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Sags ID: EMN-2018-01951

Resumé
Opgaveudvalget Kulturpolitik mødes for sjette gang for at drøfte et forslag til kulturpolitikken, der er 
revideret på baggrund af dialogmødet den 18. april.

Baggrund
På sjette og næstsidste møde skal vi drøfte et revideret forslag til en kulturpolitik. Forslaget er 
revideret på baggrund af det åbne dialogmøde, der blev afholdt den 18. april, hvor vi havde 
inviteret aktører og borgere til at diskutere, kommentere og kvalificere opgaveudvalgets forslag. 

Programmet for mødet er følgende:

 Velkommen
Mødet holdes på Gentofte Rådhus

 Præsentation af det reviderede forslag
Der er vedlagt et bilag, hvor det forslag, der blev præsenteret på dialogmødet, 
sammenholdes med det reviderede udkast. Desuden er der vedlagt en bruttoopsamling fra 
dialogmødet den 18. april samt kommissoriet for Opgaveudvalget Kulturpolitik.

 Fælles drøftelse og kvalificering
Forslaget gennemgås punkt for punkt, drøftes og kvalificeres i plenum. 

 Afrunding og tak for i dag

Mødet afholdes på Gentofte Rådhus, og der serveres snacks samt kaffe, te, vand.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Opgaveudvalget Kulturpolitik: 

At udvalget drøfter og kvalificerer opgaveudvalgets forslag til en kulturpolitik.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formanden bød velkommen og opsummerede, at opgaveudvalget er rigtig godt på vej 
mod målet; at formulere forslag til en kulturpolitik for Gentofte.  

Herefter præsenterede kultur- og ungechef Stine Wilms Høyer aftenens program: En 
fælles gennemgang og revision af det aktuelle udkast til vision, værdier og principper, som 
reflekterer input fra det åbne dialogmøde den 18. april. Hun lagde vægt på, at 
gennemgangen skal have fokus på, hvor opgaveudvalget kan skærpe linjerne, så 
politikken kan blive det prioriteringsværktøj, kommissoriet kalder på.  
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Herefter var der fælles gennemgang af vision, værdier og principper og forvaltningen 
noterede løbende revisioner. Et udestående blev begrebet ’kvalitet’, som opgaveudvalget 
fandt væsentligt at få med, men vanskeligt at placere. Det blev aftalt, at formandskabet 
præsenterer en løsning på, hvordan begrebet ’kvalitet’ kan indgå ved mødet den 16. maj.  

Formandskabet lægger op til, at opgaveudvalget endeligt vedtager et forslag til politik ved 
næste møde den 16. maj. Det blev desuden besluttet, at opgaveudvalget på det sidste 
møde supplerer idékataloget med egne ideer.

Bilag
1. Bearbejdet vision med principper efter dialogmøde 18 april (2284061 - EMN-2018-01951)
2. Opsamling bruttonoter fra dialogmøde d. 18. april 2018 (2284056 - EMN-2018-01951)
3. Kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik (2284034 - EMN-2018-01951)
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