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1 (Åben) Kulturpolitik, femte møde den 4. april 2018
 
Sags ID: EMN-2018-01512

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for femte gang for at drøfte et første oplæg til kulturpolitikken 
og nedsætte en arbejdsgruppe.

Baggrund
På det femte møde er vi nået til den del af processen, hvor vi skal drøfte det første bud på en 
kulturpolitik. Forslaget skal danne afsæt for et åbent debatmøde den 18. april, hvor vi inviterer 
aktører og borgere til at diskutere, kommentere og kvalificere forslaget. 

Siden sidste møde har en arbejdsgruppe arbejdet med at formulere et bud på vision samt de 
værdier og principper, som en kulturpolitik skal bestå af. Arbejdsgruppens forslag er vedlagt som 
bilag.

Programmet for mødet er følgende:

 Velkommen
Mødet holdes på Gentofte Hovedbibliotek

 Tilbagemelding fra arbejdsgruppen
Præsentation af arbejdsgruppens bud på et udkast til kulturpolitikken, vedlagt som bilag.

 Gruppearbejde
Refleksioner over og drøftelse af arbejdsgruppens forslag. Bearbejdning af vision, værdier 
og principper.
Fælles opsamling på gruppearbejdet og kvalificering af første forslag.

 Åbent dialogmøde på Hellerupvej
Præsentation af formål med og programmet for det åbne debatmøde og drøftelse af 
opgaveudvalgets rolle på dagen.

 Beslutning vedrørende den videre proces
Gennemgang af planen for den videre proces samt sammensætning af den arbejdsgruppe, 
der skal bearbejde input fra det åbne debatmøde. Arbejdsgruppen mødes den 3. maj. 
Oversigt over processen er vedlagt som bilag.

 Afrunding og tak for i dag

Mødet afholdes på Gentofte Hovedbibliotek, og der serveres mad samt kaffe, te, vand.

Indstilling
BSKUF indstiller 

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik: 

1) At udvalget drøfter forslag fra arbejdsgruppen om kulturpolitik

2) At udvalget beslutter, hvem der deltager i den arbejdsgruppe, der skal bearbejde input fra 
det åbne debatmøde. Arbejdsgruppen mødes den 3. maj. 
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Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen og takkede arbejdsgruppen for et godt arbejde med at 
formulere første udkast til vision, værdier og principper.
 
Arbejdsgruppens udkast blev gennemgået i plenum – de bærende værdier var fællesskab, 
dannelse og refleksion, virkelyst og mangfoldighed. Herefter præsenterede kultur- og 
ungechef Stine Wilms Høyer med udgangspunkt i kommissoriet en kritisk læsning af 
udkastet med fokus på at åbne formuleringerne for de efterfølgende drøftelser i grupper. 
Det overordnede spørgsmål var, i hvor høj grad udkastets vision og principper kan være 
basis for politiske og forvaltningsmæssige prioriteringer på området.
 
Gennemgangen førte til fælles drøftelser af bl.a. budgetrammens fleksibilitet og om 
prioriteringer og fornyelser inden for eksisterende rammer. Det er vigtigt ikke at få en 
politik, der er så åben, at den kan tolkes i alle mulige retninger. Derfor er det vigtigt at 
lægge særlige og tydelige tryk. 

Herefter var der en kort refleksionspause, hvorefter et mere detaljeorienteret arbejde i tre 
grupper gik i gang. 

Ved den efterfølgende opsamling i plenum blev det klart, at mens der er mange gode 
takter i arbejdsgruppens udkast, så ønsker man en kortere/strammere vision og mere 
præcision i principperne. Det blev besluttet, at forvaltningen udarbejder et udkast, som 
fremsendes til udvalget.

Mødet blev afrundet med en gennemgang af planen for det åbne dialogmøde på 
Hellerupvej 24 den 18. april og opgaveudvalgets rolle her. Det blev aftalt, at 
opgaveudvalget deltager, hvis det er muligt, og at forvaltningen står for facilitering og 
opsamling i de enkelte talkshops ved arrangementet. 

Det blev aftalt, at forvaltningen inviterer alle til det planlagte arbejdsgruppemøde den 3. 
maj, hvor feedback fra dialogmødet skal drøftes og at de enkelte medlemmer melder 
tilbage om de deltager. Desuden blev mødeplanen frem til aflevering kort drøftet – en 
revideret mødeplan vil blive fremsendt. 

Formanden rundede af og takkede for et godt møde.

Bilag
1. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe 15. marts_første formuleringer til kulturpolitik (2241417 - 
EMN-2018-01512)
2. Opgaveudvalget Kulturpolitik_Opdateret mødeplan_marts 2018 (2243283 - EMN-2018-
01512)
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