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1.

Kulturgruppens konstituering perioden 2014 - 2017

Sag 306-2010-492

Dok. 306-2014-45363

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Valg af formand og næstformand.
Sagens opståen
I henhold til Kulturgruppens forretningsorden godkendt af Kulturgruppen den 25. april
2007, konstituerer Kulturgruppen sig på det første møde efter nyvalg med formand og
næstformand.
Sagsfremstilling
De 8 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland har efter kommunalvalget den 19.
november 2013 hver valgt 2 medlemmer til Kulturgruppen for perioden 2014 – 2017.
Oversigt over de valgte medlemmer er vedhæftet.
Lovgrundlag
Kulturaftalens bilag 3 og Kulturgruppens forretningsorden.
Økonomiske konsekvenser
--Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen vælger en formand og en
næstformand.
Bilag
306-2014-26915
306-2010-80878

Oversigt over Kulturgruppens medlemmer
Forretningsorden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 4. marts 2014
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Fraværende: Birgit Pedersen
Anders Nielsen (S), Slagelse Kommune og Evan Lynnerup (V) blev indstillet til posten
som formand for Kulturgruppen. Ved skriftlig afstemning blev Anders Nielsen valgt som
Formand.
Torben Lollike (B), Ringsted Kommune blev foreslået og valgt som næstformand.
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2.

Introduktion til Kulturaftalen og Kulturgruppens arbejde

Sag 306-2010-492

Dok. 306-2014-45568

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturregion Midt- og Vestsjællands 8 kommuner – Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø har efter kommunalvalget den 19. november
2013 valgt nye repræsentanter til den politiske styregruppe for kulturaftalesamarbejdet, Kulturgruppen.
Leder af sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland Eva Ormstrup, Kulturchef i
Odsherred Kommune, vil på mødet give den nye Kulturgruppe en introduktion til Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet 2011 – 2014.
Sagsfremstilling
Den nuværende kulturaftale blev indgået i 2011 og udløber med udgangen af 2014.
Aftalen omfatter følgende indsatsområder:
 Talentudvikling
 Børne- og ungekultur
 Identitet og kulturarv
 International kunst- og kulturudveksling
Indsatsområderne er i denne aftale periode udmøntet i følgende projekter, som er indskrevet i aftalen eller forhandlet efterfølgende:
 Da Danmark blev til
 SWOP, Dansefestival
 Kunstrejsen
 Bandakademiet
 Billedkunstnerisk Grundkursus
Ud over dette har Kulturgruppe siden 2011 igangsat og støttet projekter som:
 Festival for ung kunst og kultur (FLUKS)
 Forfatterskole
 Kunstdage i Pinsen
 Kulturlink
 Teaterprojekt for udviklingshæmmede
 Dansefyrtårnsprojektet ROK
 Seminar om international kunst og kulturudveksling
Økonomi:
De 8 kommuner i kulturregionen betaler 3 kr. pr. indbygger pr. år til kulturregionen,
hvoraf kr. 0,50 går til drift af kulturaftalens sekretariat, som er placeret i Odsherred
Kommune og kr. 2,50 til initiativer/projekter i kulturregionalt regi.
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Det samlede kommunale bidrag på ca. kr. 1 mio. indgår i Kulturgruppens frie midler,
sammen med overførte uforbrugte midler fra den tidligere kulturaftale (2007 – 2010), og
midler fra de tidligere amtslige tilskud uden for lov, som er lagt ud til kulturregionen i
henhold til aftalen. Midlerne medfinansierer projekterne i Kulturaftalen med minimum
50 % og restbeløbet disponerer Kulturgruppen over til nye projekter og initiativer.
Herudover finansieres projekterne i kulturaftalen med et projekttilskud fra Kulturministeriet og gennem en rammeaftale med Region Sjælland. Ligesom der i nogle projekter
indhentes ekstern finansiering og i særlige tilfælde ekstra bidrag fra de deltagende
kommuner.
Der udover har Kulturregionen en rammeaftale på teaterområdet.
En økonomioversigt for perioden 2011 – 2014, som viser forventede indtægter og bevilgede og reserverede tilskud er medsendt som bilag.
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland har samlet relevant materiale til
kulturgruppens medlemmer:
 Kulturaftale 2011 – 2014.
 Rammeaftale for kultursamarbejdet mellem Region Sjælland og Kulturregion Midt- og
Vestsjælland.
 Kulturgruppens frie midler – Kriterier og ansøgningsprocedure.
 Evaluering af Kulturaftalen i aftalens 2. år.
 Forretningsorden for Kulturgruppen.
 Folder om Kulturaftalen og aftalens produkter.
Dette materiale sendes som almindelig post.
Lovgrundlag
Lov om Kulturministeriets Kulturaftaler med Kommuner.
Administrativ indstilling
Det indstilles, at Kulturgruppen tager introduktionen til efterretning.
Bilag
306-2011-253271

Økonomioversigt 2011 - 2014

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 4. marts 2014

Sted: Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3,
4200 Slagelse

Fraværende: Birgit Pedersen
Kulturgruppen tog orienteringen til efterretning og udtrykte anerkendelse af den forrige
kulturgruppes flotte resultater med de igangsatte projekter. Der blev udtrykt ønske om,
at få forretningsorden for kulturgruppen på som punkt til næste møde. Desuden blev
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det ønsket at få følgende områder uddybet på næste kulturgruppemøde: Teaterrefusion, herunder særordning samt retningslinjer for de frie midler. Oplæg med sendes med
referat.
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3.

Godkendelse af mødeplan 2014

Sag 306-2009-97081

Dok. 306-2014-48390

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Der er udarbejdet nedenstående forslag til mødedatoer for Kulturgruppen for 2014.
Den administrative følgegruppe lægger op til, at der i forlængelse af mødet i juni afholdes et 16 – 16 seminar, med det formål at arbejde med de kulturpolitiske visioner og
strategier i forhold til ny kulturaftale og mellemkommunalt kultursamarbejde.
Kulturgruppen
Mødedato
Tirsdag 4/3
Mandag 7/4
Tirsdag 6/5
Mandag 2/6 -3/6
Mandag 1/9
Mandag 6/10
Mandag 24/11

Tidspunkt
Kl. 16-19
Kl. 16-19
Kl. 16-19
Kl. 16-16
Kl. 16-19
Kl. 16-19
Kl. 16-19

Mødested
Slagelse
Holbæk
Roskilde
16-16 Seminar
Ringsted
Lejre
Kalundborg

Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller, at Kulturgruppen drøfter og godkender fremsendte forslag til
mødeplan.
Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 4. marts 2014

Sted: Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3,
4200 Slagelse

Fraværende: Birgit Pedersen
Mødeplan kan ikke godkendes. Sekretariatet udarbejder et nyt udkast. Det undersøges
om rullende dage kan være en løsning. Der tages hensyn til primært udvalgsmøder og
byrådsmøder. Mødeplan fremsendes særskilt på mail og godkendes på førstkommende
møde.
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4.

Udpegning af medlem til bestyrelsen i den selvejende institution"Fælles
Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland."

Sag 306-2010-492

Dok. 306-2014-45401

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Udpegning af et medlem til bestyrelsen i den selvejende institution ”Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.”
Sagens opståen
Den selvejende institution blev stiftet i april 2005 med en bestyrelse bestående af 1 repræsentant fra de deltagende kommuner (Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø), samt 2 repræsentanter fra de statsanerkendte museer på Vestsjælland.
Sagsfremstilling
Det fælles museumsmagasin, som er beliggende i Ugerløse syd for Holbæk, blev færdig i
2010 finansieret af tilskud fra 5 kommuner, Slagelse, Sorø, Holbæk, Ringsted og Odsherred, det tidligere Vestsjællands Amt og Kulturministeriet.
Kalundborg har efterfølgende tilsluttet sig det fælles museumsmagasin. I magasinet opbevares genstande fra de kulturhistoriske museer og kunstmuseerne i Kulturregionen
under de korrekte forhold (temperatur, luftfugtighed m.v.). Der er på arealet plads til
udvidelse af magasinet, når behovet opstår eller hvis andre museer ønsker at leje sig
ind.
De museer, der benytter magasinet, betaler husleje til den selvejende institution i forhold til de m2/hyldemeter, de benytter. Huslejen dækker driften af magasinet. Magasinet har ingen gæld, da det var fuldt finansieret ved invielsen.
Da museumsmagasinet overgik fra anlæg til drift pr. 1. november 2010 blev vedtægten
samtidigt ændret, således at kommunerne ikke længere skulle være direkte repræsenteret i bestyrelsen, men skulle være repræsenteret af et medlem udpeget af Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. De øvrige pladser i bestyrelsen besættes
af repræsentanter fra de statsanerkendte museer, der benytter museumsmagasinet.
Der er i vedtægten ikke krav om, at medlemmet til bestyrelsen skal udpeges blandt Kulturgruppens medlemmer.
Lovgrundlag
§ 6 i vedtægt for den selvejende institution ”Fælles Museumsmagasin i Kulturregion
Midt- og Vestsjælland.”
Økonomiske konsekvenser
---
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Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen udpeger et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution ”Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og
Vestsjælland.”
Bilag
306-2010-274401

Underskreven vedtægt

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 4. marts 2014

Sted: Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3,
4200 Slagelse

Fraværende: Birgit Pedersen
Kulturgruppen udpegede borgmester i Ringsted, Henrik Hvidesten til medlem i bestyrelsen for Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
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5.

Overlevering fra den tidligere Kulturgruppe til den nye Kulturgruppe

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-48992

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturaftaleperioderne følger ikke byrådsperioderne, og den nye kulturgruppe tager
over i det sidste år af den nuværende kulturaftale.
Den nye kulturgruppe har dermed mulighed for at kunne lægge de strategiske spor og
visioner for en kommende ny kulturaftale.
Overlevering af fra den tidligere Kulturgruppe til den nye Kulturgruppe indledes af Emrah Tuncer, Holbæk Kommune og Troels Christensen, Slagelse Kommune, der begge har
siddet med i Kulturgruppen i forrige periode. De vil hver for sig give et kort politisk oplæg om deres vinkel på muligheder og udfordringer i det tværkommunale kultursamarbejde.
Herefter lægges der op til, at den nye kulturgruppe i grupper på tværs af kommuner
drøfter opstart af arbejdet i Kulturgruppen herunder forventninger til det tværkommunale samarbejde på kultur og fritids området, politikerroller m.m.
Baggrund
Den tidligere Kulturgruppe ønskede, at der inden udløbet af nuværende kulturgruppeperiode blev gennemført et politisk temamøde i oktober 2013 med fokus på muligheder og
visioner i det tværkommunale samarbejde på kulturområdet – i og udenfor regi af kulturaftalen.
Hovedpointerne fra temamødet kan indgå i den nye kulturgruppes fremtidige arbejde
med ny kulturaftale og anvendes som afsæt til at fortsætte de strategiske drøftelser om
samarbejde og arbejdsdeling på kulturområdet.

Overordnet blev det på temamødet fremhævet at samarbejde på tværs af kommuner
giver god mening både ud fra et strukturelt, økonomisk og kulturelt perspektiv. I samarbejde kan kommunerne løfte større projekter og initiativer end man kan som enkelt
kommune. Kommunernes økonomiske situation gør også, at det ikke er økonomisk muligt at have alle kulturtilbud i alle kommuner på et højt kvalitetsniveau. Der var generel
enighed om, at kommunerne med fordel både kan arbejde sammen i regi af kulturaftalen, og uden for kulturaftalen.
Der var generel enighed om, at kommunerne skal se hinanden som samarbejdspartnere
og ikke konkurrenter. I samarbejdet skal kommunerne støtte hinanden i bestræbelserne
for at udvikle kulturregionen og ikke blot egen kommune.
Den tidligere kulturgruppe kom på mødet også frem med input til konkrete indsatsområder og satsninger – her et uddrag:
 Fælles indsats i forhold til den nye skolereform – ”kultur ind i skolen og skolen ud i kulturen”
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Unikke tilbagevendende events af høj national og international kvalitet inden for en bestemt
kunstart eller tema fx litteraturfestival, klassisk musik eller Kor
Udvikling af fælles kompetencecentre
Udvidelse af talentudvikling
Bibliotekerne nye rolle i digitaliseringens tid
Udarbejdelse af kulturstrategi for Kulturregion Midt og Vestsjælland
Fokus på samarbejde og arbejdsdeling på kulturområdet

Det blev også anbefalet, at det vil være en fordel med tid til strategiske drøftelser på
kulturgruppemøderne og det understreges, at formidling af kulturaftaleresultaterne og
betydningen af det tværkommunale samarbejde er vigtig i forhold til de kommunale
fagudvalg og byråd.
En meget kort opsamling fra mødet vedhæftes til orientering til den nye kulturgruppe.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen i grupper drøfter muligheder
i, og forventninger til samarbejdet i og uden for kulturaftale regi.
Bilag
306-2014-49285

punktvisopsamling fra temadrøftelse den 22. oktober 2013

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 4. marts 2014

Sted: Badeanstalten, Sdr. Stationsvej 3,
4200 Slagelse

Fraværende: Birgit Pedersen
Emrah Tuncer, Holbæk Kommune og Troels Christensen, Slagelse Kommune gav som
overlevering fra den gamle kulturgruppe til den nye kulturgruppe, hvert sit politiske oplæg i forhold til det kommende arbejde i den nye kulturgruppe. Kort opsamlet blev der
peget på:
Der skal fokuseres på fremtidig kulturudvikling, på visioner, strategi og politik – i højere
grad end på bevillinger til projekter. Kulturgruppen skal sætte dagsorden for kulturområdet - sætte retning og tænke regionalt.
Alle Kommuner skal ikke nødvendigvis kunne tilbyde det sammen – Kommunernes styrkepositioner skal udnyttes. Arbejdsdeling og tværkommunalt samarbejde skal højt på
den strategiske dagsorden. Kulturområdet kan bidrage til udvikling/vækst. Kulturens bidrag til skolereformen blev nævnt som en fælles indsats. Biblioteksområdet som et andet. Der ønskes mere politik og mindre administration. Fra salen blev det påpeget, at
den formelle grund til, at Kulturgruppen er samlet er kulturaftalen og arbejdet med en
ny kulturaftale, så dette skal også prioriteres. Der tegnede sig to spor i det fremtidige
arbejde – et spor, som handler om tværkommunalt samarbejde og strategi på kulturom-
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rådet, og det andet om arbejdet med kulturaftalen – begge dele er vigtige og kan køre
sideløbende.
Det blev påpeget, at der ønskes tid på kulturgruppemøderne til de strategisk drøftelser
– en todelt mødeform blev foreslået m. en beslutningsdel og en temadel, hvor politiske
emner i relation til kulturregional kulturpolitik og strategi drøftes. Det blev på-peget, at
det er vigtigt at involvere de lokale Kulturudvalg, og foreslået, at der på hvert møde i
egen kommunes udvalg bliver orienteret om kulturgruppens arbejde, og at de lokale udvalg også drøfter de strategiske emner, der kommer op i kulturgruppen.
Vidensdeling mellem kommunerne er også vigtigt. Arbejdet i Kulturgruppen kræver en
prioritering, blev det påpeget. Den administrative følgegruppe havde udarbejdet
spørgsmål til drøftelser i grupper, der omhandlede blandt andet; perspektiver i det kulturregionale samarbejde og forventninger til arbejdet i kulturgruppen.
Det blev besluttet at udsætte gruppedrøftelserne til næste møde og at spørgsmålene
sendes til de kommunale kulturudvalg til drøftelse.
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