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1.

Meddelelser fra Sekretariatet

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2013-71261

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
 Kulturpolitisk Topmøde i Vejle – orientering fra formanden
 Økonomioversigt
Bilag
306-2013-66193
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2.

Kunstrejsen 2012 - Status og 1. delevaluering

Sag 306-2010-26459

Dok. 306-2013-70293

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kunstrejsen er et af de 3 projekter der er indskrevet i Kulturaftalen 2011 – 2014.
Kunstrejsen er et undervisningstilbud til grundskolens mellemtrin (4. - 6.klasse), som
tilbydes til alle skolerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland fra september 2012 frem
til september 2014.
KUNSTREJSEN er udviklet i samarbejde med Museet for Samtidskunst, Odsherreds
Kunstmuseum og Sorø Kunstmuseum og er dels en rejse ind i kunstens verden og dels en
fysisk rejse mellem de tre museer.
Tanya Lindkvist, Sorø Kunstmuseum, som er projektleder, vil på Kulturgruppens møde
den 19. marts 2013 give Kulturgruppen en orientering om Kunstrejsen.
”Kunstrejsen 2012 – status og 1. delevaluering” er vedhæftet dagsordenen.
Bilag
306-2012-316415
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3.

Da danmark blev til

Sag 306-2010-40224

Dok. 306-2013-74326

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Der er aftalt, at den administrative følgegruppe og Kulturgruppen løbende orienteres
om projektets udvikling.
Kultur- og Fritidschef Thure Dan Peterse, Lejre Kommune og projektleder Lene Overgård Pedersen vil give en kort orientering, herunder også om sommertogtet rundt i Kulturregionen.
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4.

Status i Kulturaftalens andet år 2012

Sag 306-2011-45851

Dok. 306-2013-69930

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
I henhold til Kulturaftalens afsnit om ”Evaluering og regnskabsoplysninger” skal der årligt sammen med regnskabet indsendes en kort skriftlig status over mål og resultater.
I aftalens andet år (2012) skal der desuden udarbejdes en kortfattet evaluering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011. Her gives en generel og foreløbig status over,
hvordan kulturregionen er kommet i gang med arbejdet, og kulturregionens vurdering
af de forskellige succesparametre.
Sagsfremstilling
Sekretariatet har i forbindelse regnskabsaflæggelsen for 2011 til Kulturministeriet indsendt en kort evaluering af Kulturaftalens forløb frem til efteråret 2012.
Ved evalueringen er benyttet den Status - og evalueringsmodel for kulturaftaler, som
Kulturministeriet har udsendt til Kulturregionerne.
Evalueringen fremsendes til orientering og er medsendt som bilag.
Den administrative følgegruppe har på møde den 5. marts 2012 taget orienteringen om
status til efterretning.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen,
 at status på kulturaftalens 2. år tages til efterretning
 at midtvejsevalueringen sendes til orientering i kommunernes fagudvalg
Den administrative følgegruppe anbefaler,
 at der arbejdes med effektmål i projekterne og
 at hvert projekt fremsender en kort redegørelse for opnåelse af kvalitative effektmål ved udgangen af 2013
Bilag
306-2013-31664
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5.

Kort orientering om museumsfusion i Midt - og Vestsjælland

Sag 306-2013-1883

Dok. 306-2013-70426

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
6 ud af 8 kommuner indgik 31.december 2012 i en omfattende Museumsfusion mellem
de statsanerkendte kulturhistoriske museer i Midt- og Vestsjælland.
Kulturgruppen er undervejs blevet orientering om processen og der gives nu på formandens anmodning en kort status.
Sagsfremstilling
På baggrund af flere års arbejde med modeller for museumsfusion og samarbejde blev
der i 6 kommuner truffet beslutning om at indgå museumsfusion i Midt – og Vestsjælland
mellem Holbæk Museum, Ringsted Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred og
Sydvestsjællands Museum.
Museumsfusionen trådte i kraft 31. december 2012. Holbæk Museum blev valgt som
værtsmuseum og det nye fælles navn blev Museum Vestsjælland.
Der blev nedsat en bestyrelse med politisk repræsentation fra alle 6 kommuner samt
med tre ressourcepersoner med faglig baggrund, og medarbejderrepræsentant.
Bestyrelsens sammensætning
Formand for bestyrelsen, Carsten U. Larsen, direktør for Folketinget og tidligere direktør for Nationalmuseet
Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
Jørgen Smidt-Jensen, direktør for Museum Østjylland
Dorte Riisgaard, administrativ medarbejder – medarbejder repræsentant
Anneli Kunosson, museumsformidler – medarbejder repræsentant
Ringsted kommune - Henrik Hvidesten (V), Formand for Kultur- og Trivselsudvalget
Sorø Kommune - Anita Skjoldager Eskildsen (A), Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget
Slagelse Kommune - Ebbe Jens Ahlgren (V), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Odsherred Kommune - Vagn Ytte Larsen (A), Næstformand for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
Kalundborg kommune - Peter Jacobsen (O), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Holbæk kommune - Emrah Tuncer (B), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Der arbejdes med en 2- åring overgangsfase, hvor blandt andet kommunernes tilskud
skal harmoniseres.
Museumsleder på Holbæk Museum er konstitueret museumsdirektør for det fusionerede
museum og direktørstillingen slået op.
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Næstformand i bestyrelsen og medlem i Kulturgruppen Peter Jacobsen – Kalundborg giver en kort orientering om den nye bestyrelses arbejde og status på processen. Der
henvises til www.museumvestsjaelland.dk
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6.

Ansøgning fra Fokus Vestsjælland om tilskud til projekt: "Kulturturister til
Vestsjælland"

Sag 306-2010-39473

Dok. 306-2013-69977

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Fokus Vestsjælland søger Kulturregion Midt- og Vestsjælland om tilskud på kr. 380.000
til projekt ”Kulturturister til Vestsjælland.”
Sagsfremstilling
Klyngesamarbejdet Fokus Vestsjælland er inspireret af konferencen ”Da Danmark blev
til”, der blev afholdt den 24. oktober 2012. Bag klyngen står en række turistvirksomheder på Vestsjælland: Vesterlyng Camping, Det gamle keramikværksted, Vikingeborgen
Trelleborg, Birkegårdens Haver, Sommerland Sjælland, Kragerup Gods og Gerlev Legepark.
Formålet er at styrke kulturelle og turistmæssige tiltag i Vestsjælland, støtte op om eksisterende arrangementer samt udvide sæsonen. Vestsjælland skal gøres attraktiv som
kultur- og turistdestination.
Der er nedsat en følgegruppe, der skal sikre en optimal koordinering med aktiviteterne i
”Da Danmark blev til” og Sjællandstogtet, da det er oplagt at fokusere på vikingetemaet.
Sammenfattende siger ansøger, at hensigten er:
 At øge kendskab og interesse for kultur- og oplevelsestilbud på Vestsjælland
 At øge børn og unges kulturelle kompetencer
 At øge indtjeningen i de mest markante turistvirksomheder i landområderne
 At skabe flere arbejdspladser og meromsætning i landdistrikterne som helhed
 At opkvalificere virksomhedernes medarbejdere – etablere en standard for turismemedarbejdere
 At binde kulturen og turismeinteresserne sammen
 At sikre klyngevirksomhederne en gunstig placering på andre elektroniske platforme
 At markedsføre klyngevirksomhederne med vikinger som det bærende tema, der
tilbyder aktivitet og oplevelser på både en nutidigt og en historisk baggrund med
Gerlev Legepark som det udførende og motiverende element. Indsatsen allokeres
ud til medlemsvirksomhederne
 At udvikle en logistisk løsning, der åbner nye muligheder for institutioner, andre
grupper og familier til at komme til Vestsjælland på en nem og billig måde
Informationer om aktiviteter/arangementer/bestillinger af informationer/booking skal
kunne ske via IT-platforme.
Af ansøgningen fremgår det, at projektet har 2 primære målgrupper:
1. Børn, unge og voksne i det storkøbenhavnske område.
Destinationerne på Vestsjælland skal gennem dette projekt præsentere sig som
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moderne destinationer, hvor teknologiske løsninger anvendes både i den besøgendes planlægningsfase og under selve besøget. Vestsjællands profil skal ændres fra
”lang ude på landet-image”.
2. Gennem kurser og efteruddannelse skal medarbejderne i klyngens virksomheder have et kompetenceløft, så de bedre kan møde områdets gæster og give dem en ”feel
good”-oplevelse.
I ansøgningen er oplyst om følgende aktiviteter og indhold i projektet:
1. Levende billeder overalt
(optimerede hjemmesider og relevant indhold på de platforme app’s trækkes fra).
2. Kick off-seminar for personale
3. Markedsføring
- Ipad på udvalgte hoteller
- fordeling af traditionelle foldere til hoteller og turistinformationer
- Direct mails til institutioner for børn og unge i hovedstadsregionen.
- Spredning af klyngens aktiviteter til de landingssteder, som Sjællandstogtet fra
”Da Danmark blev til”, med henblik på at skabe synergi mellem regionale og
lokale kulturaktiviteter
Når forsøgsprojektet er afsluttet ultimo 2013 udarbejdes hvidbog, der kortlægger samarbejdet mellem kulturen og erhvervslivet.
Projektet har i ansøgningen opstillet nedenstående succeskriterier:
Fokus Vestsjælland forventer målsætningen opfyldt,
 når Vestsjælland opleves LETTERE tilgængeligt og som et attraktivt turistmål for
målgrupperne
 når Vestsjælland får et endnu mere inspirerende og rigt kulturliv
 når der gennem øget trafik og større forbrug af vores oplevelsestilbud er skabt flere arbejdspladser (min. 15 deltidsarbejdspladser) og en samlet øget omsætning på
kr. 5,0 mio.
 når ca. 1500 gæster (børn, unge og voksne) - primært fra det storkøbenhavnske
område - i løbet af projektperioden har deltaget i ”leg og læring” hos et eller flere medlemmer med udgangspunkt i vikingetemaet
 når vi har udviklet børn og unges kulturelle kompetencer
 når ambitionen om at den enkelte frontmedarbejder er i stand til at formidle viden og information om alle klyngens virksomheder er opfyldt
 når klyngen - objektivt målt – har bidraget til erhvervsvækst, synliggørelse, tilgængelighed og en styrket kulturel identitet
Projektets samlede budget er på kr. 1.252.000, som påregnes finansieret via midler fra
LAG Nordvest og LAG, Slagelse på kr. 575.000, Kulturregionen kr. 380.000, kr. 15.000
fra hver af kommunerne Slagelse, Sorø, Kalundborg og Holbæk i alt kr. 60.000, egenfinansiering kr. 200.000 og billetsalg og provision kr. 27.000.
Der er ikke sammen med ansøgningen fremsendt tilsagn de anførte kommuner om økonomisk tilskud.
Slagelse Kommune har den 1. marts 2013 oplyst, at der er givet accept på de ansøgte
kr. 15.000.
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Ansøger har medsendt brev fra ”Da Danmark blev til”-sekretariatet, der finder projektet
spændende og interessant.
Den administrative følgegruppe har på møde den 5. marts 2013 drøftet projektet ”Kulturturister til Vestsjælland” set i relation til Kulturaftalens intentioner og indsatsområder.
Den administrative følgegruppe har drøftet aktørgruppens antal og sammensætning set i
kulturregionalt perspektiv og finder ikke, at projektet på det foreliggende grundlag har
et omfang, der direkte understøtter intentionerne i det kulturregionale kultursamarbejde.
Den administrative følgegruppe anerkender projektets intention om øget samarbejde
mellem erhverv, turisme og kulturaktiviteter, men finder, at turismeperspektivet allerede understøttes via det strategiske samarbejde, som Kulturregion Midt- og Vestsjælland har etableret med Østdansk Turisme i forbindelse med den store satsning på Middelalder og Vikingetid i projektet ”Da Danmark blev til”.
Den administrative følgegruppe anbefaler, at projektgruppen indgår i dialog med Østdansk turisme med henblik på turismefaglig sparring og yderligere udvikling af projektet. Desuden anbefales det, at projektgruppen søger at realisere projektet i samarbejde
med de lokale turist – og erhvervsorganisationer i kulturregionen.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Et eventuelt tilskud til Fokus Vestsjælland skal finansieres af Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen at anbefale projektgruppen
at søge samarbejde med Østdansk Turisme og lokale turisme- og erhvervsorganisationer
om udvikling af projektet.
Bilag
306-2013-60937
306-2013-60943
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7.

Kulturkonference

Sag 306-2011-85

Dok. 306-2013-73203

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturregion Midt- og Vestsjælland afholdte i november 2010 en idéudviklingskonference
på Kragerup Gods.
Konferencen var et led i arbejdet frem mod kulturaftalen 2011-2014.
Efter konferencen udtrykte Kulturgruppen et ønske om, at der i hver aftaleperiode afholdes kulturkonference, hvor politikere, embedsfolk og kulturaktører drøfter områdets
muligheder og udfordringer.
På den baggrund foreslår Sekretariatet, at der afholdes en kulturkonference i foråret
2013.
Sagsfremstilling
Sekretariatet foreslår, at der afholdes Kulturkonference den 14. marts 2013. Det foreslås, at fagrådene involveres i planlægning af indhold og form.
Det foreslås, at konferencen omfatter dels oplæg vedrørende Kulturministerens strategi
for Kulturaftaler (offentliggøres ultimo 2012), og dels en idéudviklingsfase, der involverer fagråd og kulturaktører.
Hensigten med afholdelse af konferencen er blandt andet at påbegynde drøftelserne af
en eventuel ny kulturaftale, samt sætte fokus på centrale kulturpolitiske udfordringer,
og visioner for kulturområdet i kommunesamarbejdets optik.
Deltagerkredsen vil være politikere, embedsfolk og kulturaktører.
Såfremt Kulturgruppen beslutter, at gennemføre en Kulturkonference, vil den administrative følgegruppe og Sekretariatet påbegynde planlægning i dialog med fagrådenes
formænd.
Den administrative følgegruppe har på møde den 11. september 2012 drøftet afholdelse
af kulturkonference herunder form, indhold og målgruppe.
Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
Der er disponeret midler til afholdelse af konference fra Kulturgruppens frie midler.
Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
---
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Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller til Kulturgruppen:
 At der afholdes kulturkonference den 14. marts 2013
 At Kulturgruppen definerer form, indhold samt målgruppe
 At der på konferencen tages hul på drøftelser vedr. en eventuel ny kulturaftale

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 18. september 2012

Sted: Kultur- og Idrætshallerne, J.
Hagemann-Petersens Allé 11, 4400
Kalundborg
Fraværende: Brian Ahlquist, Christian Plank, Emrah Tuncer, Gert Jørgensen, Ingelise
Hansen, Jan Jakobsen, Marius Byriel, Peter Jacobsen, Steen Egede Jensen, Susanne
Docherty
Indstillingen tiltrædes.
Sagen genoptaget 29. januar 2013
Baggrunden for at afholde Kulturkonferencen den 14. marts 2013 var, at den daværende
Kulturminister på dette tidspunkt havde planlagt en tur rundt i landet bl.a. med henblik
at mødes med Kulturregionerne.
Efter ministerskiftet meldte lederen af Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland ud, på baggrund af samtale med ministeriet, at konferencen med fordel kunne udskydes til oktober 2013.
På grund af kommunevalget til november vurderes det dog af den administrative følgegruppe, at efteråret 2013 ikke et velegnet tidspunkt for afholdelse af Kulturkonferencen.
Hensigten med afholdelse af konferencen var blandt andet at påbegynde drøftelserne af
en eventuel ny kulturaftale, samt sætte fokus på centrale kulturpolitiske udfordringer,
og visioner for kulturområdet i kommunesamarbejdets optik.
Sagen har været drøftet i den administrative følgegruppe med henblik på drøftelse af
en tidsplan for opstart af drøftelserne omkring en ny kulturaftale og kulturkonferensens
rolle i denne proces, hvornår skal den afvikles og med hvilket indhold.
Til orientering kan oplyse, at Kultministeriet har tilbudt at afholde opstartsmøde vedr.
en ny kulturaftale.
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Beslutning fra Den administrative følgegruppe
Dato: 29. januar 2013
Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv
55, 4100 Ringsted
Fraværende: Berit Vilsbøll, Jane Hald, Poul Knopp Damkjær
Kulturkonferencen udskydes. Det blev besluttet, at foreslå formanden for kulturgruppen, at kulturgruppen drøfter den politiske vision for kultursamarbejde mellem kommunerne inden drøftelser af en ny kulturaftale påbegyndes.
Den administrative følgegruppe vil gerne påtage sig at udarbejde et strategisk oplæg til den kulturpolitiske drøftelse, og herunder udarbejde et kommissorium for
arbejdet, der forelægges kulturgruppen. Sekretariatet drøfter med formand, Hanne Pigonska ang. denne ændring. Det forslås at den strategiske og kulturpolitiske
drøftelse foregår i kulturgruppen i 2013, mens kulturkonferencen lægges i begyndelsen af 2014.
Sagen genoptages 5. marts 2013
Sekretariatet har drøftet den administrative følgegruppes beslutning fra 29. januar med
Formand for Kulturgruppen. Formanden ønsker, at der afholdes en kulturpolitisk konference i efteråret den 22/10 2013 som berammet. Formanden ønsker fokus på kulturpolitiske visioner og udfordringer – noget i retning af ”hvordan kommer kulturen på dagorden i kommunerne – og hvordan kan kulturaftalerne bidrage”. Målgruppen er kulturpolitikere fra alle kommuner, kulturaktører mfl. Formanden ønsker oplæg, paneldebat og
inspiration fra andre steder. Formanden ønsker kort oplæg til konferencen og at kulturgruppen kan komme med ønsker til temaer etc. Tidspunktet i forhold til kommunalvalget blev drøftet og formanden mener, at det er god timing.
Den administrative følgegruppe har drøftet sagen på møde den 5. marts 2013 og finder
det vigtig, at der udarbejdes et strategisk oplæg forud for den kulturpolitiske drøftelse.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller, at Kulturgruppen drøfter tidspunkt for konferencen og ønsker til temaer man ønsker belyst på konferencen.
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8.

Orientering om oplæg fra Holbæk Kommune vedr. samarbejde med Center for
Kultur og Udvikling omkring gennemførelse af fælles seminarrække i Region
Sjælland i 2014 - 15

Sag 306-2013-12521

Dok. 306-2013-70187

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Holbæk Kommune v/Brian Ahlquist har den 28. februar 2013 fremsendt oplæg omkring
samarbejde med Center for Kultur og Udvikling vedr. seminarrække i Region Sjælland.
Oplægget har været drøftet i den administrative følgegruppe og fremsendes til orientering i Kulturgruppen.
Sagsfremstilling
Satsningen på ungdoms- og kunstprojekterne er en del af Holbæk Kommunens arbejde.
Som konsekvens heraf er der indledt et mere langsigtet med Center for Kultur og Udvikling (CKU) omkring udvikling og realisering af en bred vifte af kunst og kulturprojekter i
en konkret samarbejdsaftale.
En del af dette samarbejde omfatter en fælles satsning på at understøtte fællesinteresser omkring ungdomskultur, kulturudvikling, kunstudveksling og internationale kultursamarbejder. Det kunne være en ide, at etablere et mere strategisk samarbejde med –
ikke bare Holbæk - men gerne flere af Region Sjællands kommuner – herom.
Mere konkret har CKU etableret et langsigtet samarbejde med Holbæk Kommune, herunder afholdelse af CKU ungdomsfestival Utopia (Holbæk Kommune) og kunstfagligt projektsamspil med Images Festival 2013. Enkelte kommuner og institutioner i Region Sjælland spiller med i Images Festival 2013 med kunstprojekter. Dette ønsker man nu at følge op på med seminarrækken i udvalgte kommuner i Regionen i 2014.
Igennem kulturregionerne er det muligt at afsøge kommunernes interesse i samarbejde
med CKU på det kulturpolitisk plan, og at kulturregionerne, hvis der er opbakning, efterfølgende godkender det videre arbejde med planlægningen af seminaret.
Der skal derfor indtænkes en indstilling og evt. kort præsentation til kulturregionerne i
processen omkring en ansøgning til Region Sjælland om økonomisk støtte.
Det samlede oplæg er medsendt som bilag, og Brian Ahlquist vil på mødet orientere
yderligere om sagen.
I forhold til Kulturaftalen 2011 – 2014 er Børne- og Ungekultur og International Kunst- og
Kulturudveksling indsatsområder.
Den administrative følgegruppe har den 5. marts 2012 drøftet projetidéen.
Den administrative følgegruppe finder, at det er et spændende initiativ, der har mange
udviklingselementer.
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Den administrative følgegruppe finder det værdifuldt at processen startes op i fællesskab, og at projektet falder ind under kulturaftalens indsatsområde om international
kunst- og kulturudveksling samt børne- og ungekultur..
Desuden finder den administrative følgegruppe det interessant at udvikle projektsamarbejde med Kulturregion Storstrøm og Region Sjælland samt at medvirke til at udbygge
det strategiske samarbejde med CKU.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe fremsender sagen til orientering i Kulturgruppen.
Bilag
306-2013-65285
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Sagsfremstilling
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Samlet bilagsliste
306-2013-66193
306-2012-316415
306-2013-31664
306-2013-60937
306-2013-60943
306-2013-65285
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Økonomioversigt pr. 25.2.2013
Kunstrejsen 2012 - Status og 1. delevaluering
Kulturaftale - Evaluering i aftalens 2. år
Ansøgning vedr. projekt: Kulturturister til Vestsjælland
Vedr FOKUS Vækstsjælland - skrivelse fra Danmark blev til.
Stillingtagen til fælles tilkendegivelse ift projektansøgning til
Region Sjælland vedr. samerbejde med CKU omkring
seminarrække
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