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Dagsorden til møde i den administrative styregruppe 29. januar 2018 

 

Mødet afholdes kl. 13-15.30 på Otterup Bibliotek- og Borgerservice, Søndergade 2, 5450 

Otterup. 

 
Indkaldt: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), Mai-Britt Helle Jensen 
(Faaborg-Midtfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge Jensen (Langeland), Anja 
Knudsen (Nordfyn), Jan Hermansen (Nyborg), Lasse Wilsdahl (Ærø), Søren Thorsager 
(Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete Gedde Jacobsen 
(sekretariatet). 
 

Kontorchef Jette Larsen, Odense Kommune, deltager under punkt 1. 

 

Dagsordenspunkter: 

 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

1. Forslag til løsning af den økonomiske udfordring 
2. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 

 

B: Sager til afgørelse i den administrative styregruppe 

3. Mødeplan 
 

C: Sager til drøftelse/forberedelse 

 
4. Program for studietur  
5. Eventuel videreførelse af projekter med driftsmæssig karakter 
6. Møde med kulturminister Mette Bock 
7. Gensidig orientering om initiativer i de respektive kommuner 

 

D: Sager til orientering 
 
8. Sekretariatet orienterer om: 
 
Valg af formand for den politiske styregruppe. 
Indhold - dagsorden til møde i den politiske styregruppe 19.2.17 
Intro-materiale om Kulturregion Fyn og kulturaftalen til de lokale udvalg 
Innovative kulturkoncepter 
Law Shifters 

 

 

9. Evt. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. januar 2018 

 

Odense Slot 

Nørregade 36 

5000 Odense C 

 
Tlf.       65512806 
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A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 

1. Forslag til løsning af den økonomiske udfordring 

 

Indstilling: Den administrative styregruppe drøfter de opstillede forslag og beslutter, hvordan indstillingen til den 

politiske styregruppe skal se ud. 

 

Sagsfremstilling: 

Som tidligere drøftet forventes det, at Kulturregion Fyn i den kommende kulturaftale vil have færre penge til rådighed 

end i dag. Samlet set forudses det, at der vil mangle ca. en halv mio. kr. årligt i den nye aftale. Den administrative 

styregruppe bad derfor på sit møde den 23. november 2017 sekretariatet om at udarbejde forslag til økonomiske 

modeller der kan sikre balance i budgettet.  

 

Nedenfor er oplistet først et overblik der viser, hvor mange penge det forudses, at der mangler i budgettet i den nye 

aftale, hvis der ikke gribes ind. Dernæst er opstillet fem forslag, der hver for sig viser, hvor meget der kan hentes ved 

henholdsvis: 

 

• Forslag A: Omprioritering af Tidligere amtslige tilskud uden for lov og reduktion af udgift til forberedelse 
af ny kulturaftale 

• Forslag B: Uden arrangementer og tilskud og reduktion af udgift til forberedelse af ny kulturaftale 

• Forslag C: Prisfremskrivning af 7,50 kr. (2011-niveau) til (2018-niveau) og reduktion af udgift til 
forberedelse af ny kulturaftale 

• Forslag D: Prisfremskrivning af 7,50 kr. (2011-niveau) til (2018-niveau), reduktion i medfinansiering af 
puljer og reduktion af udgift til forberedelse af ny kulturaftale 

• Forslag E: Reduktion af medfinansiering af projekter (to indsatsområder i stedet for 3).  

 

Se noter til forslagene i bilag 1. 

 

Overblik – ingen indgriben       

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (7,50 kr.) 1 3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  
Indtægter i alt  3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2700000  
Den Fynske Kulturpris 4 240.000 240.000 240.000 240.000  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 200.000 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 73.000 0 0 0  
Ny kulturaftale  0 0 50.000 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  75.000 75.000 75.000 75.000  
Opera i det fri  65.000 65.000 65.000 65.000  
Udgifter i alt  3.897.000 3.824.000 4.074.000 3.899.000  

       

Resultat   -477.329 -404.329 -654.329 -479.329 -2.015.316 
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Det forudses, at der alt andet lige vil mangle godt 2 mio. kr. i Kulturregion Fyns budget i den næste aftaleperiode, hvis 

betalingen fra henholdsvis kommunerne og staten fortsætter på samme niveau som i dag. Størst vil underskuddet 

være i 2021, hvor der er afsat 200.000 kr. til en studietur. Der er ikke afsat penge til studietur i 2019, hvilket der skulle 

have været, hvis den nuværende kadence med studietur hvert andet år skal holdes. Ønsker man at bibeholde 

rejseaktiviteten på niveau med i dag, vil der mange godt 2,2 mio. kr. samlet set i aftaleperioden. 

 

Forslag A       

       

Omprioritering af Tidligere amtslige tilskud uden for lov og reduktion af udgift til forberedelse af ny 
kulturaftale  

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

       

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (7,50 kr.) 1 3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  
Tidligere amtslig midler - omprioritering 2 500.000 500.000 500.000 500.000  
Indtægter i alt  3.919.671 3.919.671 3.919.671 3.919.671  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000  
Den Fynske Kulturpris 4 240.000 240.000 240.000 240.000  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 200.000 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 73.000 0 0 0  
Ny kulturaftale  0 0 0 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  75.000 75.000 75.000 75.000  
Opera i det fri  65.000 65.000 65.000 65.000  
Udgifter i alt  3.897.000 3.824.000 4.024.000 3.899.000  

       

Resultat   22.671 95.671 -104.329 20.671 34.684 

 

Forslag A henter i aftaleperioden det forventede underskud ved en omprioritering af 500.000 kr. fra de tidligere 

amtslige tilskud udenfor lov. Herudover reduceres udgiften til forberedelse af ny aftale. 

 

Der er flere ting, man skal være opmærksom på ved denne model: Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at de tidligere 

amtslige til skud udenfor lov vil kunne omprioriteres så længe formålet er at understøtte realiseringen af Kulturregion 

Fyns vision. Om ovenstående opfylder dette formål, vil styrelsen ikke tage stilling til på et overordnet plan – det vil 

komme an på en konkret vurdering.  

 

Hvis dette forslag vælges, vil afklaringsprocessen skulle igangsættes så hurtigt som muligt af hensyn til alle 

implicerede, og således at der kan findes en alternativ model, hvis styrelsen ikke accepterer omprioriteringen. 
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Forslag B       

       
Uden arrangementer og tilskud og reduktion af udgift til forberedelse af ny 
kulturaftale    

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

       

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (7,50 kr.) 1 3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  
Indtægter i alt  3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000  
Den Fynske Kulturpris 4 0 0 0 0  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 0 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 0 0 0 0  
Ny kulturaftale    0 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  0 0 0 0  
Opera i det fri  0 0 0 0  
Udgifter i alt  3.444.000 3.444.000 3.444.000 3.519.000  

       

Resultat   -24.329 -24.329 -24.329 -99.329 -172.316 

 

Forslag B henter næsten hele det forventede underskud ved at skære følgende arrangementer væk: Den fynske 

kulturpris, studieture, underskrivelsesceremoni, sommerballet og opera i det fri. Herudover reduceres udgiften til 

forberedelse af ny aftale. 

 

Vælges dette forslag vil der yderligere skulle findes ca. 43.000 kr. årligt. 
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Forslag C       

       
Prisfremskrivning af 7,50 kr. (2011-niveau) til (2018-niveau) og reduktion af udgift til forberedelse af ny 
kulturaftale  

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

       

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (8,37 kr.) 1 3.816.353 3.816.353 3.816.353 3.816.353  
Indtægter i alt  3.816.353 3.816.353 3.816.353 3.816.353  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000  
Den Fynske Kulturpris 4 240.000 240.000 240.000 240.000  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 200.000 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 73.000 0 0 0  
Ny kulturaftale  0 0 0 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  75.000 75.000 75.000 75.000  
Opera i det fri  65.000 65.000 65.000 65.000  
Udgifter i alt  3.897.000 3.824.000 4.024.000 3.899.000  

       

Resultat   -80.647 -7.647 -207.647 -82.647 -378.589 

 

Forslag C henter i aftaleperioden en stor del af det forventede underskud ved prisfremskrivning af de 7,5 kr. pr. 

borger, de fynske medlemskommuner årligt betaler til Kulturregion Fyn. Herudover reduceres udgiften til forberedelse 

af ny aftale. Forslaget vil dog skulle kombineres med yderligere reduktioner, idet der stadig skal findes ca. 378.000 kr. 

i aftaleperioden. 

 

Ved dette forslag skal man være opmærksom på, at det vil være en udfordring for nogle kommuner at finde yderligere 

finansiering til kultursamarbejdet, også selv om beløbet ikke tidligere har været prisfremskrevet. 
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Forslag D       

       

Prisfremskrivning af 7,50 kr. (2011-niveau) til (2018-niveau), reduktion i medfinansiering af puljer og reduktion 

af udgift til forberedelse af ny kulturaftale       

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

       

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (8,37 kr.) 1 3.816.353 3.816.353 3.816.353 3.816.353  
Indtægter i alt  3.816.353 3.816.353 3.816.353 3.816.353  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000  
Den Fynske Kulturpris 4 240.000 240.000 240.000 240.000  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 200.000 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 73.000 0 0 0  
Ny kulturaftale  0 0 0 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  75.000 75.000 75.000 75.000  
Opera i det fri  65.000 65.000 65.000 65.000  
Udgifter i alt  3.797.000 3.724.000 3.924.000 3.799.000  

       

Resultat   19.353 92.353 -107.647 17.353 21.411 

 

Forslag D henter i aftaleperioden hele det forventede underskud ved: prisfremskrivning af de 7,5 kr. pr. borger, de 

fynske medlemskommuner årligt betaler til Kulturregion Fyn, en reduktion af udgiften til forberedelse af ny aftale og en 

reduktion af medfinansieringen af puljer. 

  

Ved dette forsalg skal man være opmærksom på, at det vil være en udfordring for nogle kommuner at finde yderligere 

finansiering til kultursamarbejdet, også selv om beløbet ikke tidligere har været prisfremskrevet. 
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Forslag E       

       

Reduktion af medfinansiering af projekter (2 indsatsområder i stedet for 3)    

       

  Noter Budget Budget Budget Budget I alt for 

  forslag forslag forslag forslag de 4 år 

    2019 2020 2021 2022   

       

       

INDTÆGTER       

Bidrag fra de 9 kommuner (7,50 kr.) 1 3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  
Indtægter i alt  3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.195.000 2.195.000 2.195.000 2.195.000  
Den Fynske Kulturpris 4 240.000 240.000 240.000 240.000  
Møder, rejser og repræsentation 5 44.000 44.000 44.000 44.000  
Studietur  0 0 200.000 0  
Administrative udgifter 6 700.000 700.000 700.000 700.000  
Underskrivelsesceremoni 7 73.000 0 0 0  
Ny kulturaftale  0 0 50.000 75.000  
Arrangementer/aktiviteter       

Det Kgl. Teater - Sommerballet  75.000 75.000 75.000 75.000  
Opera i det fri  65.000 65.000 65.000 65.000  
Udgifter i alt  3.392.000 3.319.000 3.569.000 3.394.000  

       

Resultat   27.671 100.671 -149.329 25.671 4.684 

 

Forslag E henter hele det forventede underskud ved en årlig reduktion på 505.000 kr. i medfinansieringen af projekter 

under indsatsområderne. Det foreslås, at der med denne model fremover kun er to indsatsområder og ikke tre, som 

tilfældet er i dag. 

 

Ulempen ved denne model er at tilskuddet fra staten vil blive reduceret. 

 

De fem forslag drøftes, og det besluttes hvad der indstilles til beslutning i den politiske styregruppe. 
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2. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe indstiller, at den politiske styregruppe godkender den reviderede forretningsorden for 

den politiske styregruppe, den revidere forretningsorden for den administrative styregruppe og den revidere 

funktionsbeskrivelse for sekretariatet. 

 

Sagsfremstilling: 

Den administrative styregruppe drøftede på sit møde den 23. november 2017 sekretariatets evaluering af 

forretningsorden for og administrativ organisering af Kulturregion Fyn. 

 

På mødet bad den administrative styregruppe sekretariatet om at indarbejde en række ændringer i den eksisterende 

forretningsorden og funktionsbeskrivelser, og fremlægge materialet på ny for den administrative styregruppe med 

henblik på efterfølgende beslutning i den politiske styregruppe. 

 

Sekretariatet har nu indarbejdet de vedtagne ændringer (markeret med rødt) i de tre dokumenter (se bilag 2). 

 

 

B: sager til afgørelse i den administrative styregruppe 
 

3. Mødeplan 
 
Indstilling: 
Den administrative styregruppe beslutter, hvorvidt sekretariatet skal lave mødeplanen om. 
 
Sagsfremstilling: 
Den administrative styregruppe vedtog på sit møde den 23. november 2017 nedenstående mødeplan for de to 
styregrupper.  
 
Det har efterfølgende vist sig, at et af medlemmerne af den politiske styregruppe ikke har mulighed for at deltage i tre 
ud af de fem politiske styregruppemøder. Sekretariatet har ikke fået andre afbud fra andre medlemmer af den politiske 
styregruppe. 
 
Det besluttes, hvorvidt mødeplanen skal laves om. 

 

Politiske styregruppemøder 2018 

 

Dato Tid Sted 

Mandag 19. februar 13-16.30 Odense 

Mandag 16. april 13-15.30 Langeland 

Mandag 3. september 13-15.30 Faaborg-Midtfyn 

Mandag 22. oktober (finde prisvinder) 13-15.30 Nyborg 

Mandag 12. november kulturprisfest  19-22 ? 

Mandag 10. december 13-15.30 Nordfyn 

Administrative styregruppemøder 2018 

 

Mandag 29. januar 13-15.30 Nordfyn 

Mandag 19. marts 13-15.30 Svendborg 

Fredag 24. august 10.30-13.00 Kerteminde 

Mandag 12. november kulturprisfest 19-22 ? 

Mandag 26. november 13-15.30 Assens 
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C: Sager til drøftelse/forberedelse 

 

4. Program for studietur  

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe anmoder sekretariatet om (på baggrund af nedenstående udkast) at udarbejde et 

konkret forslag til program hvis Folketingets Kulturudvalg siger ja til at komme på studietur til Fyn. 

 

Sagsfremstilling: 

Jævnfør drøftelser i begge styregrupper inden jul, har sekretariatet nu udarbejdet udkast til program (i stikordsform) 

for et eventuelt besøg på Fyn af Folketingets Kulturudvalg. Der er ligeledes udarbejdet invitation, som afsendes af den 

kommende formand for den politiske styregruppe. 

 

Formålet med besøget er at skabe en ramme for en fælles drøftelse af betydningen af regional kulturudvikling. Et 

vigtigt tema at få talt om i den forbindelse er, hvordan de resultater vi skaber i Kulturregion Fyn kan bruges på et 

nationalt niveau. 

 

Programmet er bygget op således, at tre kommuner får besøg (Odense, Svendborg, Nyborg). 

 

Der er i udkastet lagt vægt på, at de fynske kulturinstitutioner og –tilbud der vises frem og drøftes, er relevante både i 

forhold til Kulturregion Fyns arbejdsfelt og i forhold til nogle af de temaer, ministeren har fokus på (og medfinansierer), 

herunder scenekunstområdet og museumsområdet. Et emne det herudover er relevant at få til drøftet er den kulturelle 

sammenhængskraft på tværs af Danmark.  

 

For at sikre den fornødne tid til debat, foreslår sekretariatet, at der prioriteres god tid til temadrøftelserne. Drøftelserne 

skal have et overordnet fokus, og de skal derfor styres, så der ikke dykkes ned i problemstillinger, som primært har 

lokal interesse. 

 

Forslag til program: 

 

9.00 Velkomst ved formanden for den politiske styregruppe, kort om Kulturregion Fyn.  

Sted: F.eks. auditoriet på Brandts. 

 

9.15 Kultur til de, der ikke kan opsøge den selv: Erfaring med teater til ældre på plejecentre. 

Ved rådmand Jane Jegind og rehabiliteringsleder Vinnie Skovkjær, Odense Kommune 

 

9.30 Odense International Film Festival (OFF) 

Med kulturaftalen når OFF bredt ud og bliver alle fynboers eje. 

Hvordan oplever OFF, at kulturaftalen har styrket festivalens regionale og nationale profil? 

 Ved festivalleder Birgitte Weinberger 

 

10.00 Temadrøftelse: 

”Når regionale initiativer siden bruges nationalt”. (Eksempel: filmpakker under Film for alle, 

kortfilmspakker og Med skolen i biografen). 

Hvilke spørgsmål ønsker den administrative styregruppe, at der fokuseres på? 

 

Moderator? 

 

10.45 Transport 

 

11.45 Forsorgsmuseet - projekterne Graphic Novel og Law shifters  

 Eksempler på samarbejde mellem kulturinstitution, kunstnere og skoler. 

 Oplæg ved Formidlingschef Sarah Smed og projektleder Cecilia de Jong  

 

12.15 Temadrøftelse: 

”Kulturregion Fyns bestræbelser på at understøtte den folkeskolereformens ønske om den åbne skole”. 
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 Hvilke spørgsmål ønsker den administrative styregruppe, at der fokuseres på? 

 

Moderator? 

 

13.00 Frokost 

 

14.00 Transport (til fods) 

 

14.15 Baggaardteatret – Kulturcamp og den nye dramalinje 

Nyskabelser og samarbejdsprojekter på Baggaardteatret, herunder Betydningen af statslig teaterstøtte. 

Oplæg ved teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann og tidligere kulturcamper og professionel poetry 

slammer Emil Nygaard 

 

15.45 Temadrøftelse: 

Hvordan kan talentudvikling understøtte et egnsteater? Hvordan bidrager Kulturcamp-konceptet til 

dramalinjen? Dramalinjen – kan den bredes ud nationalt? 

 Hvilke spørgsmål ønsker den administrative styregruppe, at der fokuseres på? 

 

Moderator? 

 

15.30 Transport + forskeroplæg og kaffe i bussen. 

 

16.30 Slipshavn og Mod.Strøm 

Intro til Mod.Strøm ved Stine. Mod.Strøm-film og herefter oplæg ved orlogskaptajn Mads. K. Sørensen, 

Marinestation Slipshavn. 

 

17.00 Temadrøftelse: 

 ”Modvirk polariseringen i Danmark – hvordan ”kultur” kan give nyt liv til lokalområder og glemte steder”. 

 Hvilke spørgsmål ønsker den administrative styregruppe, at der fokuseres på? 

 

Moderator? 

 

17.45  Transport 

 

18.00 Middag på Nyborg Destilleri 

 

20.00 Tak for i dag. 

 

 

Udkastet drøftes med henblik på kvalificering. 

 

5. Eventuel videreførelse af projekter med driftsmæssig karakter 

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe udpeger den retning sekretariatet skal arbejde i i forhold til en eventuel videreførelse 

af nedenstående projekter. 

 

Sagsfremstilling: 

Den administrative styregruppe har tidligere drøftet fremtiden for Edit 24, som nu er gået fra at være et 

udviklingsprojekt til at have opnået driftsmæssig karakter.  

 

Det er nødvendigt at få besluttet ikke bare hvad der skal ske med Edit24 i fremtiden, men også med Børnebiffen og 

Med skolen i biografen. Alle tre projekter må i dag karakteriseres som ”drift”, og forventes derfor ikke at kunne 

videreføres i en kommende kulturaftale. 

 



 

 11/20 

I forhold til Edit24 er der ikke midler til at finansiere projektet i næste skoleår, som jo rækker ind i 2019 (hvor 

kulturaftalen formelt set er udløbet). Hvis der er et ønske om at tilbyde Edit24 på Fyn også i skoleåret 2018-2019 skal 

finansieringen være på plads seneste den 1. maj 2018. 

 

I forhold til Børnebiffen og Med skolen i biografen er der mere tid at løbe på. Finansiering af Børnebiffen er på plads 

året ud, og Med skolen i biografen er finansieret i det kommende skoleår også. Hvis disse to tilbud skal bevares 

fremover, skal der være afklaring omkring finansieringen senest 1. oktober 2018.  

 

Beslutningen om de tre projekters fremtid skal ses i lyset af Kulturregion Fyns fremtidige økonomi, som er drøftet 

under punkt 1. 

  

Den administrative styregruppe drøfter, om de tre projekter ønskes videreført og i bekræftende fald, hvordan disse 

tænkes finansieret. 

 

Muligheder:  

 

• Kommunerne finansierer selv projekterne udenom kulturaftalen (som nogle kommuner valgte at gøre med den 

11. musikskole). Her kan man forestille sig at der tilbydes enten en samlet pakke eller mulighed for at købe 

projekterne enkeltvis.  

 

• Det undersøges, om pengene kan findes ved at omprioritere midler fra de tidligere amtslige midler udenfor 

lov. 

 

• Hvis antallet af indsatsområder (og egenfinansieringen) reduceres (model E i dagsordenens punkt 1) kan der 

eventuelt findes overskydende midler her, efter ”hullet” er lukket – det er et spørgsmål om at reducere med 

mere end det foreslåede. 

 

Økonomi 

Af skemaet fremgår Kulturregion Fyns årlige udgift til de tre projekter  

 

Projekt Årlig driftsudgift for Kulturregion Fyn 

 

Edit 24 Max. 500.000 * 

Børnebiffen 110.000 

Med skolen i biografen 241.800 

 

I alt 

 

751.000 

*Hertil kommer arbejdstimer svarende til 100.000 kr. fra seks biblioteker, som koordinerer de lokale gallaer. 

 

Den administrative styregruppe drøfter problematikken og udstikker en retning for sekretariatets videre arbejde. 

 

6. Møde med kulturminister Mette Bock 

 

Indstilling: 

Den administrative styregruppe anmoder sekretariatet om at opstille forslag til principper for en eventuel omfordeling 

af de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. 

 

Sagsfremstilling: 

Martin Petersen har i anden anledning haft møde med kulturminister Mette Bock. På mødet blev ministerens ønske 

om, at kulturaftalerne har et stærkt udviklingsperspektiv kort drøftet.  

 

Det er en entydig melding ikke bare fra ministeren men også fra styrelsen, at der fremadrettet vil være et endnu større 

fokus på at bruge aftalerne som et udviklingsredskab, og at der er en forventning om, at kulturregionerne er med på 

denne tænkning. F.eks. når det gælder aktiv stillingtagen til allerede igangsatte initiativer og tilskud. 
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Martin orienterer fra mødet og den administrative styregruppe kommer med forslag til principper, der vil kunne 

anvendes i forbindelse med en eventuel omfordeling. 

 

7. Gensidig orientering om initiativer i de respektive kommuner 

 

Indstilling: 

Sagen drøftes. 

 

Sagsfremstilling: 

Af forretningsordenen for den administrative styregruppe (som netop er ajourført) fremgår, at dagsordenen for den 

administrative styregruppes møder normalt vil skulle indeholde punktet ”Gensidig orientering om væsentlige og 

relevante initiativer i de respektive kommuner”. 

 

Dette punkt har været nedprioriteret i en periode. Den administrative styregruppe drøfter, hvordan man ønsker punktet 

behandlet fremover – skal det være i form af ”bordet rundt”, som temadrøftelser eller andet? 

 

 

D: sager til orientering 

 

8. Sekretariatet orienterer om: 
 
Proces for valg af formand for den politiske styregruppe. 
 
Indhold - dagsorden til møde i den politiske styregruppe 
  
Intromateriale om Kulturregion Fyn og kulturaftalen til de lokale udvalg 

 

Innovative kulturkoncepter 

 

Law Shifters 

 

9. Evt. 
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Bilag 1 Noter til økonomimodellerne 
 

Noter             

       

  Budget Budget Budget Budget  

  forslag forslag forslag forslag  

  2019 2020 2021 2022  

       

Note 1 - Bidrag fra de 9 kommuner       

Assens Kommune  310.425 310.425 310.425 310.425  
Faaborg-Midtfyn Kommune  385.320 385.320 385.320 385.320  
Kerteminde Kommune  178.305 178.305 178.305 178.305  
Langeland Kommune  94.335 94.335 94.335 94.335  
Nordfyns Kommune  220.845 220.845 220.845 220.845  
Nyborg Kommune  241.065 241.065 241.065 241.065  
Odense Kommune  1.504.223 1.504.223 1.504.223 1.504.223  
Svendborg Kommune  438.825 438.825 438.825 438.825  
Ærø Kommune  46.328 46.328 46.328 46.328  

  3.419.671 3.419.671 3.419.671 3.419.671  

       

Forudsætning: Samme indbyggertal som 1/1 2017      

       

       

Note 1 - Bidrag fra de 9 kommuner       

       

7,50 kr. fremskrevet fra 2011 til 2018-priser med fremskrivningsprocenten for art 5.9 = tilskud = 8,37 kr.  

       

Assens Kommune  346.434 346.434 346.434 346.434  
Faaborg-Midtfyn Kommune  430.017 430.017 430.017 430.017  
Kerteminde Kommune  198.988 198.988 198.988 198.988  
Langeland Kommune  105.278 105.278 105.278 105.278  
Nordfyns Kommune  246.463 246.463 246.463 246.463  
Nyborg Kommune  269.029 269.029 269.029 269.029  
Odense Kommune  1.678.713 1.678.713 1.678.713 1.678.713  
Svendborg Kommune  489.729 489.729 489.729 489.729  
Ærø Kommune  51.702 51.702 51.702 51.702  

  3.816.353 3.816.353 3.816.353 3.816.353  

       

       

Note 2 - Tidligere amtslige midler       

       

Jf. Kulturaftalen for 2015-2018 fordeles tilskuddet vedrørende Tidligere amtslige midler uden for lov således i 2018: 

       

Film Fyn  4.535.464     

Fyns Amts Idrætspolitik  2.462.454     

Sport Event Fyn  1.580.760     

Tilskud til amtsorganisationer  1.292.910     

Gæsteatelier Hollufgård  407.587     
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Børnekulturhuset Fyrtøjet  370.094     

Formidling Brandts  362.838     

Drift af Idrættens Hus  353.161     

Sydfynsk Idrætsklynge  1.315.890     

  12.681.158     

       

Fra 2019 foreslås det, at der omprioriteres 500.000 kr. årligt til Fælles regional pulje.   

                     

Note 3 - Puljer til kultur (medfinansiering)       

       

Forudsætning: Samme medfinansiering som i aftalen for 2015-2018.    

       

I forslag D er regionens medfinansiering reduceret med 100.000 kr. pr. år    

       

       

  Budget Budget Budget Budget  

  forslag forslag forslag forslag  

  2019 2020 2021 2022  

       

Note 4 - Den fynske Kulturpris       

Kulturpris   75.000 75.000 75.000 75.000  
Konferencier  30.000 30.000 30.000 30.000  
Band og anden optræden  50.000 50.000 50.000 50.000  
Kørsel  5.000 5.000 5.000 5.000  
Leje af lokaler, teknik m.m.  25.000 25.000 25.000 25.000  
Forplejning  35.000 35.000 35.000 35.000  
Tryksager - program  10.000 10.000 10.000 10.000  
Diverse materialer, blomster, gaver m.m.  10.000 10.000 10.000 10.000  

  240.000 240.000 240.000 240.000  

       

Note 5 - Møder, rejser og repræsentation       

Forplejning - møder  8.000 8.000 8.000 8.000  
Transport  14.000 14.000 14.000 14.000  
Hotel  10.000 10.000 10.000 10.000  
Gaver og blomster  2.000 2.000 2.000 2.000  
Kulturmøde på Mors  10.000 10.000 10.000 10.000  

  44.000 44.000 44.000 44.000  

       

Note 6 - Administrative udgifter       

Projektleder  602.000 602.000 602.000 602.000  
Administrationsudgifter  18.000 18.000 18.000 18.000  
PR, markedsføring og hjemmeside  80.000 80.000 80.000 80.000  

  700.000 700.000 700.000 700.000         

       

Note 7 - Underskrivelsesceremoni       

       

Forudsætning: Samme niveau som i 2016.       
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Bilag 2 Forretningsordener og funktionsbeskrivelse 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forretningsorden for den politiske styregruppe 
 

Formål og opgaver 

Den politiske styregruppes overordnede opgave er, at implementere den til 

enhver tid gældende kulturaftale mellem de fynske kommuner og 

kulturministeren.  

 

Det betyder at den politiske styregruppe skal: 

 

• Træffe beslutninger om, hvilke projekter der skal sættes i værk i regi af 
Kulturregion Fyn 

• Understøtte de projekter der iværksættes i Kulturregion Fyn 

• Sætte fokus på de aktiviteter, projekter og institutioner inden for 
kulturområdet, der profilerer hele Fyn 

• Fremme netværk, synergi, inspiration og helhed mellem kulturaktiviteter i 
de enkelte kommuner og på tværs af kommuner 

• Fremme nytænkning og inspiration når det gælder samspil mellem kultur 
og andre sektorer og politikområder 

• Sætte kultur i spil som aktiv og nærværende værdi i forhold til borgerne 
på tværs af de fynske kommuner 

 

Den politiske styregruppe er overordnet ansvarlig for Kulturregion Fyns 

økonomiske anliggender. 

 

Den politiske styregruppe sekretariatsbetjenes af sekretariatet for Kulturregion 

Fyn, der er placeret i Odense Kommune. 

 
Medlemmer og konstituering 

Hver kommunalbestyrelse i de fynske medlemskommuner udpeger en repræsentant (udvalgsformand for 

kulturområdet) som medlem af den politiske styregruppe for Kulturregion Fyn. Medlemmerne udpeges 

hvert fjerde år i forlængelse kommunalvalget.  

 

Den politiske styregruppe vælger hvert andet år af sin midte en formand for de kommende to år. Valget 

foregår på første møde i året.  
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Dagsorden til møder i den politiske styregruppe 

Såvel den administrative styregruppe som medlemmer af den politiske styregruppe kan komme med 

forslag til punkter til dagsorden. Forslag fra medlemmer af den politiske styregruppe fremsendes til 

sekretariatet, som dagsordensætter punktet til forudgående behandling i den administrative styregruppe. 

Det er et kriterium for alle forslag, at de skal ligge inden for rammen af kulturaftalen og have relevans for 

flere kommuner på Fyn.  

 

Dagsorden udarbejdes af sekretariatet i samarbejde med den politiske styregruppes formand. 

 

Dagsorden afspejler det konkrete behov, men dagsorden vil normalt indeholde følgende punkter: 

 

• Status på gennemførelse af projekter under kulturaftalen 

• Status på økonomi 

• Punkter til behandling, som indeholder sagsfremstilling, indstilling for forslag til beslutning 

 

Udsendelse af dagsorden sker med otte dages varsel. Sammen med dagsorden udsendes tilhørende 

sagsfremstilling og indstilling fra den administrative styregruppe til de enkelte punkter på dagsordenen. 

 

Dagsordenen sendes til den politiske styregruppe, til den administrative styregruppe og synliggøres på 

Kulturregionens hjemmeside www.kulturregionfyn.dk. 

 
Møder i styregruppen 

Styregruppen afholder fire ordinære møder årligt og et møde, hvor vinderen af den fynske kulturpris vælges 

samt i øvrigt når formanden skønner det for nødvendigt.   

 

Det tilstræbes, at møderne afholdes forskellige steder på Fyn. 

 

Den administrative styregruppe deltager i møder i den politiske styregruppe.  

 

Møderne ledes af formanden for den politiske styregruppe. Styregruppen er beslutningsdygtig, når over 

halvdelen af styregruppen er til stede. Hvis styregruppen ikke er beslutningsdygtig træffer de 

tilstedeværende beslutning som efterfølgende sendes ud til de fraværende medlemmer, således at der er 

mulighed for at gøre indsigelse indenfor en uge. 

 

Beslutninger bør tages med videst muligt hensyn til fraværende mødedeltageres adgang til 

forhåndskendskab om punkterne, der behandles, det vil sige dagsorden med bilag skal være så 

fyldestgørende, at medlemmerne kan vurdere punkternes vigtighed.  

 

Afstemning afgøres ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af lige antal stemmer er formandens stemme 

afgørende. 

 

Hastesager kan eventuelt efter aftale med formanden, behandles via e-mail uden for møderne. 

 

Der udarbejdes referat af møderne, som udsendes til medlemmerne af den politiske styregruppe til 

godkendelse med en uges frist og synliggøres på Kulturregionens hjemmeside www.kulturregionfyn.dk. 

 

Såvel dagsorden som referat udformes så også menigmand kan forstå dem og dermed være orienteret om 

kulturregionens virke. 

 
Kommunikation 

Forhold omkring kulturaftalen offentliggøres på www.kulturregionfyn.dk. Der føres en aktiv PR-strategi for 

at bringe aktiviteter og inspiration under kulturregionen ud til borgerne. Det anses også som et mål at 

medvirke i udveksling af viden og inspiration til andre dele af landet. 

 

 

 

 

http://www.kulturregionfyn.dk/
http://www.kulturregionfyn.dk/
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Forretningsorden for den administrative styregruppe 
 

Formål og opgaver  

Den administrative styregruppes overordnede opgave er, at understøtte den 

politiske styregruppe med at implementere den til enhver tid gældende 

kulturaftale mellem de fynske kommuner og kulturministeren.  

 

Det betyder at den administrative styregruppe skal: 
 

• Skabe de bedst mulige betingelser for at den politiske styregruppe har et 
kvalificeret beslutningsgrundlag 

• Sikre effektiv ledelse, styring, planlægning og gennemførelse af de 
aktiviteter, der igangsættes i Kulturregion Fyn, herunder sikre 
sammenhæng mellem aktiviteter og ressourcer 

• Sikre en kvalificeret evaluering af aktiviteter på området, herunder at der 
skabes målbare resultater. 

• Sikre kontakt og samarbejde med regionen, andre kulturregioner, 
erhvervslivet, kunstsammenslutninger, uddannelsesområdet og andre 
potentielle og relevante samarbejdspartnere 

• Sikre fokus på mulig finansiering af projekter fra eksterne puljer og fonde, 
samt udnytte disse til igangsættelse af nye projekter 

• Sikre sammenhæng og synergi med øvrige politikområder i kommunerne 

• Formidle netværk og erfaringsudveksling mellem medarbejdere i de 
respektive kommuners fagforvaltninger inden for kulturområdet 

 

Den administrative styregruppe sekretariatsbetjenes af sekretariatet for 

Kulturregion Fyn, der er placeret i Odense Kommune. 

 
Medlemmer og konstituering 

Hver medlemskommune udpeger en ledende repræsentant fra kommunens kulturområde som medlem af 

den administrative styregruppe for Kulturregion Fyn. Medlemmerne udpeges ved indgåelse af ny 

kulturaftale.   

 

Den administrative styregruppe vælger hvert andet år af sin midte en formand og en stedfortræder for de 

kommende to år. Valget foregår på første møde efter indgåelse af ny kulturaftale og derefter hvert andet år. 
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Dagsorden til møder i den administrative styregruppe 

Punkter til dagsorden til møder i den administrative styregruppe kan fremsættes af den politiske 

styregruppes medlemmer, af den administrative styregruppes medlemmer og af sekretariatet. Forslag til 

dagsordenpunkter fremsendes til sekretariatet, som udarbejder og fremsender dagsorden til møder i den 

administrative styregruppe.  Det er et kriterium for alle forslag, at de skal ligge inden for rammen af 

kulturaftalen og have relevans for flere af de fynske kommuner. 

 

Dagsorden udarbejdes af sekretariatet i samråd med formanden for den administrative styregruppe. 

 

Dagsorden afspejler det konkrete behov, men dagsorden vil normalt indeholde følgende punkter: 

 

• Status på gennemførelse af kulturaftalen 

• Status på økonomi 

• Gensidig orientering om væsentlige og relevante initiativer i de respektive kommuner 

• Punkter til behandling, som indeholder sagsfremstilling, indstilling for forslag til beslutning 

• Opfølgning på møde i politisk styregruppe  

 

Udsendelse af dagsorden sker med otte dages varsel. Sammen med dagsordenen udsendes tilhørende 

sagsfremstilling og indstilling fra sekretariatet til de enkelte punkter på dagsordenen. 

 

Dagsordenen sendes til den administrative styregruppe. 

 
Møder i styregruppen 

Styregruppen afholder fire ordinære møder årligt og et møde, hvor vinderen af den fynske kulturpris vælges 

samt i øvrigt når formanden skønner det for nødvendigt.   

 

Det tilstræbes, at møderne afholdes forskellige steder på Fyn. 

 

Den administrative styregruppe deltager i møder i den politiske styregruppe.  

 

Møderne i den administrative ledes af formanden for den administrative styregruppe. Styregruppen er 

beslutningsdygtig, når over halvdelen af styregruppen er til stede. Hvis styregruppen ikke er 

beslutningsdygtig træffer de tilstedeværende beslutning som efterfølgende sendes ud til de fraværende 

medlemmer, således at der er mulighed for at gøre indsigelse indenfor en uge. 

 

Beslutninger bør tages med videst muligt hensyn til fraværende mødedeltageres adgang til 

forhåndskendskab om punkterne, der behandles, det vil sige dagsorden med bilag skal være så 

fyldestgørende, at medlemmerne kan vurdere punkternes vigtighed.  

 

Afstemning afgøres ved simpel stemmeflertal.  I tilfælde af lige antal stemmer er formandens stemme 

afgørende. 

 

Hastesager kan eventuelt behandles via e-mail uden for møderne efter aftale med formanden. 

 

Der udarbejdes referat af møderne, udsendes til medlemmerne af den administrative til godkendelse med 

en uges frist. 
 

Dagsorden og referat offentliggøres ikke. 

 

Kommunikation 

Forhold omkring kulturaftalen offentliggøres på www.kulturregionfyn.dk. Der føres en aktiv PR-strategi for, 

at bringe aktiviteter og inspiration under kulturregionen ud til borgerne. Det anses også som et mål at 

medvirke i udveksling af viden og inspiration til andre dele af landet.  
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Funktionsbeskrivelse for sekretariatet under  
Kulturregion Fyn 
 

Baggrund. 

Kulturregion Fyn er et kulturpolitisk samarbejde mellem ni kommuner på Fyn og 
kulturministeren med udgangspunkt i en fireårig kulturaftale. 

 

Organisatorisk placering. 

Odense Kommune varetager sekretariatsbetjeningen i forhold til Kulturregion Fyn. 

Odense Kommune aflønner samlet set et årsværk til sekretariatsopgaven. 

Derudover har Kulturregion Fyn ansat en programleder, der til dagligt har 

arbejdsplads i Odense Kommune sammen med sekretariatet. Programlederen er 

aflønnet af Kulturregion Fyn. Endelig har sekretariatet mulighed for at ansætte 

medarbejdere midlertidigt til at løse afgrænsede opgaver. 

 

Referenceforhold. 

Sekretariatet refererer principielt til såvel den administrative styregruppe som den 

politiske styregruppe, og i det daglige til ledelsen på ansættelsesstedet. 

Referenceforholdet betyder, at sekretariatet i akutte problemstillinger, kan opnå 

tilkendegivelse direkte fra formanden for den administrative styregruppe og den 

politiske styregruppe. De to styregrupper vil i disse tilfælde blive orienteret 

efterfølgende. 

 

Opgaver. 

Sekretariatet varetager opgaver i forhold til kulturaftalen herunder den 

administrative og den politiske styregruppe. 

 

Opgaverne omfatter bl.a.: 

• Kontakt til samarbejdspartnere 

• Formidling af elementer i kulturaftalen, herunder aktiviteter og projekter 

• Håndtering af den kulturelle rammebevilling, bevillinger via overgangsordningen samt den fælles 
pulje (overførsler samt regnskabsaflæggelse) 

• Budget- og regnskabsstyring og opfølgning. 

• Status på gennemførelse af elementer i Kulturaftalen 

• Oplæg til projekter. 

• Overordnet styring af projekters udvikling og gennemførelse. 

• Udarbejdelse af evalueringer og afrapporteringer 
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• Forberedelse og udsendelse af dagsordener/referater til styregruppemøder/rådsmøder.  

• Deltagelse i møder i den administrative følgegruppe  
 

Programlederens opgaver omfatter: 

• Styring og håndtering af projektudvikling og afvikling 

• Budget og regnskabsopfølgning på projektniveau 

• Varetagelse af møder i fagråd 

• Planlægning og afvikling af årets kulturprisuddeling 


