018 i
Kolding
Brev fra de politiske formænd i Kulturregionerne til
Kulturministeren
Brev med bilag til Kulturministeren vedr. de tidligere
amtstilskud

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Taget til efterretning.
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3.

Tilbagemeldinger fra kommunerne vedr. forlængelse af Kulturaftale 201518+19

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-161411

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen på baggrund af tilkendegivelserne fra de 8 kommuner om deltagelse i
den etårige forlængelse af kulturaftalen 2015 – 2018, beslutter om Kulturregion Midt- og
Vestsjælland vil forlænge den nuværende aftale og i så fald, hvilke kommuner, der er
en del af dette samt beslutter, at sekretariatet påbegynder arbejdet med forlængelse
af aftalen.
Sagens opståen
Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt– og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber
med udgangen af 2018. Kulturministeren har meddelt, at hun lægger op til en etårig
forlængelse af de kulturaftaler, der udløber i 2018.
Slots – og Kulturstyrelsen har den 14. juni 2018 sendt oplysninger om, hvad en forlængelse indebærer, og hvordan processen vil forme sig og det fremgår her at, en et-årig
forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale, både hvad angår økonomi og indhold.
Det vil sige, at de to nuværende indsatsområder Kulturarv og identitet og Børn, unge og
udsyn, fortsat er pejlemærker for aftalegrundlaget og for aktiviteter i aftalen.
Det vil også sige, at såvel rammebevilling til opsøgende børneteater, amtsmidler og projektmidler til udfoldelse af indsatsområderne, forsat bliver lagt ud til Kulturregionen.
Forlængelse af den nuværende aftale vil derfor også indebære, at kommunerne fortsat
bidrager med 3 kr. pr. indbygger.
Udkast til en forlængelsesaftale, skal indsendes 1. oktober 2018 med henblik på godkendelse og underskrift ved udgangen af 2018.
Sagsfremstilling
På kulturgruppemødet den 14. maj 2018 fremgik det, at ikke alle kommuner var interesseret i at indgå i en ny kulturaftale, ved udløb at den nuværende aftale.
På den baggrund har Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland derfor den 4.
juli 2017 fremsendt en sag til de stående udvalg i de 8 kommuner med anmodning om
en tilkendegivelse af om den enkelte kommune ønsker, at trække sig ud af kulturaftalesamarbejdet ved udgangen af 2018, eller om man vil deltage i kulturaftalen i forlængelsesperioden.
Der er kommet følgende tilkendegivelser fra de 8 kommuner:
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Kommune
Holbæk

Tilkendegivelse

Kalundborg

Tiltræder forlængelsesperioden

Lejre

Fagudvalg anbefaler tiltrædelse af forlængelsesperiode – skal i Kommunalbestyrelsen

Odsherred

Tiltræder forlængelsesperioden

Ringsted

Tiltræder forlængelsesperioden – skal i Kommunalbestyrelsen

Roskilde

Fagudvalg anbefaler ikke deltagelse i forlængelsesperiode

Slagelse

Tiltræder forlængelsesperioden

Sorø

Tiltræder forlængelsesperioden

Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Antallet af deltagende kommuner i forlængelsesperioden vil have indflydelse på de samlede økonomiske midlerne i kulturaftalen i forlængelsesperioden.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
På baggrund af tilkendegivelser fra de 8 kommuner indstiller Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland, at:



Kulturgruppen tiltræder en forlængelse af kulturaftalen i Kulturregion Midt og
Vestsjælland med de interesserede kommuner
Kulturgruppen anmoder sekretariatet og den administrative følgegruppe om at
udarbejde et forlængelsesdokument til Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
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Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Holbæk og Roskilde deltager ikke i forlængelsesperioden. Kommunerne Kalundborg,
Lejre, Odsherred, Slagelse, Sorø og Ringsted forsætter kulturaftalesamarbejdet i forlængelsesperioden 2018 | 2019.
Kulturgruppen anmoder sekretariatet om at udarbejde forlængelsesaftalen med udgangspunkt i den nuværende aftale.
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4.

Økonomisk råderum i forbindelse med at Kulturaftale 2015 - 18 forlænges til
også at omfatte 2019

Sag 306-2018-16890

Dok. 306-2018-185955

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen bliver orienteret om Kulturregionens forventede økonomi ved udgangen af 2018 og forventet økonomi ved en forlængelse af kulturaftalen med 1 år.
Sagens opståen
Kulturministeren har den 9. maj 2018 i brev til kulturregionerne oplyst, at hun har bedt
Slots- og Kulturstyrelsen om tage kontakt til kulturregionerne med henblik på forlængelse af de kulturaftaler, der udløber den 31. december 2018 med et ekstra år.
Slots- og Kulturstyrelsen har den 18. maj 2018 svaret på en række spørgsmål fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland om vilkår for den 1-årige forlængelse, samt den 14. juni
2018 orienteret kulturregionerne om proces, indhold og økonomi for 1-årige kulturaftaler.
Sagsfremstilling
Ved en forlængelse af Kulturaftalen er det oplyst, at de økonomiske vilkår er de samme
som i den nuværende Kulturaftale. Det er således muligt at fortsætte samarbejdet om
de samme indsatsområder med nogenlunde samme økonomi. Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over den nuværende økonomi samt over den forventede økonomi ved en
forlængelse på 1 år.
Budgettet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland for 2018 ser således ud:
Overført fra 2017
Tilskud fra kommuner 2018 – 3 kr. pr. indb.
Forventet overførsel fra Rammebevilling børneteater
Fra den de tidligere amtslige tilskud uden for lov
Samlet tilskud projekter (Danmark bliver til, Kunstkammerater, Film og Animation, Forfatterskole, Augmented reality og Kulturbussen)
Udgift sekretariat
Ikke disponeret restbeløb

1.197.025
1.233.252
60.000
1.150.000
-2.815.000
-205.542
619.735

Sekretariatet har lavet en beregning omkring økonomien ved forlængelse af kulturaftalen til og med 2019 på baggrund af følgende forudsætninger:



At restbeløbet for i 2018 overføres til 2019
At kulturregionen fortsat administrerer rammebevillingerne for børneteater og
de tidligere amtstilskud uden for lov
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At projektstøtten fra udlodningsmidlerne vil være af samme størrelse som i perioden 2015 – 18 (i gennemsnit 1.500.000 kr. pr. år)
At Roskilde og Holbæk Kommuner ikke deltager i en forlængelse af kulturaftalen
Note

Overførsels af Ikke disponeret beløb i kulturaftale
2015 – 18
Tilskud fra 6 kommuner 2019 – 3 kr. pr. indb.
Forventet overførsel fra Rammebevilling børneteater
Fra den de tidligere amtslige tilskud uden for lov
Støtte til indsatsområder fra udlodningsmidlerne
(puljen til kultur i hele landet)
Udgift sekretariat
Total

620.000
760.000
50.000
1.100.000
1.500.000

1.
2.

-200.000
3.830.0003.830.000

Note 1: Beregnet på baggrund af de 6 kommuners indbyggertal pr. 1. januar 2018.
Note 2: Det fremgår af den nuværende kulturaftale, at den samlede statslige medfinansiering af den samlede finansiering af hvert indsatsområde ikke må
overstige 50 %.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at:


Kulturgruppen tager orienteringen til efterretning og godkender, at mindreforbruget i 2018 overføres til anvendelse til projekter i forlængelsesperioden.

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Taget til efterretning og Kulturgruppen godkender at mindreforbruget overføres til 2019
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5.

Oplæg til proces i forhold til projekter i Kulturaftalens forlængelses 2019

Sag 306-2017-11559

Dok. 306-2018-186804

Initialer: EVO

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Beslutte proces for projekter og prioritering af midlerne i forlængelsesperioden.
Sagens opståen
Kulturgruppen har den 14. maj 2018 bedt den administrative følgegruppe om et forslag
ang. proces i forhold til projekter og fordeling af midler i en eventuel forlængelsesperiode på et år.
Sagsfremstilling
Kulturministeriet har meldt ud, at de kulturaftaler, der udløber med udgangen af 2018
kan forlænges med et år.
I forlængelsesperioden udlægges de samme midler som er tildelt pr. år i den nuværende
aftale.
I Kulturregion Midt- og Vestsjælland drejer det sig om ca. 3,8 mio. kr. hvis 6 kommuner
deltager i forlængelsesperioden. Dette beløb er inklusiv 600.000 kr. som kan overføres
fra nuværende aftale.
Kulturgruppen besluttede den 14. maj 2018, at der afsættes 200.000 kr. til udviklingsarbejde i forbindelse med en ny kulturaftale. Der vil således være 3,6 mio. kr. til rådighed i forlængelsesaftalen.
Den administrative følgegruppe har på møde den 25. juni 2018 og den 15. august 2018
drøftet, hvordan midlerne i forlængelsesperioden anvendes bedst til at understøtte kulturaftalens indsatsområder, ambitioner og relevans og samtidig med der gives mulighed
for at udnytte det ekstra år til at forberede en evt. kommende Kulturaftale.
Den administrative følgegruppe anbefaler ikke, at der udskrives et open call, da det set
i lyset af den forholdsvis korte tidshorisont ikke kan nås, at projektudvikle og gennemføre større helt nye projekter inden for et år. Den administrative følgegruppe anbefaler
derfor, at der tages udgangspunkt i de nuværende projekter, der ikke er forankret i
drift eller afsluttet og/eller i relevante satsninger som kommunerne måtte have og som
kan give relevans for en større kreds af kommuner.
Den Administrative følgegruppe forslår på den baggrund at:
1. At de nuværende projekter, der ikke er forankret i driftsmodel eller afsluttet anmodes om, at komme med bud på, hvordan de vil kunne bruge en forlængelses-
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periode til fx forankring eller til at indlede nye samarbejder evt. også samarbejde på tværs af projekterne. (De projekter, der ikke er afsluttet eller forankret i en driftsmodel er: Danmark bliver til/Futureland, Forfatterskolerne/FGK,
og Anilab.)
2. At Kommunerne afsøger om, der er projekter eller satsninger, der kan vil have
kulturregional relevans, kvalitet og volumen og som kan afvikles i 2019
3. At der sættes fokus på afdækning af børnekultur i kommunerne med henblik på
en samlet satsning i en kommende aftale
Den administrative følgegruppe lægger op til, at Kulturgruppen drøfter de 3 punkter og
beslutter om et eller alle tre punkter skal afsøges i forhold til forlængelsesperioden eller om der skal satses på et eller to af disse.
Der er udarbejdet en oversigt over processen for efterårets forberedelse af forlængelsesåret.
August
Drøftelser i de
kommunale
kulturudvalg

September
Drøftelse og beslutning
om forlængelse i Kulturgruppen

Oktober
Godkendelse af tillægsaftale i styrelsen

Tilbagemelding
til sekretariat
ultimo august

Beslutning om proces
for projekter /prioritering af midler i forlængelsesperioden

Administrative følgegruppe
arbejder med oplæg fra
projekter til udmøntning i
forlængelsesperioden.

Den administrative følgegruppe opstarter dialog med projekter/kommuner om oplæg til aktivitet i 2019

November
Kulturgruppen præsenteres for
forslag til
projektaktivitet i 2019
Kulturgruppen prioritere midlerne for
kulturaftale
2019
Kulturgruppen får oplæg til arbejdet frem
mod ny aftale 2020 2024

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til kulturgruppen, at:




Beslutte om punkterne 1.-3 skal igangsættes samlet eller om et/to af punkterne
skal prioriteres
Godkende procesplan
Give anmode sekretariatet og den administrative følgegruppe om at igangsætte
proces som beskrevet.
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Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Punkterne 1-2 sættes i gang i forhold til forlængelsesperioden. Punkt tre sættes i gang i
forhold til oplæg til en større satsning i en ny kulturaftale. Procesplan blev godkendt.
Sekretariatet kontakter projektejerne og beder om et oplæg til forlængelsesaktivitet.
Den administrative følgegruppe blev anmodet om at udarbejde oplæg til kulturgruppemødet den 12. november 2018.
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6.

Eventuelt

Sag 306-2018-6060

Dok. 306-2018-187722

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen 2018-2021
Dato: 3. september 2018

Sted: Malergården, Plejerupvej 10,
4571 Grevinge
Fraværende: Anders Nielsen, Christian Fjeldsted Andersen, Gitte Hededam, Line
Lynnerup, Nicolai Nicolaisen, Niels Aalbæk Jensen, Ole Hansen, Poul Knopp Damkjær,
Solvej Pedersen, Aase Due
Næste kulturgruppemøde holdes den 12. november 2018 i Kalundborg (adresse kommer
senere.)
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Samlet bilagsliste
306-2018-129750
306-2018-136362
306-2018-185606
306-2018-185614

Invitation til nyt møde med formændene for kulturergionerne
5.9.18
Referat formandsmøde kulturregioner 20 juni 2018 i Kolding
Brev fra de politiske formænd i Kulturregionerne til
Kulturministeren
Brev med bilag til Kulturministeren vedr. de tidligere
amtstilskud
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