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Dagsorden – møde i Den Politiske Styregruppe 

9. marts 2020 kl. 15.00 – 16.00 

Afholdes i mødelokalet ’Bregentved’, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, Faxe Kommune  

 

Deltagere: 

Den Politiske Styregruppe:  Thorbjørn Kolbo Andersen, Linda Frederiksen, René 
Tuekær 
 
(Louise Boye Moe stedfortræder for Tine Vinther Clausen, 
Annette Lisa Kjær stedfortræder for Mikkel Lundemann 
Rasmussen, Lene Rikke Bresson stedfortræder for Martin 
Lohse) 

 

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

 
Sekretariat   Johanne Sparre Rickers 

 

Afbud / Ikke til stede:  Mikkel Lundemann Rasmussen, Tine Vinther Clausen, 
Martin Lohse 

 
Dagsordenspunkter for DPS-møde den 9. marts 2020 kl. 15-16 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse: Valg af næstformand for Kulturregion Storstrøm  

3. Orientering: Status og fremdrift i Tillægsaftalen 2020 

4. Orientering: Mod en ny Kulturaftale 2021-2024 (Workshop/Lille Årsmøde 

9. marts 2020 kl. 16-19) 

5. Drøftelse: Kommunal finansiering af Billedskolen Storstrøm ved udløbet af 

Tillægsaftalen 2020 

6. Drøftelse: Evt. 
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1. Godkendelse af dagsorden  

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe godkender dagsordenen. 

 

Beskrivelse af sagen 

Fast punkt på dagsorden. 

 

Beslutning i DPS 

Den Politiske Styregruppe har godkendt dagsordenen. 

 

 

 

2. Godkendelse: Valg af næstformand for Kulturregion Storstrøm 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe vælger en næstformandskommune for 

Kulturregion Storstrøm 

 

Sagsfremstilling 

Idet formandskabet for Kulturregion Storstrøm fra 1. januar 2020 overgik til forhenværende næstformand, René 

Tuekær, Faxe Kommune, har Kulturregionen pt. ingen fungerende næstformand. Den Administrative 

Styregruppe (DAS) anmoder derfor Den Politiske Styregruppe (DPS) om at vælge en næstformand.  

 

Beskrivelse af sagen 

Kulturregion Storstrøms øverste beslutningsorgan er Den Politiske Styregruppe (DPS). Ved styregruppens 

konstituering, opstiller og vælges hhv. en formand og en næstformand for Kulturregionen blandt DPS-

medlemmerne. Formand og næstformand fungerer herefter ind til første møde efter det næste kommunalvalg, 

med mindre en formand eller næstformand eksempelvis ønsker at overdrage posten.  

 

Fra og med 1. januar 2019 overgik formandskabsposten fra Vordingborg Kommune til Guldborgsund 

Kommune. Jf. beslutning på DPS-møde 27. november 2019 overgik formandskabsposten pr. 1. januar 2020 fra 

Martin Lohse, Guldborgsund Kommune, til den daværende næstformand, René Tuekær, i Faxe Kommune. På 
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pågældende styregruppemøde blev der imidlertid ikke samtidig valgt en ny næstformand i René Tuekærs sted. 

Den Administrative Styregruppe anbefaler derfor DPS om at vælge en ny næstformand for Kulturregionen.  

 

Bilag 

Bilag 1. Kommissorium for Den Politiske Styregruppe 

 

Beslutning i DPS 

Linda Frederiksen, Næstved Kommune, blev valgt som næstformand. 

 

 

3. Orientering: Status og fremdrift i Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe tager indstillingen til efterretning. 

 

Beskrivelse af sagen 

Den Administrative Styregruppe (DAS) orienterer om status og fremdrift på kulturaftaleprojekter samt status på 

projekter under de tidl. amtsmidler i Tillægsaftalen 2020. Kulturaftaleprojekterne omfatter: CulturePoint, 

Billedskolen Storstrøm, FællesVærk – Film & Performance Billede & Musik, Fyr Den Auf (Musik- og Kunstfestival), 

Ensemble Storstrøm samt Netværket Kulturstrømmen. Modtagerne af de tidl. amtsmidler omfatter: Cantabile2 og Lys 

Over Lolland.  

 

Det er DASs hovedkonklusion, at projekterne ind til nu overordnet set følger deres respektive projektplaner. 

DAS henviser til Bilag 1 for uddybning.  

 

Bilag 

Bilag 2. Projektstatus på kulturaftaleprojekter og modtagere af de tidligere kommunalfuldmagtsmidler 1. kvartal 2020 

 

Beslutning i DPS 

DPS har taget orienteringen til efterretning. 
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4. Orientering: Mod en ny Kulturaftale 2021-24 (Workshop/Lille Årsmøde 9. 

marts 2020 kl. 16-19) 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe tager indstillingen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Den nuværende kulturaftale udløber med 2020. Afhængigt af Kulturministerens beslutning om et kommende 

format på kulturaftaler, forventes det ind til videre, at Kulturregionen indgår en ny fireårig kulturaftale fra 2021-

2024 med Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS). Efter nærværende styregruppemøde er Den Politiske Styregruppe 

(DPS) samt et evt. ekstra kulturpolitisk udvalgsmedlem fra hver af kommunerne inviteret til Lille 

Årsmøde/workshop, hvor deltagerne anmodes om at formulere rammen for kulturaftalesamarbejdet i det hele 

taget samt retningen for den fremtidige kulturaftale.  

 

Beskrivelse af sagen 

Kulturregion Storstrøms nuværende rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen (Kulturaftalen 2015-18, 

Tillægsaftalen 2019 og Tillægsaftalen 2020) udløber med 2020. Sekretariatet venter en nærmere orientering i løbet 

af foråret 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) om en ny rammeaftale. Vælger Kulturministeren at 

bibeholde det nuværende kulturaftaleformat i kommende aftaler – og påbegyndes aftaleforhandlingerne med 

SLKS som antaget i første del af 2020 – kan kulturregionerne forvente fireårige aftaler med start i 2021. Det 

seneste udspil fra Kulturministeren vedr. retningsgivende temaer for kulturaftaler kom i september 2019 i form 

af fire indsatsområder, som kulturregioner, der ønskede dette, kunne vælge at arbejde med i Tillægsåret 2020, 

med mindre de ønskede at fortsætte med eksisterende indsatsområder (som bl.a. Kulturregion Storstrøm). 

Kulturministerens fire forslag var her: 1. Kultur for, med og af unge – fokus på unges egne initiativer og 

fællesskaber; 2. Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren; 3. Kultur og velfærd – fokus på 

livskvalitet og sundhed; og 4. Kultur og grøn omstilling.  

 

Ved styregruppemøde 27. november 2019 vedtog DPS, at nærværende DPS-møde udvides til Lille 

Årsmøde/workshop. Mødet efterfølges derfor af en workshop, hvor Den Administrative Styregruppe (DAS) 

anbefaler, at DPS-medlemmerne sammen drøfter og udformer retningen for det ventede kommende fireårige 

kulturaftalesamarbejde og samarbejdsrammen i det hele taget. DAS har desuden besluttet, at DPS-medlemmerne 

hver har fået mulighed for at invitere et ekstra medlem fra deres respektive kulturpolitiske udvalg til 

workshoppen.  
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Udviklingskonsulent i Næstved Kommune, Stine Brandt Jørgensen, har udarbejdet workshopprogrammet i 

samarbejde med Sekretariatet samt dele af Arbejdsgruppen og vil være mødefacilitator. Vedhæftet findes en 

oversigt over Kulturregionens rammeaftaler siden 2008 (Bilag 3) til orientering/opsummering for ud for dagen. 

 

Program for DPS-workshop 

16.00 Velkomst v. René Tuekær, formand for Kulturregion Storstrøm 

Præsentation af workshoppens formål, program og deltagertjek-in v. Stine Brandt Jørgensen 

16.15 DEL 1. Det fælles afsæt: Drømme og Stolthedsvæg 

DEL 2. Retningsgivende statements: Idéudvikling og konkretisering 

18.30 Afrunding: Præsentation af statements. Hvad har vi nået? Hvad sker der efter i dag?  

19.00 Tak for i dag 

 

DAS henviser desuden til den særskilte mail, Sekretariatet udsender til workshopdeltagerne 28. februar 2020, bl.a. 

med program, uddybet beskrivelse af workshoppens formål, punkter til deltagerforberedelse, kørselsvejledning 

m.v.  

 

Bilag 

Bilag 3. Oversigt over Kulturregion Storstrøms rammeaftaler siden 2008 

 

Beslutning i DAS 

DPS har taget orienteringen til efterretning både mht. hvor vi står i processen og køreplan for workshoppen, 

herunder indhold, organisation men også økonomi.  

 

DPS har desuden følgende refleksioner og bemærkninger: 

 

Drøftelserne under workshoppen kan blive konstruktive for samarbejdskommunerne selv i tilfælde af, hvis 

Kulturministeren beslutter ikke at tilbyde Kulturregionerne nye rammeaftaler fra og med 2021. Det bliver vigtigt 

at tænke over, om der kan være noget, kommunerne kan og vil samarbejde om, selvom der ikke skulle komme en 

ny kulturaftale? Workshoppen giver plads til at afsøge samarbejdspotentialerne kommunerne imellem i det hele 

taget.  

 

Kulturregion Storstrøm har i tidligere aftaler på den ene eller den anden måde berørt de indsatsområder, som 

Kulturministeren ind til videre har udmeldt. Der er dermed ikke noget helt fremmed ved temaerne for DPS’ 

vedkommende. Hvis Kulturministeren kommer med lignende udspil til en ny rammeaftale fra 2021, er DPS 
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enige om, at man til workshoppen uden problemer kan skabe et politisk grundlag og en vision, som der 

administrativt kan arbejdes videre med.  

 

DPS besluttede, at Sekretariatet i samråd med DAS-medlemmerne kontakter samtlige kulturregioners både 

administrative- og politiske ledelse for at foreslå, at Kulturregionerne sammen henvender sig til Kulturministeren 

med ønske om at få svar på, hvornår vi kan forvente at få nyt om en kommende kulturaftale.  

 

 

5. Godkendelse: Kommunal finansiering af Billedskolen Storstrøm ved 

udløbet af Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling  

Den Administrative Styregruppe indstiller, at: 

 

1) Den Politiske Styregruppe anbefaler kommunerne, at Billedskolen Storstrøm fortsætter som en kommunalt 

finansieret regional billedskole ved udløbet af tillægsåret 2020. 

 

2) at anbefalingen behandles i kommunernes respektive kulturpolitiske udvalg.  

 

3) anbefalingen sker under forudsætning at, at det ikke viser sig muligt at finansiere Billedskolens aktiviteter som 

en del af en kommende Kulturaftale 2021-2024. 

 

Sagsfremstilling 

Billedskolen Storstrøms finansiering fra Kulturregionen ophører med den nuværende tillægsaftale. Den 

Administrative Styregruppe (DAS) anbefaler derfor Den Politiske Styregruppe (DPS) at godkende, at en videre 

drift af Billedskolen som regional billedskole uden for kulturaftaleregi forelægges samarbejdskommuners 

kulturpolitiske udvalg. Billedskolens aktiviteter i kommunerne vil ellers ophøre fra og med 2021, da et tidligere 

kulturaftaleprojekt ikke er sikret midler under en ny rammeaftale.  

 

Beskrivelse af sagen 

Kulturregion Storstrøm finansierer Billedskolen Storstrøm som kulturaftaleprojekt under indsatsområdet ’Kultur 

& Læring’ i den nuværende kulturaftaleramme (Kulturaftalen 2015-18, Tillægsaftalen 2019 og nu Tillægsaftalen 

2020). Som situationen er nu, ophører finansieringen til Billedskolens aktiviteter i samarbejdskommunerne derfor 

ved udløbet af tillægsåret 2020, med mindre kommunerne i fællesskab beslutter fortsat at drive Billedskolen som 
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kommunalt finansieret regional billedskole.  

Leder af Billedskolen, Sigrid Abrahamsen, har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet vedhæftede 

aktivitetsportefølje med vejledende årligt driftsbudget (Se Bilag 4). Da den administrative- og ledelsesmæssige 

struktur for Billedskolen allerede er på plads, vil der ikke være yderligere etableringsomkostninger forbundet med 

en videre drift fra og med 2021. De angivne vejledende fællesudgifter i Bilag 4 vil dermed være de samme for 

kommende år (med evt. fremskrivning).  

 

Hvad vil en fælles regional billedskole – også fremover – kunne bidrage med til kommunerne?  

Billedskolen Storstrøm er den første regionale billedskole, hvor kommunerne løfter opgaven i fællesskab og 

samtidig kan justere aktiviteter, så de passer til den enkelte kommunes behov og politiske dagsorden. 

Billedskolen leverer højkvalitetsfritidsundervisning i kunst- og kunstneriske processer på tværs af Kulturregion 

Storstrøm. Der arbejdes med et bredt kunstbegreb og undervises i mange genrer og en bredspektret teknik- og 

materialeforståelse. Der lægges vægt på kreativitet, fordybelse, idéudvikling, udviklingen af det enkelte barn og 

fællesskab.  

 

En fælles regional billedskole bidrager derudover til: 

• Fælles høje standarder for fagligt/pædagogisk indhold og for personalehåndtering. 

• Højt fagligt niveau, bl.a. gennem fagligt miljø/netværk blandt undervisere på tværs af aftalekommunerne.  

• Fælles markedsføring. 

• Politisk arbejde for at sætte billedkunstundervisningen af børn og unge højere på den nationale dagsorden. 

• Volumen, know-how og faglig ballast til at være en relevant samarbejdspartner/initiativtager til nye tiltag i 

kommunerne både inden for billedkunstområdet samt på tværs af kreative genrer og kommunegrænser. 

• En vægtig samarbejdspartner til fx Åben Skole-tiltag, temadage og linjefag, kompetenceløft af undervisere, 

fritidstilbud, tværfaglige samarbejder etc.  

• Sikrer kontinuitet af tilbud.  

 

Hvis Billedskolen Storstrøm skal kunne fortsætte sit nuværende aktivitetsniveau fra og med 2021, kræver det, at 

kommunerne finder en fælles økonomisk løsning. Driftsudgifter på kr. 417.914 til ledelse/administration foreslås 

fordelt som hidtil på baggrund af indbyggertal pr. kommune. Herudover kan kommunerne, også som hidtil, hver 

især vælge hvor stort et tilskud, de ønsker at yde til hold/aktiviteter, yderligere samarbejdsprojekter m.v. DAS 

henviser i øvrigt til Bilag 4.  

 

Da Slots- og Kulturstyrelsen endnu ikke har udmeldt retningslinjerne for en kommende kulturaftale, er det 

uklart, om et kulturaftaleprojekt fra en tidligere rammeaftale fremover vil få mulighed for fortsat at modtage 

støtte i en ny rammeaftale. Billedskolen er dermed ikke sikret finansiering som kulturaftaleprojekt som nu under 



 
 
Tillægsaftalen 2020: Den Politiske Styregruppe – Dato: 9. marts 2020 

 
 

 

8 

 

en ny Kulturaftale 2021 – 2024. Arbejdsgruppen og DAS vil dog undersøge, hvorvidt en evt. videreudvikling af 

Billedskolen til andre kunstarter eller lignende enten helt eller delvist kan finansieres af kommende 

kulturaftalemidler. En godkendelse af indstillingen er derfor forudsat af, at Billedskolen ikke kan modtage 

kulturaftalemidler fra og med 2021.  

 

Bilag 

Bilag 4. Billedskolen Storstrøm aktivitetsportefølje og vejledende driftsbudget som regional billedskole 

 

Beslutning i DAS 

Næstved, Faxe, Stevns, Lolland og Vordingborg har godkendt indstillingen.  

 

For Lollands vedkommende med det forbehold, at endelig stillingtagen afventer deres kommende 12-12-møde i 

april.  

 

Vordingborg ønsker, at endelig stillingtagen afventer hhv. rammerne for en kommende kulturaftale samt en 

afklaring af, hvad de resterende samarbejdskommuner herefter beslutter.  

 

Guldborgsund ønsker ikke at indgå en mellemkommunal aftale fra og med 2021 om en regional Billedskolen 

Storstrøm og går derfor ikke videre med en anbefaling til kommunens kulturpolitiske udvalg.  

 

Fem kommuner giver dermed udtryk for et ønske om at gå videre med målet om en fælles regional billedskole 

med mulighed for hver især at kunne beslutte den model, der passer kommunen bedst.  

 

DAS fik til opgave at forberede en sag om den regionale billedskole, der under hensyntagen til udmeldinger fra 

Kulturministeriet kan forelægges i kommunerne inden næste DPS-møde.  

   

 

 

6. Evt.  

 

Punktet er til fri drøftelse 

 

 


