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1 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Kulturpolitik. Aflevering fra
opgaveudvalg.
Sags ID: EMN-2018-02178
Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2017, pkt. 12, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Kulturpolitik. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet
af sit arbejde.
Borgere vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 28. maj
2018 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget indstiller disse til Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen på deres møder i juni 2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2017, pkt. 12, at godkende
kommissoriet for opgaveudvalget Kulturpolitik. Det blev godkendt med 16 stemmer (C, Søren B.
Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 1 stemme (D) imod,
medens 2 (Irene Lütken (A) og (Ø) undlod at stemme.
Poul V. Jensen (D) ønskede følgende ændringsforslag til afstemning:
”Nye Borgerlige stiller ændringsforslag til sammensætningen af opgaveudvalget, således at der
vælges 2 borgere der har været engageret i kulturprojekter i forbindelse med udvikling af forslag til
kulturaktiviteter på Charlottenlund Slot.”. Forslaget blev nedstemt med 2 stemmer (D) og (Ø) for,
og 16 stemmer (C, Søren B. Heisel og Anne Hjorth (A), V, B og Lisbeth Winther (Uden for Parti))
imod, medens 1 (Irene Lütken (A)) undlod at stemme.
Kommissoriet er vedlagt som bilag.
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017, pkt. 20, udpegede
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.
Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at:
 Definere de grundlæggende værdier, der skal kendetegne Gentofte Kommunes indsats på
kulturområdet og formulere en værdibaseret vision.
 Udarbejde en række principper med udgangspunkt i visionen. Principperne skal kunne
danne grundlag for både politiske og faglige prioriteringer på kulturområdet.
 Samlet set skal kulturpolitikken favne kulturens værdi, spredning på målgrupper,
vægtningen af samskabelse og diversitet på genrer og udtryk.
Opgaveudvalget har udarbejdet ”Sammen om kulturen. Forslag til en kulturpolitik for Gentofte”,
som er vedlagt som bilag.
Opgaveudvalget har holdt syv møder, og der været nedsat fire arbejdsgrupper. Der har endvidere
været afholdt tre åbne debat- og dialogmøder.
Efter opgaveudvalgets første møde, der tog udgangspunkt i et overblik over kulturområdet,
inviterede de til et debatmøde om forskellige perspektiver på kulturens værdi på Hovedbiblioteket.
80 borgere deltog og der var to oplæg ved forsker ved CBS og udviklingsleder på Den Danske
Filmskole Søren Friis Møller samt forfatter og kritiker Lars Bukdahl. De fremmødte diskuterede i
grupper, og input herfra blev bearbejdet på det følgende møde i opgaveudvalget. Her blev en
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række centrale dilemmaer kortlagt, og disse lå til grund for et dialogmøde på Bellevue Teatret i
januar, hvor ca. 220 borgere deltog.
På dialogmødet var der seks ’talkshops’ med dilemmaerne:
 Kvalitet: Proces eller produkt
 Kultur for alle – for hvem? Om målgrupper
 Dannelse: kreativitet og kanon?
 Tradition og fornyelse
 Rammer og steder
 Fællesskaber
En teaterperformance konkretiserede dilemmaerne, som efterfølgende blev diskuteret i en række
workshops.
Input herfra blev drøftet på det efterfølgende opgaveudvalgsmøde og der blev nedsat tre
arbejdsgrupper til at se på aspekter, der savnede undersøgelse:1) status og udviklingsperspektiver
for børnekultur, 2) status og udviklingsperspektiver for ungekultur samt 3) kortlægning og
behovsdrøftelse af rammer og steder for kulturliv i Gentofte. Arbejdsgrupperne bar en række
anbefalinger tilbage til opgaveudvalget og en fjerde arbejdsgruppe lavede et udkast til de første
formuleringer af forslaget til kulturpolitik.
Et udkast til politikken blev drøftet ved et åbent møde i april på Hellerupvej 24, hvortil centrale
dialogpartnere i Handicaprådet, Integrationsrådet, Seniorrådet og Folkeoplysningsudvalget modtog
en målrettet invitation. Alle var repræsenteret og der deltog i alt ca. 80 borgere.
Input fra dialogmødet blev drøftet ved opgaveudvalgets næstsidste møde og kvalificerede udkastet
til politikken yderligere. Opgaveudvalget har på den baggrund udarbejdet et forslag til en
kulturpolitik, der kan skabe rum til udvikling af området og favne nye tendenser.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At ”Sammen om kulturen. Forslag til en kulturpolitik for Gentofte” vedtages.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Bilag
1. Aflevering fra opgaveudvalget Kulturpolitik Sammen om kulturen (2311009 - EMN-201802178)
2. Kommissorium for opgaveudvalget Kulturpolitik (2299715 - EMN-2018-02178)

Side 4

