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Dagsorden til møde i den politiske styregruppe 19. februar 2018 
 

Mødet afholdes kl. 13 – 16.30 i mødelokalet ”Salen” på Odense Slot, Nørregade 36, 

5100 Odense C. 

 

Indkaldt: 

 

Den politiske styregruppe: Finn Brunse (Assens), Anne Møllegaard Mortensen 

(Faaborg-Midtfyn), Tine Riis Kristensen (Kerteminde), Jan Ole Jakobsen 

(Langeland), Mette Landtved-Holm (Nordfyns), Erik Rosengaard (Nyborg), Jane 

Jegind (Odense), Lars Erik Hornemann (Svendborg), Minna Henriksen (Ærø). 

 

Den administrative styregruppe: Martin Petersen (Odense), Peter Nielsen (Assens), 

Mai-Britt Helle Jensen, (Faaborg-Midtfyn), Morten Just (Kerteminde), Anni Bagge 

Jensen (Langeland), Aase Nielsen (Nordfyn), Jan Hermansen (Nyborg), Lasse 

Wilsdahl (Ærø), Søren Thorsager (Svendborg), Stine Keiding (sekretariatet), Nete 

Gedde Jacobsen (sekretariatet). Tidl. formand for den politiske styregruppe Lene 

Høsthaab deltager under punkt.2, vicekontorchef Jette Larsen, Odense Kommune, 

deltager runder punkt 4.  

 

Afbud:  

 

Den politiske styregruppe: Jan Ole Jakobsen (Langeland), Anne Møllegaard 

Mortensen (Faaborg-Midtfyn) 

 

Den administrative styregruppe: Anni Begge Jensen (Langeland), Mai-Britt Helle 

Jensen (Faaborg-Midtfyn).  
 

Dagsordenspunkter: 

 
1. Valg af formand for den politiske styregruppe, herefter præsentationsrunde 
2. Introduktion til Kulturregion Fyn 

 

A: Sager til afgørelse i den politiske styregruppe 
 
3.. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 
4. Økonomisk prioritering 

 

C: Sager til orientering 
 
5. Sekretariatet orienterer om: 
Ny mødeplan 

 

6. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. februar 2018 

 

Odense Slot 

Nørregade 36 

5000 Odense C 

 
Tlf.       65512806 
E-mail ngj@odense.dk 
www.kulturregionfyn.dk 

__________________ 

 

REF. 

ngj 

 

JOURNALNR. 

      

_____________________ 

 
Kulturregion Fyn er et 
samarbejde mellem ni 
fynske kommuner 
og Kulturministeriet, 
som har til formål at  
fastholde og fremme  
samarbejdet mellem  
de fynske kommuner  

på kulturområdet. 

 

 

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C  
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1. Valg af formand for den politiske styregruppe, herefter 

præsentationsrunde 

Jævnfør forretningsorden for den politiske styregruppe skal der vælges en formand 

for den politiske styregruppe på årets første møde. Formanden vælges for de 

kommende to år.  

 

Der vælges formand, som herefter leder en præsentationsrunde blandt deltagerne. 

 

 

2. Introduktion til Kulturregion Fyn  

Lene Høsthaab, tidligere formand for Kulturregion Fyns politiske styregruppe, og 

Martin Petersen, formand for den administrative styregruppe, giver en overordnet 

introduktion til Kulturregion Fyns organisering, økonomi og indsatsområder. 

 

 
A: Sager til beslutning i den politiske styregruppe 
 

3. Godkendelse af tilrettede forretningsordener og funktionsbeskrivelse 

 

Indstilling:  

Den administrative styregruppe indstiller at den politiske styregruppe godkender den 

reviderede forretningsorden for den politiske styregruppe, den reviderede 

forretningsorden for den administrative styregruppe og den reviderede 

funktionsbeskrivelse for sekretariatet. 

 

Sagsfremstilling: 

Den administrative styregruppe drøftede på sit møde den 26. 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 efterfølgende indarbejdet de vedtagne ændringer (markeret med 

rødt) i de tre dokumenter (se bilag 2). Vedtagelserne er – med en enkelt tilføjelse – 

godkendt af den administrative styregruppe på dets møde de 29. januar 2018. 

 

 

4. Økonomisk prioritering 

 

Indstilling: Den administrative styregruppe indstiller, at den politiske styregruppe 

vælger enten model A eller B. 

 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet forudser, 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 har derfor på sit møde den 29. januar 2018 drøftet 

forskellige forslag til økonomiske modeller der kan sikre balance i budgettet. To af 

disse modeller indstilles til drøftelse og derefter beslutning i den politiske 

styregruppe. Beslutningen gælder under forudsætning af, at der indgås en ny fireårig 

kulturaftale for 2019 og frem.  
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Nedenfor er oplistet først et overblik der viser, hvor mange penge det forudses, at 

der vil mangle i budgettet i den nye aftale, hvis der ikke gribes ind. Dernæst er 

opstillet to forslag, der hver for sig viser, hvor meget der kan hentes ved henholdsvis: 

 

• Forslag A: Omprioritering af de tidligere amtslige tilskud uden for lov, 
reduktion af udgift til forberedelse af ny kulturaftale, prisfremskrivning af 
de7,50 kr. pr. borger og reduktion på 50.000 kr. i det afsatte beløb til 
studietur. 
 

• Forslag B: Reduktion af medfinansiering af projekter, reduktion af udgift til 
forberedelse af ny kulturaftale, prisfremskrivning af de 7,50 kr. pr. borger og 
reduktion på 50.000 kr. i det afsatte beløb til studietur. 
 

 

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 

       
 

Som ovenstående overblik viser, forudses det, 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. 
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Forslag A       

       
Omprioritering af tidligere amtslige tilskud uden for lov og reduktion af udgift til ny kulturaftale, 
prisfremskrivning af de 7,5 kr. pr borger samt reduktion af udgift til studietur.  

       

  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 1 3.515.422 3.515.422 3.515.422 3.515.422  
Tidligere amtslige midler - omprioritering 2 385.000 385.000 385.000 385.000  
Indtægter i alt  3.900.422 3.900.422 3.900.422 3.900.422  

       

       

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 0 150.000 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 3.974.000 3.899.000  

       

Resultat   3.422 76.422 -73.578 1.422 7.687 

       
 

Forslag A henter i aftaleperioden det forventede underskud ved en omprioritering af 

de tidligere amtslige tilskud udenfor lov. Herudover reduceres udgiften til 

forberedelse af ny aftale, der foreslås en prisfremskrivning af kommunernes bidrag 

pr. borger og en reduktion af udgiften til studietur. 

 

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 

generelt 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       

       
Reduktion af medfinansiering af projekter (2 indsatsområder i stedet for 3), og reduktion af udgift til ny kulturaftale 
prisfremskrivning af de 7,50 kr. pr. borger samt reduktion af udgift til studietur 

       

  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 1 3.515.422 3.515.422 3.515.422 3.515.422  
Indtægter i alt  3.515.422 3.515.422 3.515.422 3.515.422  

       

       

UDGIFTER       

Puljer til kultur (medfinansiering) 3 2.315.000 2.315.000 2.315.000 2.315.000  
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 0 150.000 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  3.512.000 3.439.000 3.589.000 3.514.000  

       

Resultat   3.422 76.422 -73.578 1.422 7.687 

 

Forslag B henter hele det forventede underskud ved en årlig reduktion på 385.000 kr. 

i medfinansieringen af projekter under indsatsområderne, en foreslået 

prisfremskrivning af kommunernes bidrag pr. borger samt reduktion af udgiften til 

studietur og ny kulturaftale (forberedelse). 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 til Kulturregion Fyn fra staten vil blive 

reduceret med minimum 35.000 om året. Da det samlede tilskud fra staten aldrig kan 

overgå Kulturregion Fyns egenfinansiering, vil en reduktion af egenfinansieringen 

kunne få betydning for, om der kan søges statslige midler ud over de beløb, der er 

afsat i kulturaftalen, 

 

Da egenfinansieringen i den nuværende aftale er noget større end den statslige 

finansiering, har det været muligt at ansøge om (og få) 2,5 mio. statslige kroner 

udenfor aftalen, og der arbejdes lige nu på at rejse yderligere 500.000 kr. da der er 

råderum til det. 

 

 

5. Orientering fra sekretariatet I 

Ny mødeplan 
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Bilag 1 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.  

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. januar 2018 

 

Odense Slot 

Nørregade 36 
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__________________ 

 

REF. 
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_____________________ 

 
Kulturregion Fyn er et 
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fastholde og fremme  
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• 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. 

 
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 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. januar 2018 

 

Odense Slot 

Nørregade 36 

5000 Odense C 

 
Tlf.       65512806 
E-mail ngj@odense.dk 
 
www.kulturregionfyn.dk 

__________________ 

 

REF. 

ngj 

 

JOURNALNR. 

      

_____________________ 

 
Kulturregion Fyn er et 
samarbejde mellem ni fynske 
kommuner 
og Kulturministeriet, 
som har til formål at  
fastholde og fremme  
samarbejdet mellem  
de fynske kommuner  

på kulturområdet. 

 

 

Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C  
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• Overordnet styring af projekters udvikling og gennemførelse. 

• Udarbejdelse af evalueringer og afrapporteringer 

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

• Forberedelse af ny kulturaftale 

• 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 
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Bilag 2 Noter til model A og B 
 

Noter             

       

    Budget Budget Budget Budget  

  forslag forslag forslag forslag  
    2019 2020 2021 2022  

       

Note 1 - Bidrag fra de 9 kommuner       

       

Bidraget fra de 9 kommuner udgør med et bidrag på 7,50 kr. (2018-prisniveau) pr. indbygger følgende:  
(Samme indbyggertal som 1/1 2017)       

       

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  

       

Fremskrives bidraget pr. indbygger til 2019-priser vil bidraget udgøre følgende:    

(Fremskrivningsprocenten for art 5.9 = tilskud er jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet 2,8% = 7,71 kr. pr. indbygger) 

       

       

Assens Kommune  319.117 319.117 319.117 319.117  
Faaborg-Midtfyn Kommune  396.109 396.109 396.109 396.109  
Kerteminde Kommune  183.298 183.298 183.298 183.298  
Langeland Kommune  96.976 96.976 96.976 96.976  
Nordfyns Kommune  227.029 227.029 227.029 227.029  
Nyborg Kommune  247.815 247.815 247.815 247.815  
Odense Kommune  1.546.341 1.546.341 1.546.341 1.546.341  
Svendborg Kommune  451.112 451.112 451.112 451.112  
Ærø Kommune  47.625 47.625 47.625 47.625  

  3.515.422 3.515.422 3.515.422 3.515.422  

       

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     

Børnekulturhuset Fyrtøjet  370.094     
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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 385.000 kr. årligt til Fælles regional pulje.   

       

Note 3 - Puljer til kultur (medfinansiering)       

       

I forslag B er regionens medfinansiering reduceret med 385.000 kr. fra 3 indsatsområder til 2 indsatsområder. 

       

Noter             

       

    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.       
 


