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Referat – møde i Den Politiske Styregruppe 

21. oktober 2020 kl. 15.00 – 17.00 

Afholdtes over Teams 

 

Deltagere: 

Den Politiske Styregruppe:  Linda Frederiksen, Tine Vinther Clausen, Thorbjørn Kolbo 

Andersen, René Tuekær 

 

Den Administrative Styregruppe:  Benny Agergaard, Kim Dawartz, Morten Rus Hatorp, Jesper 

Kjærulff, Annette Lisa Kjær, Lene Rikke Bresson, Louise Boye 

Moe 

 

Sekretariat                          Johanne Sparre Rickers 

 

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

Dagsorden: Møde i Den Politiske Styregruppe 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutning: Godkendelse af revideret kommissorium og samarbejdsgrundlag for Den 

Politiske Styregruppe  

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

4. Beslutning: Format på ny kulturaftale 

5. Drøftelse: Evt. 

6. Drøftelse: Bordet rundt 
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1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

Punktet er fast på Den Politiske Styregruppes dagsordener.  

 

Beslutning i DAS 

DPS godkendte dagsordenen. 

 

2. Beslutning: Godkendelse af revideret kommissorium og samarbejdsgrundlag for Den 

Politiske Styregruppe 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe godkender et revideret hhv.  

a) kommissorium og 

b) samarbejdsgrundlag 

for Den Politiske Styregruppe. 

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe (DAS) anbefaler i dette punkt Den Politiske Styregruppe (DPS) at godkende et 

nyt kommissorium og samarbejdsgrundlag for DPS. De seneste udkast er revideret på baggrund af DPSs egen 

behandling af udkast til kommissorium og samarbejdsgrundlag på sidste DPS-møde 26. august 2020.  

 

Beskrivelse af sagen 

DAS vurderer, at der er behov for et opdateret kommissorium for samarbejdet i DPS.  

 

DPS har på sidste styregruppemøde 26. august 2020 behandlet udkast hhv. til et kommissorium og et 

samarbejdsgrundlag i form af ”De 10 Bud”, der skal ses som en supplerende hensigtserklæring til kommissoriet, 

og som er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra DPS-workshoppen 9. marts 2020. DPS ønskede enkelte 

ændringer i udkastene, hhv.: 

 At tekststykker med ”hans eller hendes” ændres til ”vedkommendes” i kommissoriet. 

 En indledende tekst i samarbejdsgrundlaget, der refererer til, at borgerne er rammen for samarbejdet.  
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DAS anbefaler DPS at godkende de reviderede udgaver (Bilag 1 og 2).  

 

Bilag 

Bilag 1. Nyt kommissorium for DPS 

Bilag 2. Nyt samarbejdsgrundlag – De 10 Bud – for DPS 

 

Beslutning i DAS 

DPS godkendte indstillingen.  

 

3. Orientering: Status på Tillægsaftalen 2020 

 

Indstilling 

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

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe (DAS) orienterer Den Politiske Styregruppe (DPS) om den igangværende 

Tillægsaftale 2020, herunder om nyt fra kulturaftaleprojekterne samt projekterne, der modtager de tidligere 

kommunalfuldmagtsmidler.  

 

Beskrivelse af sagen 

DAS orienterer løbende DPS om nyt fra den igangværende aftaleramme, Tillægsaftalen 2020, herunder status på 

fremdrift i kulturaftaleprojekterne, der modtager Puljen fra kultur i hele landet (Billedskolen Storstrøm, CulturePoint, 

FællesVærk, Fyr Den Auf, Netværket Kulturstrømmen og Ensemble Storstrøm), og projekter, der modtager tidligere 

kommunalfuldmagtsmidler (Lys over Lolland og Cantabile 2 – Waves Festival).  

 

Det er DASs vurdering, at alle projekter forløber, som de skal, med den seneste COVID19-udvikling taget i 

betragtning.  

 

For nærmere uddybelse henviser DAS DPS til Bilag 3 for de projektansvarliges egne indsendte statusser for 3. 

kvartal.  

 

Bilag  

Bilag 3. Projektstatusser for Tillægsaftalen 2020 3. kvartal 
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Beslutning i DAS 

DPS tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

4. Beslutning: Format på ny kulturaftale 

 

Indstilling 

Den Administrative Styregruppe indstiller, at Den Politiske Styregruppe godkender, at det seneste udkast til 

kulturaftalen 2021-2024 er Kulturregionens udkast til den aftale, man ønsker at indgå.  

 

Sagsfremstilling 

Den Administrative Styregruppe (DAS) anbefaler her Den Politiske Styregruppe at godkende, at det seneste 

udkast til Kulturaftalen 2021-24 er Kulturregion Storstrøms forslag til et endeligt aftaleudkast. SLKSs deadline 

for indsendelse af et endeligt aftaleforslag er d.d., 21. oktober 2020.  

 

Beskrivelse af sagen 

Kulturministeren har tilbudt kulturregionerne nye fireårige aftaler med start 2021.  

 

I mellemtiden har et foreløbigt udkast til indhold af Kulturregion Storstrøms nye kulturaftale 2021-24 været i 

behandling i kommunernes kulturudvalg. Der er overordnet tilslutning til vision og indsatsområder, men 

individuelle kommentarer bl.a. til udvikling af projektporteføljen og målgruppen. Alle kommentarer fra 

drøftelserne er samlet i Bilag 4 og er i videst mulige omfang indarbejdet i det seneste udkast til en ny kulturaftale.  

 

Ny skabelon til aftale tilsendt fra Slots- og Kulturstyrelsen 

Sekretariatet har 7. september deltaget i møde med Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Kulturministerens endelige 

kulturaftalekoncept blev præsenteret. Herefter er kulturregionerne overgået til individuelle forhandlinger med de 

respektive sagsbehandlere i SLKS om fortolkning og tilpasning af egne aftaler til Ministerens koncept ud fra en 

tilsendt vejledning (se Bilag 5) og en medfølgende kulturaftaleskabelon.  

 

Følgende indhold er obligatoriske som bilag jf. skabelonen: 1. Omverdensanalyse, 2. Mission og vision for 

kulturregionen, 3. Uddybende beskrivelse af indsatsområder, formål og resultatmål, 4. Uddybning af 
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kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår, 5. Organisation, herunder en beskrivelse af balancen mellem 

politisk ansvar og kulturel sagkundskab, 6. Plan for national erfaringsudveksling og kommunikation.  

 

DAS har i samarbejde med Sekretariatet og Arbejdsgruppen udfyldt skabelonen ud fra følgende hensyn: 1) 

SLKSs vejledning af Kulturministerens koncept, 2) udvalgenes tilbagemeldinger og 3) DPSs drøftelse fra 

styregruppemøde 24. august 2020.  

 

 

Kulturministerens fokus i aftalekoncept og Kulturregionens argumenter for udvidet målgruppe 

Det endelige koncept lægger sig op ad Ministerens seneste udspil fra 6. juli (der indgik som orienteringsbilag på 

sidste styregruppemøde). SLKS påpeger, at kulturregionerne skal argumentere særligt for at arbejde med andre 

typer indsatser, der ikke direkte har børn og unge op til 20 år som målgruppe. Dette har DAS og Sekretariatet 

gjort i skabelonens bilag 3, hvor der både i Kultur til tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling er argumenteret 

for en målgruppe op til 25 år – herudover for familier med børn og unge i målgruppen i sidstnævnte 

indsatsområde.  

 

Kulturregionernes reaktion på Kulturministerens koncept 

Kulturregionernes administrative følgegruppe besluttede efter mødet 7. september at sende en reaktion (se Bilag 

7) til Kulturministeren, idet der synes at være dilemmaer ml. det oprindelige udgangspunkt, der blev nået under 

mødet ml. Ministeren og kulturregionernes formænd, og så det færdige koncept, der foreligger nu. 

Kulturregionernes plan er at indkalde Ministeren til møde med to af formandsgruppen udvalgte formænd for at 

drøfte det lokalpolitiske grundlag i de kommende aftaler. Herudover har flere formænd taget kontakt til 

medlemmer af Folketinget. Zenia Stampe har 21. september stillet to ministerspørgsmål til Kulturministeren, og 

formand Kulturregion Trekantområdet, Jesper Elkjær, og Ministeren har medvirket i et radioindslag på P4 

Trekanten 29. september, hvor temaet var Ministerens strammere styring af kulturregionernes indsatsområder 

end hidtil. På tidspunktet for denne dagsordens udsendelse, har Ministeren endnu ikke reageret på 

kulturregionernes fælles henvendelse.  

 

Forventet kulturaftalebudget 

Aftalens budget forventes i stort omfang at ligne det nuværende, dog med en foreløbig nedgang i afløftede 

momsmidler fra hhv. de amtsmidler, der pt. omprioriteres som projektmidler til Ensemble Storstrøm samt fra 

kulturaftaleprojektet, CulturePoint (grundet, at aktørerne er ikke-kommunale). Vedhæftet er t.o. Sekretariatets 

foreløbige overslag på den samlede økonomi bag kulturaftalen, herunder hver kommunes bidrag til 

administration og Sekretariatet. 
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SLKS har givet Kulturregion Storstrøm deadline for indsendelse af et endeligt aftaleudkast d.d. 21. oktober 2020, 

hvorfor udkastet er indsendt med forbehold for beslutningerne på dette møde.  

 

Bilag 

Bilag 4. Udvalgenes samlede kommentarer 

Bilag 5. SLKSs vejledning til nye kulturaftaler 

Bilag 6. Udkast til udfyldt aftaleskabelon 

Bilag 7. Brev fra de danske kulturregioner 14. september 

Bilag 8. Foreløbigt forventet kulturaftalebudget 

 

Beslutning i DAS 

DAS orienterede DPS om, at SLKS d.d. har tilsendt Sekretariatet kulturaftaleudkastet med Styrelsens 

kommentarer og ændringsforslag, og at deadline for indsendelse af Kulturregion Storstrøms endelige 

kulturaftaleudkast nu er 1. november 2020.  

 

DPS godkendte herefter udkastet med følgende ønske til yderligere ændring:  

 

Under Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling indskrives det, at udgangspunktet er, at børnene og de unge er 

kulturbærerne, og at de derfor i højere grad skal være aktive medproducenter af projektaktiviteterne. 

 

Sekretariatet udarbejder et revideret udkast på baggrund af DPSs og SLKSs ændringsforslag. Udkastet sendes i 

lynrunde hos DPS og DAS og, såfremt der er accept af ændringerne, indsendes herefter til SLKS hurtigst muligt 

inden 1. november.  

 
 

 

5. Drøftelse: Evt. 
 
 
Punktet er til fri drøftelse. 
 
 
Beslutning i DPS 
 

Koordinator, Johanne Sparre Rickers, går på barsel i slutningen af januar 2020. Sekretariatet er i proces med at 

ansætte en barselsvikar.  
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6. Drøftelse: Bordet rundt 
 
 
Styregruppemedlemmerne opfordres til at dele nyt fra kommunerne. 


