Kulturaftalen - Kompetenceudvalg: Den Politiske Styregruppe – Dato: 27. november 2019

Referat – møde i Den Politiske Styregruppe

27. november 2019 kl. 12.30 – 14.30
Afholdes i Mødelokale 2, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge, Stevns Kommune

Deltagere:
Den Politiske Styregruppe:

Tine Vinther Clausen, Martin Lohse, Mikkel Lundemann
Rasmussen, René Tuekær

Den Administrative Styregruppe:

Benny Agergaard, Annette Lisa Kjær, Louise Boye Moe, Kim
Dawartz, Lene Rikke Bresson, Jesper Kjærulff

Sekretariat

Johanne Sparre Rickers

Afbud / Ikke tilstede:

Linda Frederiksen, Thorbjørn Kolbo Andersen

Dagsordenspunkter for DPS-møde 27. november 2019

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden
2. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2019
3. Beslutning: Godkendelse af Tillægsaftalen 2020
4. Orientering: Mod en ny kulturaftale 2021-24
5. Beslutning: Stillingtagen til placering af formandskabet for Kulturregion
Storstrøm fra 1. januar 2020
6. Drøftelse: Evt.
7. Orientering: Rundt om bordet

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Den Administrative Styregruppe indstiller, at dagsorden godkendes.
Beskrivelse af sagen
Fast punkt på dagsorden.
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Beslutning i DPS
DPS har godkendt dagsordenen.

2. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2019
Indstilling
Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Kulturregion Storstrøms Tillægsår 2019 udløber 31. december 2019. Den Administrative Styregruppe
orienterer om status på igangværende kulturaftaleprojekter i form af en kort statusevaluering, herunder med
DAS’s anbefalinger til hvilke af de igangværende projekter der bør fortsætte i 2019, samt om status på
projekter, der modtager de tidl. amtsmidler.
Status på kulturaftaleprojekter
Se Bilag 1.
Status på projekter, der modtager de tidligere kommunalfuldmagtstilskud (status indhentet fra projektledere
og revideret af Sekretariatet)
Cantabile2 – Waves Festival
Cantabile 2 har afviklet Waves Festival 2019 med stor succes. Festivalen blev åbnet af Kulturminister, Joy
Mogensen, og Vordingborg Kommunes borgmester, Michael Smed. 25.000 tilskuere fik glæde af festivalens
store katalog af forestillingsoplevelser, både indendørs og udendørs. De udenlandske kompagnier spillede
21 forestillinger ude på skoler i Vordingborg, Faxe og Lolland Kommune. Projektledelsen er i gang med
afrapportering på og revision af årets festival, samt med forberedelserne til en ny stor egenproduktion, Guds
Lam, der får premiere 24. januar 2020. Forestillingen bringer en stor gruppe lokale medvirkende borgere på
scenen sammen med to professionelle performere. I researchfasen med at finde de lokale medvirkende, er
teatret i kontakt med en lang række lokale organisationer. Forestillingen genskaber et af de vigtigste
kunstværker i vestlig historie – Altertavlen i Gent – i en levende version med moderne personer som en
hyldest til menneskelivet.
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Lys Over Lolland
Tildelingen af Artbeat Prisens Særpris 2019 understregede Lys Over Lollands (LOL) styrke og relevans på
den nationale kunstscene. Med selve festivalen i 2019 har LOL derudover foretaget et kunstnerisk og PRmæssigt kattespring, hvilket har resulteret i både national og international bevågenhed og flere besøgende.
Kombinationen af en stærk og nytænkende udstilling, herunder med gobelinerne fra Mobilier National og et
antal særudstillinger, en veltilrettelagt PR-strategi, samt at festivalen i år formåede at udvide det fysiske
udstillingsrum ikke blot på selve Saxkøbing Sukkerfabrik men også til andre og nye steder på Lolland og
Falster, har sat området på landkortet kulturhistorisk. Projektledelsen er i fuld gang med forberedelserne til
næste LOL, der i 2020 markerer festivalens 20-årsjubilæum.
Ensemble Storstrøm
Ensemblet er i øjeblikket i fuld gang med planlægningen af dette års julekoncerter. Det foregående kvartal
har der ikke herudover været afviklet aktiviteter finansiereret af de tidligere kommunalfuldmagtsmidler (der
efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen er omprioriteret som projektmidler inden for Kulturaftalens
rammevilkår).
Bilag
Bilag 1. Statusevaluering af kulturaftaleprojekter 2019 med anbefalinger til tillægsåret 2020
Beslutning i DPS
DPS har taget orienteringen til efterretning.

3. Beslutning: Godkendelse af Tillægsaftalen 2020
Indstilling
Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe godkender udkastet til
Tillægsaftalen 2020.
Beskrivelse af sagen
Slots- og Kulturstyrelsen har tilbudt Kulturregion Storstrøm et tillægsår til den nuværende rammeaftale
(Kulturaftalen 2015-18 og Tillægsaftalen 2019) i form af Tillægsaftalen 2020. Sekretariatet for Kulturregion
Storstrøm har udarbejdet af et udkast hertil, der er kvalificeret af Den Administrative Styregruppe (DAS).
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DAS anmoder Den Politiske Styregruppe (DPS) om at godkende vedhæftede tillægsaftaleudkast,
budgetfordeling og projektbeskrivelser.
Kulturministeren har 5. september 2019 givet de kulturregioner, hvis rammeaftaler udløber 31. december
2019, valget mellem en etårig forlængelse eller et enkeltstående projektår med nye indsatsområder og
projekter med start 1. januar 2020. DAS anbefaler, at Kulturregion Storstrøm forlænger med en tillægsaftale.
Deadline for indsendelse til SLKS er efter aftale med sagsbehandler, Vibeke Skov Larsen, udskudt fra 1.
november til d.d. 27. november 2019 på grund af styregruppemøder i Kulturregionen.
Indhold af Tillægsaftalen 2020
(Se Bilag 4. Tillægsaftalen 2020.) Tillægsaftalen skal referere til Kulturaftalen 2015-18 og Tillægsaftalen 2019.
DAS foreslår, at de tre indsatsområder, Kultur & Læring, Kultur & Naturarv og Kultur & Livskvalitet,
indstilles til at fortsætte, men med ændringer og justeringer af budget, projektindhold samt målsætninger
under indsatsområderne. Der kan forventes en økonomisk ramme fra Staten på 1 mio. kr. i projektmidler
(uændret) og 1.480.285 kr. i tidl. kommunalfuldmagtsmidler. Format- og indholdskrav til Tillægsaftalen
2020: 1) Baggrund for tillægsaftale, 2) Indsatområder, 3) Bevillinger knyttet til aftalen, 4) Evaluering og
regnskab, 5) Underskrift af aftalen, samt 6) Bilag med kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår.
DAS præsenterer bl.a. en projektfordeling, som understøtter processen frem mod en mulig Kulturaftale
2021-24, herunder med vægt på børns kreative fordybelse på nye alderstrin, undersøgelse af et muligt nyt
vækstlag inden for design, netværksstyrkende samarbejder på tværs af fagskoler inden for musik, scenekunst,
film og billedkunst, og musik og billedkunst på festivalformat – alle med blik mod ’Fordybelse og talent’sporet, der er undersøgt af Arbejdsgruppen i 2019. DAS anbefaler følgende projektfordeling i tillægsåret
2020:


Netværket Kulturstrømmen fortsætter med en bevilling på 90.000 kr. fra indsatsområdet ’Kultur &
Livskvalitet’. Udviklingsområder i 2020: Øget medlemstal, udvikling af kommunikationsstrategi i
sammenhæng med kommende ny hjemmeside.



CulturePoint fortsætter og opprioriteres med en bevilling på 778.000 kr. fra indsatsområdet ’Kultur &
Naturarv’. Udviklingsområder i 2020: Teknisk udvikling af platform for øget brugervenlighed og antal, oversættelse til engelsk og tysk, større aktørinddragelse (særligt mindre aktører), nye
samarbejder med andre eksisterende platforme, øget presse og markedsføring.



Billedskolen Storstrøm fortsætter med en bevilling på 780.000 kr. fra indsatsområdet ’Kultur & Læring’.
Udviklingsområder i 2020: Førskoleundervisning i billedkunst, undersøgelse af mulig kommende
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designlinje, øget videndeling gn. udvikling af inspirationsplatform med teknikker og
undervisningsforløb målrettet folkeskolerne.


FællesVærk. Film & Performance, Billede & Musik (nyt projekt) bevilges 168.667 kr. fra indsatsområdet
’Kultur & Læring’



Musik- og Kunstfestival (nyt projekt) bevilges 101.883 kr. fra indsatsområdet ’Kultur & Læring’



Der bevilges i alt 225.085 kr. på tværs af ’Kultur & Naturarv’ og ’Kultur & Læring’ til forefaldende
udgiftsposter til projektudvikling i 2020, fx i form af konsulentløn, facilitering af aktørmøder
og/eller en endelig opdatering af anbefalingerne i Destinationsstrategien (der pga. det ekstra
tillægsår anbefales udskudt til 2020), m.v.

DAS påpeger, at Ensemble Storstrøm er godkendt af DPS 5. september 2019 til fortsat at modtage
omprioriterede kommunalfuldmagtsmidler som kulturaftaleprojekt inden for Kulturaftalens rammevilkår i
2020. Der er vedhæftet en projektbeskrivelse for Ensemblet under ’Kultur & Læring’.
DAS anbefaler, at projekterne FÆLLESSKABT og Kulturland – Reason to love life begge afsluttes ved udløbet
af Tillægsaftalen 2019.
Det foreslåede tillægsaftalebudget resulterer i en procentvis forskydning af bevilgede midler mellem de tre
indsatsområder i 2020 i forhold til 2019. SLKS informeres om ændringen, hvis den godkendes af DPS.
Bilag
Bilag 2. Budgetfordeling Tillægsaftalen 2020
Bilag 3. Uddybet budget med administrationsudgifter 2020
Bilag 4. Tillægsaftalen 2020
Bilag 5. Projektbeskrivelse – Netværket Kulturstrømmen 2020
Bilag 6. Projektbeskrivelse – CulturePoint 2020
Bilag 7. Projektbeskrivelse – Billedskolen Storstrøm 2020
Bilag 8. Projektbeskrivelse – FællesVærk. Film og Performance Billede og Musik 2020
Bilag 9. Projektbeskrivelse – Musik- og Kunstfestival 2020
Bilag 10. Projektbeskrivelse – Ensemble Storstrøm 2020
Bilag 11. Aftale med Lys Over Lolland 2020
Bilag 12. Aftale med Cantabile2 Waves Festival 2020
Bilag 13. Orientering fra Slots- og Kulturstyrelsen om proces, indhold og økonomi for Tillægsaftalen 2020
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Beslutning i DPS

DPS har godkendt indstillingen.

4. Orientering: Mod en ny Kulturaftale 2021-24
Indstilling
Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe tager orienteringen til efterretning.
Beskrivelse af sagen
Kulturministeren har ønsket yderligere tid til at vurdere et kommende format til fremtidige kulturaftaler fra
2021. Der er derfor ingen udmeldinger om tidshorisont for forhandlingen med Slots- og Kulturstyrelsen
(SLKS) om en evt. ny Kulturaftale 2021-24. Arbejdsgruppen for Kulturaftalen fortsætter projektudviklingen
af en ny kulturaftale med de foreløbige spor, ’Fordybelse og talent’ og ’Bibliotekssamarbejde’, hen over
tillægsåret 2020. Den Administrative Styregruppe og Sekretariatet vil løbende orientere Den Politiske
Styregruppe om nyt fra SLKS og Kulturministeren.
Bilag
Bilag 14. Foreløbig procesplan for udvikling af Kulturaftalen 2021 – 2024
Beslutning i DPS

DPS har taget orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
Der er enighed om, at første DPS-møde i 2020 bliver i form af et Lille Årsmøde med workshop.
Sekretariatet (med assistance fra Arbejdsgruppen) vil stå for at planlægge workshoppen, hvor
styregruppemedlemmerne først i fællesskab drøfter kulturregionssamarbejdet helt generelt og dernæst
indholdet af en kommende Kulturaftale 2021-24 med evt. nye/videreudvikling af nuværende temaer og
input fra relevante oplægsholdere/kulturaktører m.v. som inspiration.
DPS er enige om, at vi i samarbejdskommunerne har en fælles interesse i at tale hinanden op som
region og at trække på hinandens styrker. Formålet med workshoppen er bl.a., at vi benytter os af
muligheden for sammen at formulere rammen for samarbejdet fremover, dvs.: Hvorfor/hvad vi vil
med samarbejdet, hvordan ser rollefordelingen ud i form af organisering og styring, mødestruktur,
sekretariatsbetjeningen, hvordan videndeler vi bedst på tværs af kommunerne m.v. Hernæst vil
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styregruppemedlemmerne drøfte indhold, bl.a. ved at tage udgangspunkt i Kulturministerens fire
indsatsområdeudspil (se Bilag 13) og balancere disse med samarbejdskommunernes fælles ramme og
ønsker samt den foreløbige projektudvikling i Arbejdsgruppen for Kulturaftalen.
Et specifikt forslag til et muligt spor er film og medier som en del af et folkeskolesamarbejde men ikke
nødvendigvis rent knyttet til ”Fordybelse og talent”.

5. Beslutning: Stillingtagen til placering af formandskabet for Kulturregion
Storstrøm fra 1. januar 2020
Indstilling
Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe beslutter, hvor formandskabet for
Kulturregion Storstrøm placeres fra 1. januar 2020.
Beskrivelse af sagen
Den nuværende formandskommune for Kulturregion Storstrøm, Guldborgsund Kommune, har meddelt
Den Politiske Styregruppe (DPS), at formandskabet ønskes givet videre til en af de fem andre
samarbejdskommuner fra og med 1. januar 2020. Den Administrative Styregruppe anmoder DPS om at
beslutte placeringen af formandskabet.
Beslutning i DPS

Nuværende næstformand for Kulturregion Storstrøm, René Tuekær, opstillede under mødet som
formandskandidat, hvilket medlemmerne af DPS godkendte. Faxe Kommune har dermed
formandskabet for Kulturregionen fra tillægsåret 2020, og Sekretariatet med kulturregionskoordinator,
Johanne Sparre Rickers, flytter til Haslev fra og med 1. januar 2020.
DPS aftalte indbyrdes, at der lægges vægt på hyppigere fremmøde til styregruppemøderne fremover, og
at møderne lægges fra kl. 15-17 i stedet for kl. 17-19 fra 2020. Sekretariatet ændrer derfor
mødeindkaldelserne.
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6. Drøftelse: Evt.
Punktet er til fri drøftelse i DPS.

7. Drøftelse: Rundt om bordet
Styregruppemedlemmerne opfordres til at fortælle nyt fra kommunerne.
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