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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:
.

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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