Referat
Kulturgruppen
Dato 2. juni 2014
Tidspunkt 16:00
Sted Sorø Kunstmuseum, Storegade 9, 4180 Sorø
Til stede Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen,
Troels Christensen, Anders Nielsen, Bo Christensen, Rikke Bach
Nielsen, Jane Hald, Thure Dan Petersen, Eva Ormstrup Bentsen,
Marius Byriel, Poul Knopp Damkjær, Johan Otte, Kim Kruse
Rasmussen
Fraværende Emrah Tuncer, Willy Lisby, Claus Jørgensen, Michael
Kjeldgaard, Erik Winther, Per Nørhave, Torben Lollike, Birgit
Pedersen, Evan Lynnerup, Brian Ahlquist, Nicolai Nicolaisen

Indholdsfortegnelse
Underskriftsark ........................................................................................... 2
1.
Godkendelse af dagsorden....................................................................... 4
2.
Program 2. juni 2014 Kulturgruppens forlængede møde .................................... 5
3.
Orientering om økonomien i Kulturaftalen .................................................... 7
4.
Gennemgang af hovedprojekter i Kulturaftaleperiode 2011 - 2014 ....................... 9
5.
Evt. ............................................................................................... 13
Samlet bilagsliste ........................................................................................ i

Kulturgruppen den 2. juni 2014

Side nr. 1

Underskriftsark
Holbæk
Emrah Tuncer

Det Radikale Venstre

Willy Lisby

Venstre

Kalundborg
Jimmy Sørensen

Venstre

Torben Toft Andersen

Socialdemokratiet

Lejre
Claus Jørgensen

Socialistisk Folkeparti

Søren Bo Hansen

Venstre

Odsherred
Michael Kjeldgaard

Socialdemokratiet

Erik Winther

Venstre

Ringsted
Per Nørhave

Dansk Folkeparti

Torben Lollike

Det Radikale Venstre

Roskilde
Birgit Pedersen

Socialistisk Folkeparti

Evan Lynnerup

Venstre

Slagelse
Troels Christensen

Liberal Alliance

Anders Nielsen

Socialdemokratiet

Sorø
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Bo Christensen

Det Konservative Folkeparti

Rikke Bach Nielsen

Socialdemokratiet

Brian Ahlquist

Holbæk, Kultur- og Fritidschef

Jane Hald

Kalundborg, Kulturchef

Thure Dan Petersen

Lejre, Kultur- og Fritidschef

Eva Ormstrup Bentsen

Odsherred, Kultur- og Fritidschef

Marius Byriel

Ringsted, Direktør

Poul Knopp Damkjær

Roskilde, Kultur- og Idrætschef

Johan Otte

Sorø, sekretariatsleder

Kim Kruse Rasmussen

Slagelse, centerchef

Nicolai Nicolaisen

Regionrådsmedlem

Protokolfører:
__________________________
Dato:
__________________________
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1.

Godkendelse af dagsorden

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2014-114086

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling
Kulturgruppens møde afholdes på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø.
Bemærk, at der er parkeringsrestriktioner på Torvet (2 timer). Alternativt anbefales
parkering på Akademigrunden - man kører simpelthen igennem Klosterporten fra Storgade eller i Søgade efter parkeringszoneskiltet - det er en lille gade, der udgår fra Torvet med vest. Her kører man bagom ryggen på Frederik VII).
Ringsted Kommune Per Nørhave og Torben Lollike er forhindret i at deltage grundet
Økonomiudvalgsmøde. I stedet deltager Line Lynnerup og Pia Fussing, som begge er
medlem af Kultur- og Trivselsudvalget.

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 2. juni 2014

Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,
4180 Sorø
Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik
Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben
Lollike, Willy Lisby
Dagsorden godkendt.
Formanden bød velkommen til suppleanter fra Ringsted, og opfordrede de øvrige
kommuner til at gøre brug af suppleantmuligheden.

Kulturgruppen den 2. juni 2014

Side nr. 4

2.

Program 2. juni 2014 Kulturgruppens forlængede møde

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-112753

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede den 6. maj at næste ordinære møde skulle forlænges med et
par timer. Den administrative følgegruppe har sammensat et program, der består af
præsentation af kulturaftalens hovedprojekter samt tid til drøftelser vedrørende projekternes fremtid og den næste aftaleperiode. Der gives endvidere en status over økonomien i indeværende.
Mødet inkluderer middag og efterfølgende et debatoplæg ved Christian Have, direktør i
Have Kommunikation.
PROGRAM
16.00
Velkomst v. Formand Anders Nielsen
Kulturregionens økonomi v. sekretariatet
16.15 -18.40
Præsentation og drøftelse af kulturaftalens hovedprojekter:
1. Da Danmark blev til v projektleder Mari Nygaard Schmidt
2. Kunstrejsen v. museumsinspektør og projektleder Tanya Lindquist
Kort pause
3. BGK v. projektleder Anette Salvad
4. Bandakademi v. projektleder Marianne Fruergaard
Kort opsamling
18.50 -19.30 Middag
19. 30 – 20.15
Debatoplæg v. Christian Have ”Ansvar eller Anarki – om kunsten og kulturens dilemmaer og potentialer
Christian Have stiller blandt andet skarpt på de presserende kulturpolitiske udfordringer, som vi i de vestlige samfund står overfor netop nu; Hvad vil vi med vores kulturpolitik? Hvilken nytte skal kunsten tjene? Hvordan kan kunsten og kulturen bevæge sig aktivt ind på erhvervsmæssige områder og dermed skabe ny vækst og udvikling, der ikke
er bundet op på et økonomisk rationale? Og hvordan kan vi bruge kunst og kultur som en
løftestang for n fortsat demokratisk udvikling i vores samfund?
20.15- 20.30
Afslut og opsamling v. Formand Anders Nielsen
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Bilag
306-2014-118271

Christian Have - Region Sjælland - Juni 2014.pdf

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 2. juni 2014

Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,
4180 Sorø
Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik
Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben
Lollike, Willy Lisby
Program taget til efterretning.
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3.

Orientering om økonomien i Kulturaftalen

Sag 306-2011-45851

Dok. 306-2014-112715

Initialer: BHH

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen har anmodet om at få et overblik over økonomien i Kulturaftalen:
1. Hvad er der tilbage af de frie midler til disponering i 2014?
2. Hvilket økonomisk fundament vil være til rådighed ved aftale start i 2015 med de indtægter,
der er kendt og som kan anvendes til medfinansiering af projekter i ny Kulturaftale eller til
kulturregionens egne satsninger.
Sagsfremstilling
I den nuværende kulturaftale har Kulturregionen haft ca. 13 mio. kr. til rådighed dels til
projekterne indeholdt i Kulturaftalen og dels til tilskud fra de frie midler.
De 13 mio.kr. er over de 4 år tilvejebragt således:





Overført fra tidligere Kulturaftale
Tilskud fra kommuner - samlet
Fra rammebevilling – teaterrefusion
Fra de tidligere amtstilskud

ca. 4,0 mio. kr.
ca. 4,0 mio. kr. *)
ca. 0,5 mio. kr.
ca. 4,5 mio. kr.

*) 2,50 kr. pr. indbygger pr. år. Der til kommer 0,50 kr. pr. indbygger pr. år til
administration.
Økonomioversigten viser, at der er godt 1,2 mio. kr. til kulturgruppens disponering i
2014. Der er ikke på nuværende tidspunkt garanti for at disse kan overføres til næste
aftale.
Det økonomiske fundament for en ny kulturaftale før forhandling med kulturministeriet
om projekttilskud ser på indtægtssiden således ud i 2015:
Indtægter
Bidrag fra kommunerne
3,00 kr. pr. indbygger
Overført fra de tidligere
amtstilskud
Overført fra rammebevilling til børneteaterrefusion
Anslået total 2015

Beløb pr. år
1.200.000
1.125.000
125.000

Bemærkning
Heraf kr. 200.000 til administration/sekretariat (0,50 kr. pr. indbygger).
Forudsætning: at udbetalingen af tilskuddet fortsat er lagt ud til Kulturregionen og beløbet er uændret
Forudsætning: at udbetalingen af refusion til børneteater fortsat er lagt ud til
Kulturregionen og beløbet er uændret

2.450.000

Dertil kommer så eventuelle tilskud til projekter fra Kulturministeriet i forbindelse med
en ny kulturaftale, og eventuelt tilskud fra Regionen Sjælland, såfremt der indgås ny aftale.
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Lovgrundlag
--Økonomiske konsekvenser
--Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser
--Udtalelser og høring
--Administrativ indstilling
Sekretariatet for Kulturregion Midt- og Vestsjælland fremsender orienteringen til drøftelse i Kulturgruppen.
Bilag
306-2014-84601
306-2014-113715

Økonomioversigt
Pengestrøm - Kulturaftalen 2011-2014

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 2. juni 2014

Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,
4180 Sorø
Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik
Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben
Lollike, Willy Lisby
Økonomioversigter og gennemgang taget til efterretning. Kulturgruppen har ca. kr. 1,2 mio. tilbage i indeværende år, og det er uvist om de kan overføres. Uden overførsel og med det beløb,
der er kendt p.t., er den økonomi, som kulturgruppen kan indgå aftale med på ca. 2.5 mio. pr. år
under forudsætning af at rammebevilling til teater samt de overførte tidligere amtsmidler fortsat lægges ud til administration i Kulturregionen.
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4.

Gennemgang af hovedprojekter i Kulturaftaleperiode 2011 - 2014

Sag 306-2013-50132

Dok. 306-2014-112209

Initialer: EVO

Åbent

Sagens opståen
Kulturgruppen besluttede på mødet den 6. maj 2014 at afholde et forlænget møde med
henblik på at få en grundig indføring i de hovedprojekter, som Kulturregionen har arbejdet med i de sidste 4 år. Formålet er at give den nye Kulturgruppe et fælles grundlag
for at drøfte projekterne og deres eventuelle udvikling og fremtid i næste kulturaftaleperiode.
Projektejerne fra hovedprojekterne er inviteret til at give et oplæg om resultater og
fremtidsmuligheder. Der er vedhæftet et kort beskrivelse af projekterne samt en folder
over de projekter de er støttet af Kulturgruppen i regi af kulturaftalen eller som mellemkommunale samarbejder.
Sagsfremstilling
Kulturaftale 2011- 2014 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland
omfatter følgende indsatsområder:
 Talentudvikling
 Børne- og Ungekultur
 Identitet og Kulturarv
 International Kunst og Kulturudveksling
Kulturgruppen har i perioden 2011 – 14 støttet, udviklet og gennemført en række projekter, der understøtter indsatsområderne. Nogle af disse projekter er indskrevet direkte i Kulturaftalen eller medtaget i midtvejsforhandlingen. Disse projekter præsenteres
for Kulturgruppen. Det gælder:





Da Danmark blev til
Kunstrejsen
Bandakademiet
BGK

SWOP (er indskrevet i kulturaftalen, men præsenteres ikke, da projektejer har meddelt,
at det overgår til drift efter projektperioden på Åben Dans, i Roskilde).
Fælles for disse projekter er, at de er finansieret af midler fra Kulturregionen, Kulturministeriet og Region Sjælland samt eksterne midler og evt. egen finansiering.
Kulturgruppen har i aftaleperioden der ud over valgt med egne midler at støtte større
fælles initiativer med kulturregional relevans. Det gælder blandt andet:
 Forfatterskolen for Unge i Midt – og Vestsjælland
 FLUKS – festival for unge
 Kunstdage i Pinsen i MVS
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Kulturaftaleperioden udløber den 31.12 2014 og dermed udløber også projektperioden
for de projekter, der er indskrevet i aftalen og i midtvejsforhandlingerne.
Principperne i kulturaftalekonceptet, som det har været gældende i indeværende periode er, at Kulturministeriet støtter udviklingstiltag, men ikke drift. Der er krav om medfinansiering på minimum 50 % til udviklingsprojekter. Kulturministeriet definerer en projektperiode på maksimalt 4 år svarende til en kulturaftaleperiode, og herefter overgår
projekterne til drift med andre finansieringskilder. Erfaringen viser dog, at der kan opnås støtte i kulturaftaleregi, hvis et projekt videreudvikles med nye vinkler. Det har været tilfældet med Bandakademiet, der var indskrevet i 2007 – 2010 og igen i midtvejsforhandlingen i 2011-2014.
Det har også i denne aftaleperiode vist sig, at de fleste af projekterne har et udviklingspotentiale og en kulturregionalværdi, der rækker ud over aftaleperioden. Projekterne
har oparbejdet en værdifuld viden, netværk og organisering, som kan bygges videre.
Det har også vist sig, at nogle af projekterne har haft brug for en længere udviklingsperiode, og vil kunne profitere af at kunne fortsætte med nye udviklingsvinkler.
Den administrative følgegruppe har derfor anmodet projektejerne om, at projektoplæggene også peger på udviklingspotentialer og eventuel forankringsmuligheder, således
det er muligt for Kulturgruppen at drøfte om der er politisk interesse for at fortsætte
med nogle af projekterne efter den nuværende aftaleperiode og herunder om der er interesse for at udvikle nye vinkler på de igangværende projekter i kommende aftaleperiode.
Såfremt der er politisk interesse for, at projekterne eller dele af dem videreudvikles til
den nye aftale eller forankres i kultursamarbejdet uden for aftalen i næste periode kan
Kulturgruppen anmode den administrative følgegruppe om sammen med projektejerne
at undersøge muligheder for at udvikle, perspektivere og finansiere en fortsættelse af
de projekter, der har kulturgruppens prioritet.
Såfremt det ønskes politisk kan den administrative følgegruppe eventuelt på Kulturgruppens møde den 4. september fremlægge mulige modeller for fortsættelse af indsatserne sideløbende med, at kulturgruppen drøfter nye perspektiver, indsatser og udviklingsprojekter i en kommende aftale.
Økonomiske konsekvenser
Finansiering af projekter 2011 – 2014 – Totalt og fordelt mellem Kulturregion,
nisteriet og Region Sjælland:
Projekt
Kulturregionen Kulturministeriet Region Sjælland
Da Danmark blev
4.000.000
2.755.000
2.090.000
til
Kunstrejsen
510.000
510.000
510.000
Bandakademiet
1.617.000
1.150.000
0
BGK
1.757.000
1.150.000
0
Forfatterskole *)
700.000
550.000
0
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8.845.000
1.530.000
2.767.000
2.907.000
1.250.000
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SWOP
Total

600.000
9.184.000

600.000
6.715.000

600.000
3.200.000

19.099.000

*) Tilskuddet til Forfatterskolen fra Kulturministeriet er fra Huskunstnerordning.
FLUKS og kunstdage i pinsen har alene modtaget støtte fra kulturgruppens egen pulje se
økonomioversigt.
Administrativ indstilling
Den administrative følgegruppe indstiller
 At kulturgruppen drøfter projektoplæggene
 At kulturgruppen drøfter om der skal arbejdes videre med et administrativt oplæg om mulige
perspektiver og finansieringsmodeller for en fortsættelse af projekterne inden for en ny aftaleperiode enten i kulturaftale eller med finansiering fra Kulturregionen uden kulturministeriet
Bilag
306-2014-112717
306-2014-112449
306-2014-113403
306-2014-113428
306-2014-118267
306-2014-118283
306-2014-118268
306-2014-118269

Fakta om Bandakademiet.docx
Da Danmark blev til kortversion.docx
Introduktion til BGK MIDT & VEST.doc
info-folder.pdf
Præsentation - Kunstrejsen.ppt
Kunstrejsen - pixi.pdf
Præsentation - Bandakademiet.pdf
Præsentation - Da Danmark blev til.pdf

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 2. juni 2014

Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,
4180 Sorø
Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik
Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben
Lollike, Willy Lisby
Kulturaftalens hovedprojekter, der understøtte kulturaftalens indsatsområder blev
præsenteret af projektejerne. Projektperioderne udløber med udgangen af kulturaftaleperioden i 2014 og dermed udløber projektfinansieringen også. Fremtidige
udviklingsperspektiver og mulige forankringsmuligheder blev drøftet.
Kulturgruppen udtrykte stor anerkendelse af projekternes resultater og værdi for
kulturregionen. Kulturgruppen anerkendte værdien af at bygge videre på de netværk, gode erfaringer og på den viden der er opnået gennem de sidste 4 års arbejde.
Kulturgruppen drøftede perspektiver i hovedprojekterne og kort opsummeret blev
det bemærket at flere af projekterne kan udvikles med henblik på at understøtte
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arbejdet med den nye skolereform, understøtte vækstlaget af kunstneriske og musiske unge talenter, samt udvikling af kulturturisme og samarbejder med erhvervsliv og andre eksterne samarbejdspartnere.
Kulturgruppen drøftede projekterne i relation til en kommende kulturaftale. Kulturgruppen blev enig om, at der i den nye aftale skal være plads til nye initiativer
samtidig med, at de erfaringer og den viden, der er opnået gennem de nuværende
hovedprojekter anvendes til udvikling af nye aspekter.
Kulturgruppen besluttede, at de af projekterne, der rummer mulighed for udvikling
af nye aspekter kan præsenteres sammen med helt nye projekter til kulturgruppens prioritering i forhold til en ny aftale. Samtidig kan projekterne også arbejde
med fremtidige forankringsmuligheder. Den administrative følgegruppe udarbejder
et oplæg til drøftelse i Kulturgruppen jvf. indstillingen.
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5.

Evt.

Sag 306-2009-95441

Dok. 306-2014-114112

Initialer: AAL

Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Kulturgruppen
Dato: 2. juni 2014

Sted: Sorø Kunstmuseum, Storegade 9,
4180 Sorø
Fraværende: Birgit Pedersen, Brian Ahlquist, Claus Jørgensen, Emrah Tuncer, Erik
Winther, Evan Lynnerup, Michael Kjeldgaard, Nicolai Nicolaisen, Per Nørhave, Torben
Lollike, Willy Lisby
Kulturministeriet præsenterer et oplæg til nyt kulturaftalekoncept i slut junimåned. Kulturstyrelsen deltager i Kulturgruppens møde den 4. september 2014, og
dette møde bliver opstart af ny aftale.
Der udarbejdes en tids- og procesplan af administrationen, herunder også et oplæg
til involvering af kulturaktører.
Der aftales et 16 – 16 møde i efteråret og dato meldes ud inden sommerferien.
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