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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2014-91909

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Mødet afholdes i Holbæk på Brorfelde observatorium (Værkstedsbygningen).
Julie Bouchet (leder af Brorfelde) indleder mødet med at fortælle om Brorfelde i 20
min.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Dagsorden godkendt – punkt 3 tages før punkt 2.
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2.

Meddelelser fra Sekretariatet

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2014-91907

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
 Medlem til Kulturgruppen udpeget af Region Sjælland
 ROK – Dansefyrtårn
 CKU- Udviklingsseminar
 Økonomioversigt – er vedhæftet som bilag med dagsorden
 Mødeplan

Bilag
306-2014-84961

Økonomioversigt

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Medlem til Kulturgruppen udpeget af Region Sjælland er regionsrådsmedlem Nicolai
Nicolaisen.
Til efterretning med den beslutning at afbud meldes i Outlook og at sekretariatet
noterer herfra.

Kulturgruppen den 6. maj 2014

Side nr. 5

3.

Orientering om forfatterskolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Sag 306-2012-26028

Dok. 306-2014-91620

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
At Kulturgruppen får en status på forfatterskolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Sagsfremstilling
Forfatterskole for unge i Kulturregion Midt – og Vestsjælland er et tilbud til unge mellem 14 – 18 år i 2013 og 2014. Projektet er et samarbejde mellem bibliotekerne i Kulturregionen om at etablere forfatterskoler for unge. Professionelle forfattere møder og
guider de unge og unge møder andre unge med skrivning som interesse. Projektet er organiseret decentralt med en forfatterskoleafdeling for unge i hver af de 8 kommuner.
Forfatterskolen har et fælles underviserkorps bestående af professionelle forfattere, en
fælles administration, fælles PR og fælles aktiviteter. Administrationen af projektet er
forankret i Odsherred Kommune.
Forfatterskoleafdelingerne er så vidt muligt placeret på bibliotekerne i de 8 kommuner,
og disse er omdrejningspunkt for undervisning, formidling og aktiviteter.
Kulturgruppen bevilgede den 13. juni 2012 kr. 700.000 til projektet, desuden er der
ydet tilskud fra Kulturministeriets Huskunstnerordning på samlet kr. 550.000. Der opkræves en deltagerbetaling på kr. 200 pr. semester.
Projektet er ved at afslutte 3. semester, og omkring den 1. maj 2014 udgives en bog
med elevernes tekster.
Kultur- og Projektkonsulent Anne-Marie Donslund, Odsherred Kommune vil på Kulturgruppens møde give en orientering om projektet, eventuelt sammen med et par elever
fra forfatterskolerne.
Administrativ indstilling
Sagen fremsendes til orientering i Kulturgruppen.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
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Oplæg og oplæsning ved forfatterskolen i Midt- og Vestsjælland. Stor anerkendelse
fra Kulturgruppen til forfatterskolerne.
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4.

Forretningsorden for Kulturgruppen

Sag 306-2009-96301

Dok. 306-2014-91549

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Kulturgruppen skal træffe beslutning, om der skal ændres i forretningsordenen for Kulturgruppen.
Sagens opståen
På Kulturgruppens møde den 4. marts 2014 blev der udtrykt ønske om, at forretningsordenen blev sat på dagsordenen til næste møde.
Sagsfremstilling
Den nuværende forretningsorden for Kulturgruppen blev godkendt på møde den 25. april
2007.
Den gældende forretningsorden er medsendt.
Den administrative følgegruppe har drøftet forretningsordenen på møde den 28. april
2014. Den enkelte kommune afgør selv, hvordan suppleanter udpeges, og om man vil
gøre brug af disse.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe anbefaler, at den enkelte kommune af hensyn til beslutningsdygtighed og fremdrift i kulturgruppearbejdet drøfter anvendelsen af suppleanter, således at man sikre, at alle kommuner så vidt muligt er repræsenteret ved møderne i Kulturgruppen.

Bilag
306-2010-80878

Forretningsorden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Kun Sorø Kommune har udpeget suppleanter til Kulturgruppen. Kulturgruppen opfordrer til, at man i kommunerne benytter suppleantmuligheden, således det sikres
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at alle kommuner er repræsenteret på kulturgruppemøderne. Det anbefales at fagudvalgene i kommunerne drøfter suppleantmuligheden.
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5.

Orientering om refusionsordninger vedr. børne- og opsøgende teater

Sag 306-2014-725

Dok. 306-2014-91597

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Orientering fra Kulturgruppen omkring refusionsordninger vedr. børne- og opsøgende
teater.
Sagens opståen
På Kulturgruppens møde den 4. marts 2014 anmodede Kulturgruppen om, at området
teaterrefusion blev uddybet på næste møde.
Sagsfremstilling
I henhold § 25, stk. i lov om scenekunst refunderet Staten 50 % kommunernes udgifter
ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.
I Kulturaftalen er udbetalingen af refusionen lagt ud til Kulturregionen som rammebevilling, og Kulturregionens sekretariat har stået for udbetalingen.
Hver kommune indsender inden 1. maj én samlet opgørelse over kommunens udgifter til
køb af refusionsgodkendte forestillinger af børne- og opsøgende teater det foregående
kalenderår.
Kulturregion Midt- og Vestsjælland har siden 2007 udvidet refusionsordningen til også at
omfatte foreninger, private skoler, efterskoler, højskoler, virksomheder, menighedsråd
m.fl.
I Kulturaftalen for 2011 – 2014 står der i afsnit 4. Bevillinger knyttet til aftalen, at rammebevillingen ud over refusion til de 8 kommuner kan være medfinansierende af Kulturregionens særordning.
Siden 2007 har benyttelsen af særordningen været:
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 (pr.10.04.14)
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Ansøgninger
17
40
33
28
20
23
23
6

Udbetalt
101.770
201.600
230.875
138.135
127.008
190.024
148.163
29.180
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Udgiften til særordningen har i alle årene kunnet afholdes indenfor rammebevillingen til
teaterrefusion.
Brugerne af særordningen kommer fra hele den gruppe, som var målet med at indføre
ordningen. Den største gruppe er private skoler og ungdomsuddannelser.
Teaterrådet udarbejdede i efteråret 2010 en folder, som orienterede om refusionsmulighederne. Pjecen blev sendt ud til kommunerne og de producerende teatre i Kulturregionen, ligesom den kan hentes på Kulturregionens hjemmeside. Folderen vil blive omdelt på mødet.
Lovgrundlag
Lov om scenekunst.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Administrativ indstilling
Sagen fremsendes til orientering i Kulturgruppen.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Til efterretning. Oversigt over kommunernes forbrug af ordningen og oversigt over
typer af institutioner, der anvender ordningen sendes med referatet.
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6.

Orientering om kriterier for tilskud fra Kulturgruppens frie midler

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2014-91607

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen.
Beslutningstema
Orientering til Kulturgruppen om kriterierne for tilskud fra Kulturgruppens frie midler.
Sagens opståen
På Kulturgruppens møde den 4. marts 2014 anmodede Kulturgruppen om, at den på det
næste møde fik uddybning af kriterierne for tilskud fra de frie midler.
Sagsfremstilling
I den første kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2007 – 2010 rådede Kulturgruppen over en udviklingspulje ”Kulturgruppens frie midler”. Der blev bevilget tilskud
fra denne pulje til projekter, arrangementer, aktiviteter m.m. efter politisk beslutning i
Kulturgruppen.
Den nye Kulturaftale for perioden 2011 – 2014 fik indholdsmæssigt og finansieringsmæssigt et andet grundlag.
Med den nye Kulturaftale blev der udtrykt en intension om, at de fælles Kulturregionale
projekter skulle have en volumen og en kvalitet, der er større end en enkelt kommune
kan magte. Således må mindre projekter henvises til kommunal evt. mellemkommunal
finansiering.
Desuden blev intensionen, at fælles kulturregionale projekter skal have relevans for
fællesskabet og ikke blot for aktørerne eller for en enkelt kommune.
Kulturgruppen besluttede på møde den 18. januar 2011, at der fortsat skulle være en
udviklingspulje – de frie midler.
På møde den 15.marts 2011 godkendte Kulturgruppen ”Kriterier for tilskud fra Kulturgruppens frie midler” og ansøgningsprocedure.
Fra kriterierne kan nævnes, at temaet ”Kultur for alle” er det grundlæggende udgangspunkt, at projektet opfylder et eller flere indsatsområder i kulturaftalen og at projektet
beskriver relevans for borgerne i Kulturregionen.
Som minimum skal 2 af kommunerne i Kulturregionen være involveret, og projektet
vurderes af Kulturcheferne i de involverede kommuner. Støtten fra Kulturregionen kan
max. udgøre 50 % af projektets samlede budget.
”Kriterier for tilskud fra Kulturgruppens frie midler” er medsendt.
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Den administrative følgegruppe har på møde den 28. april 2014 drøftet sagen og finder,
at sammenhæng mellem intension og kriterier kunne være skarpere. Kriterierne er udarbejdet til den indeværende kulturaftaleperiode og kan revideres i næste periode.
Administrativ indstilling
Sagen fremsendes til orientering i Kulturgruppen.

Bilag
306-2011-247258

Kriterier og procedure for uddeling af støtte fra
Kulturgruppens frie midler

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
En eventuel revision af kriterierne for de frie midler tages op i forbindelse med
den nye kulturaftale. Kulturgruppen tilkendegav, at kriterierne skal afspejle intentionen i kulturaftalen. Det blev desuden påpeget, at der kunne tilføjes et kriterium
ang. forankring af projekterne efter aftaleperioden. Der skal eventuelt også arbejdes med forskellige typer af projekter, korte pilotprojekter, projekter med
langsigtet perspektiv og mere eventprægede projekter.
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7.

Ansøgning om tilskud til projekt "Pop-Up Koncertsal"

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2014-91988

Initialer: BHH

Åbent

Kompetence
Kulturgruppen efter forudgående behandling i den administrative følgegruppe.
Beslutningstema
Kulturgruppen skal træffe beslutning om, der skal ydes tilskud til projektet ”Pop-Up
koncertsal.”
Sagens opståen
Ensemblet LYDENSKAB har fremsendt ansøgning om tilskud på kr. 150.000 til projektet
”Pop-Up koncertsal.”
Sagsfremstilling
Projektet vil skabe Pop-Up koncertsale i tomme butikker i 5 kommuner i Kulturregionen:
Kalundborg, Slagelse, Lejre, Odsherred og Roskilde i perioden juli 2014 – januar 2015.
I hver kommune slår projektet sig ned i en uge i tomt lokale i en by. Her præsenteres en
uges koncerter, foredrag og opsætninger i et samarbejde med lokale institutioner og lokale og nationale kunstnere. Der vil blive arbejdet tværkunstnerisk. I dagtimerne vil der
være koncerter, workshops og performances for børn og unge, der vil opleve eksperimenterende kunst og musik formidlet i en tæt dialog. Eftermiddag/aften er målgruppen
det voksne publikum, de skal opleve billedkunst, litteratur og musik tæt på.
Ugen vil i hver by komme til at bestå af ca. 15 små opsætninger, workshops og koncerter. Der vil f.eks. være koncert med digital mediekunst, eventyrkoncerter for børn i de
tilgængelige dyssehøje, åbne drop-in koncerter, solokoncerter m.m. alt sammen i crossover produktion mellem rytmiske, elektroniske og klassiske komponister, forfattere og
andre kunstnere.
Initiativtagerne vil lade sig inspirere og forbedre projektet gennem et forankret samarbejde med lokale kunstnere, erhverv og institutioner, som skal inddrages aktivt og være
med til at skabe projektet.
Lokale samarbejdspartnere kunne være kommunens kulturafdeling, musikskole, bibliotek, virksomheder, kunstnere, kunstforeninger, lokale ildsjæle m.fl.
Det er vigtigt for initiativtagerne, at der skabes udveksling mellem det professionelle
miljø og amatørere, og projektet giver mening for de involverede og publikum. Så butikken vil være åben hele tiden og folk inviteres indenfor til en snak og kunst og kultur
samtidig med, at de kan opleve kunstnere og musikere i aktion.
Projektet vil søge at skabe en rød tråd og en kunstnerisk dialog gennem deltagende
kommuner. I forbindelse med Pop-Up koncerterne vil politikere og erhvervsliv blive invi-

Kulturgruppen den 6. maj 2014

Side nr. 14

teret til at udvælge en stafet (en koncertoplevelse eller en lokal kunstner)som sendes
videre til næste by.
Som afslutning på projektet vil der være et større arrangement i Roskilde, hvor bl.a. alle ”bystafetterne” vises frem i en visuel koncert.
Projektet har et samlet budget på kr. 495.000, hvoraf der på udgiftssiden er afsat kr.
407.000 til lønninger, kr.67.000 til produktion og kr. 21.000 til administration.
På indtægtssiden er der tilsagn fra Kalundborg, Slagelse, Odsherred og Lejre kommune
om tilskud på kr. 15.000 fra hver af kommunerne, der er p.t. ikke tilsagn fra Roskilde
Kommune, der er søgt tilskud på kr.250.000 hos fonde, og der er en egenfinansiering på
kr. 20.000.
Kulturregion Midt- og Vestsjælland søges om kr. 150.000.
Der er ansøgers opfattelse, at projektet lever op til kulturaftalens indsatsområder og
mål, da der er tale om ”kultur for alle”, der er tværkommunalt samarbejde, og det har
relevans for regionens borgere og gerne skulle efterlade et styrket lokalt kulturliv gennem samarbejdet med lokale kreative vækstlag.
Der er også en høj grad af involvering af børn og unge, som inddrages i et samarbejde
med de professionelle kunstnere.
Den administrative følgegruppe har drøftet ansøgningen på møde den 28. april 2014.
Projektet lever formelt op til kriterierne for tildeling af de frie midler, men i forhold til
de overordnede intentioner i kulturaftalesamarbejdet finder den administrative følgegruppe, at projektet i mindre grad har et langsigtet kulturregionalt perspektiv og potentiale. Den administrative følgegruppe anerkender projektets kvalitet.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Tilskud til projektet skal finansieres af Kulturgruppen frie midler, hvor der p.t. er følgende beløb til disposition til resten af Kulturaftaleperioden: kr. 1.119.150,54.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
Ansøgningen har været sendt til i Musikfagrådet, som den 24. marts 2014 har fremsendt
høringssvar.
3 af medlemmerne er skeptiske over for projektet, da de har svært ved at se, hvor stor
en målgruppe, der vil blive inddraget i projektet, og dermed sammenhængen mellem
størrelsen mellem størrelse af det ansøgte tilskud og antal aktive deltagere.
1 medlem synes godt om projektet.
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Administrativ indstilling
Ansøgningen fremsendes til drøftelse i Kulturgruppen med henblik på beslutning om der
skal ydes tilskud til ansøgningen og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Der gives afslag. Kulturgruppen fandt ikke, at projektet har en volumen, der understøtter kulturaftalens intentioner. Kulturgruppen anbefaler, at projektet understøttet i et mellemkommunalt samarbejde blandt de kommuner, der har bevilliget midler til projektet.
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8.

Kulturgruppens 16 - 16 seminar juni 2014

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-91884

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen har besluttet at afholde et døgnseminar med henblik på at drøfte kulturaftale og kultursamarbejde på tværs af kommuner i og uden for aftale regi.
Sagsfremstilling
Der er aftalt et seminar for kulturgruppen mandag den 2. juni kl. 16 til tirsdag den 3.
juni kl. 16 på Kragerup Gods.
Seminariet tager afsæt i kulturgruppens ønske om at drøfte politiske visioner og strategier for det tværgående samarbejde mellem kommunerne i kulturregion midt- og Vestsjælland i forhold til Kulturaftale og uden for aftale regi.
Formålet med seminariet er at drøfte, med afsæt i nuværende kulturaftale, fremtidige
perspektiver, visioner og strategier for en eventuel ny kulturaftale. Herunder visioner og
strategier for de af de igangværende projekter, der har et forankringspotentiale.
Formålet er også, at få afdækket kulturregionens DNA – hvor er de enkelte kommuners
styrkepositioner, og hvor er kulturregionens styrkeposition.
Formålet er endvidere at drøfte perspektiver på eventuelt øget tværgående samarbejde
og arbejdsdeling inden for kulturområdet mellem kommunerne uden for aftaleregi.
Kulturministeriet igangsatte i efteråret 2013 et servicetjek af kulturaftale konceptet og
målet var, at der primo 2014 skulle meldes ud, hvordan et nyt aftalekoncept ville se ud.
Sekretariatet har den 29. april 2014 fået oplyst af Kulturstyrelsen, at et nyt kulturaftalekoncept ikke er klart endnu, og at det pt. behandles i departementet.
Det betyder, at rammerne for en ny kulturaftale ikke er på plads endnu, og at det ikke
forventes klar til den 2. juni 2014.
Kulturgruppen skal derfor træffe beslutning, om kulturgruppen ønsker at afholde seminariet og lægge vægt på de strategiske visionære drøftelser af kultursamarbejde på
tværs af kommuner uden for aftale regi eller udskyde seminariet til aftalekonceptet er
meldt ud fra Kulturministeriet.
Administrativ vurderes det, at seminariets formål rækker udover det konkrete arbejde
med en eventuel ny kulturaftale, og at der derfor kan tilrettelægges et program, der
med afsæt i de igangværende hovedprojekter og de nuværende indsatsområder sætter
rammerne for et kulturpolitisk seminar med fokus på visioner og strategi for kultursamarbejde i Kulturregionen.
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Input fra Kulturgruppemødet den 6. maj 2014 og fra de kommunale fagudvalg kan desuden indgå i tilrettelæggelse af workshop og oplæg.
Såfremt Kulturgruppen ønsker at udsætte seminariet kan det administrativt forslås, at
Kulturgruppen afholder ordinært møde den 2. juni 2014, som planlagt og at indholdet
her vil være opstart af de strategiske drøftelser med afsæt i hovedprojekter med langsigtet perspektiv.
Administrativ indstilling
Sekretariatet indstiller:
At kulturgruppen drøfter om man vil afholde seminariet med vægt på de strategiske visionære drøftelser af kultursamarbejde på tværs af kommuner uden for aftaleregi eller
udskyde seminariet til aftalekonceptet er meldt ud fra Kulturministeriet.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
16 – 16 seminariet udskydes til efteråret 2014, når der foreligger et nyt koncept
for kulturaftaler. Det blev besluttet at holde et forlænget kulturgruppemøde mandag den 2. juni 2014 kl. 16 – 21 i Sorø. Programmet vil her være en grundig gennemgang af de projekter i den nuværende aftale, der har et langsigtet perspektiv
samt indledende drøftelser af arbejdet med det kommunale samarbejd på kulturområdet.
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9.

Foreløbig tids- og procesplan for arbejdet med en ny kulturaftale

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-91885

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt – og Vestsjælland udløber
den 31. december 2014.
Formanden for Kulturgruppen har ønsket at få præsenteret en tids – og procesplan for
arbejdet.
Sagsfremstilling
Kulturministeriet igangsatte i efteråret et servicetjek af kulturaftalekonceptet og har
afholdt møder med sekretariaterne for kulturaftalerne. Kulturministeriet har endnu ikke
meldt noget ud om hvilke konsekvenser servicetjekket har for de aftaler, der udløber i
år.
Sekretariatet rettet henvendelse til Kulturstyrelsen for at få oplysninger om dette med
henblik på at kunne tilrettelægge en proces og tidsplan for arbejdet frem mod en eventuel ny kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Kulturstyrelsen har oplyst at
sagen er i departementet til kommentering og at man ikke kan angive et tidspunkt for
udmelding.
På den baggrund er det kun muligt at præsentere en foreløbig tids- og procesplan med
forbehold for ministeriets udmeldinger:








2.-3. juni Kulturgruppens visionsseminar
September/oktober – opsamling på seminar og arbejde med indsatsområder, organisering
etc.
Oktober/november – involverende proces med kulturaktører
December/januar – aftaleoplæg
Februar – aftale oplæg drøftes med ministeriet
Marts – aftaletekst til godkendelse
April underskrift

Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen tager den foreløbige tids- og
procesplan til efterretning.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
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Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Tid – og procesplan udskudt. Kulturgruppen besluttede, at sende en forespørgsel til Kulturministeren ang., hvornår kulturaftalekonceptet kan forventes klar. I brevet udtrykkes en bekymring i
forhold til det tomrum, der kan opstå mellem de to aftaler. Sekretariatet og Formand udarbejder et brev, der sendes via Emrah Tuncer til Kulturministeren.

Kulturgruppen den 6. maj 2014

Side nr. 20

10.

Drøftelse i grupper

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-91888

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Den administrative følgegruppe havde på kulturgruppens konstituerende møde i Kulturgruppen den 4. marts 2014 lagt op til gruppedrøftelser om forventninger til kultursamarbejdet i og uden for aftale regi. Kulturgruppen besluttede, at spørgsmålene skulle
sendes til kommunernes fagudvalg.
Sagsfremstilling
Kulturgruppen har udtrykt ønske om, at kommunernes fagudvalg involveres i kultursamarbejdet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
Sekretariatet har derfor udsendt en generel introduktion til kulturaftalen til kommunernes fagudvalg med henblik på, at de respektive udvalg kunne drøfte kulturaftale, tværgående samarbejde og ønsker til den kommende kulturaftale.
Sammen med introduktion til kulturaftalen og den afgående kulturgruppes betragtninger
er der medsendt spørgsmål til drøftelse i fagudvalgene. Tilbagemeldinger vil derefter
indgå i Kulturgruppens videre arbejde. Spørgsmålene er:





Hvilke perspektiver og forventninger har udvalget til det kulturregionale samarbejde på kulturområdet?
Hvor ser i jeres kommunes styrkepositioner på kulturområdet?
Hvilke og forventninger til en eventuel kommende kulturaftale?
Hvordan vil udvalget gerne inddrages i kulturgruppens arbejde?

Kulturgruppen udtrykte endvidere ønske om, at kulturgruppemøderne fremover falder i
to dele. Første del med beslutning og orienteringspunkter. Anden del med strategiske og
politiske drøftelser.
Den Administrative følgegruppe fremsender derfor spørgsmålene til drøftelse i kulturgruppen eventuel med afsæt i input fra egen kommune.
Opsamling vil indgå i 16 – 16 seminaret.
Administrativ indstilling
Den Administrative følgegruppe indstiller, kulturgruppen drøfter spørgsmålene i mindre
grupper og fremlægger kort i plenum.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014
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Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
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Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Drøftelser i to grupper:
 Kulturgruppen skal arbejde med projekter, der har volumen og kvalitet som en enkelt kommune ikke kan løfte alene.
 Kulturregionen har forskellige kompetencecentre, der kan udnyttes i forhold til den nye skolereform – i forhold til fx. science, musik, billedkunst etc.
 Kulturens rolle i forhold til skolereformen er interessant i det mellemkommunale samarbejde.
 Interesse på flytning fra land til by – hvordan er kulturens rolle her?
 Der skal arbejdes med flere former for projekter – hvad er et projekt?
 Vidensdeling er vigtigt.
 Opmærksomhed på vækstlag – hvordan får vi fat i de gode initiativer?
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11.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2014-91910

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 6. maj 2014

Sted: Brorfelde Observatorium
(Værkstedsbygningen), Observator
Gyldenkernes Vej 19, 4340 Tølløse
Fraværende: Birgit Pedersen, Evan Lynnerup, Jane Hald, Jimmy Sørensen, Michael
Kjeldgaard, Per Nørhave, Rikke Bach Nielsen, Torben Toft Andersen, Willy Lisby
Intet.
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Samlet bilagsliste
306-2014-84961
306-2010-80878
306-2011-247258
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Forretningsorden for Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Kriterier og procedure for uddeling af støtte fra Kulturgruppens
frie midler
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