GENTOFTE KOMMUNE

KOMMISSORIUM FOR OPGAVEUDVALGET KULTURPOLITIK
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Kultur gør noget ved os som mennesker. Kultur bevæger, inspirerer, udfordrer og anfægter. Kultur giver anledning til
debat, indsigt og læring. Kultur rummer vores fælles historie og indrammer den lokale egenart. Kunst og kultur danner
det hele menneske og skaber forudsætninger for vores demokrati.
Gentofte Kommune er kendetegnet ved et kulturliv, som henvender sig til borgere i alle aldre. Gentofte Kommune både
driver og støtter flere typer af institutioner og kulturelle aktører, og har en række fast tilbagevendende både folkelige
og mere finkulturelle events og festivaler med hvert deres særkende og arrangørkreds. Gennem puljer støtter Gentofte
Kommune kulturtilbud for henholdsvis børn, unge og voksne, og med Kulturprisen og Gentoftekunstneren honoreres
lokale kunstnere for et langt virke.
Den hidtidige retning for kulturområdet i Gentofte er lagt på baggrund af generelle samfundstendenser og prognoser
for brugernes behov. Gentofte Kommune har ikke tidligere haft en egentlig kulturpolitik, men politiske prioriteringer
for kulturområdet fremgår af Gentofteplanens vision, politiske mål og budgettet. Her har fokus de seneste år været på
fællesskaber, samskabelse med borgerne og tilgængelighed. De underliggende principper har taget højde for nærheden
til København og fokuseret på hverdagskultur af høj kvalitet med lokal forankring. Med den nye politiske arbejdsform
er tiden kommet til at tage en bredere drøftelse af kulturområdet i Gentofte i et samarbejde mellem borgere og
politikere med henblik på at formulere en kulturpolitik, der kan skabe rum til udvikling af området og favne nye
tendenser.
Derfor ønsker kommunalbestyrelsen at nedsætte et opgaveudvalg, som skal udarbejde forslag til en aktuel kulturpolitik.
Gennem kulturpolitikken kan opgaveudvalget bidrage til at definere meget af det, der gør en by god at leve i og samtidig
at skabe fremtidens muligheder for kulturlivet i Gentofte.
Kulturbegrebet, som skal danne retning for arbejdet, defineres således: Kultur forstås som kunstarterne billedkunst,
film, litteratur, musik, scenekunst, kunsthåndværk og kulturarv. Kulturbegrebet her rummer både det professionelle og
amatørniveauet samt kulturaktivitet på frivillig- og/eller foreningsbasis. Der er dermed lagt op til en drøftelse af det
kulturelle indhold, Gentofte tilbyder borgerne.
Kulturpolitikken skal sætte retningen for udviklingen af kulturområdet i Gentofte og udgøre rammen for prioritering af
kulturtilbuddene. Samlet set skal politikken forholde sig til både kommunens kulturtilbud og til bredden på
kulturområdet, som rummer mange forskellige aktører.

2. UDVALGETS OPGAVER
Opgaveudvalget får 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.
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Opgaveudvalgets arbejde skal tage afsæt i relevant baggrundsmateriale samt undersøgelser og forskning på området.
Udvalget skal hente inspiration og viden hos såvel etablerede kulturinstitutioner som kulturelle vækstlag.
Det forventes, at opgaveudvalget på forskellig vis inddrager og går i dialog med en bred og varieret gruppe af borgere
og andre interessenter om kulturpolitikken.

3. SAMMENSÆTNING AF UDVALGET
Opgaveudvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen under Kultur-, Unge-, og Fritidsudvalget i henhold til § 17, stk. 4, i
lov om kommunernes styrelse.
Opgaveudvalget består af følgende medlemmer:
5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen
10 borgere fordelt således:
 En borger med børn i alderen 0-16 år, som har erfaring med børnekultur
 To borgere i alderen 15-25 år, der er engageret i kulturtilbud for unge
 En borger, der ikke har benyttet kulturtilbuddene i Gentofte Kommune i de seneste 1-2 år
 En borger, der som minimum besøger de lokale kulturinstitutioner 1-2 gange om måneden
 En borger, der er uddannet kunstner fra et offentligt anerkendt uddannelsessted, og som aktivt udøver sin
kunst
 En borger, der er engageret i et frivilligt drevet og/eller foreningsbaseret kulturtilbud
 En borger, der er medlem af bestyrelsen eller ledelsen i en kulturinstitution
 En borger, der er er forretningsdrivende i Gentofte Kommune
 En borger, med erfaring fra kulturelt iværksætteri
Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for opgaveudvalget.
Sekretariatsbetjeningen koordineres af direktør for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid.

4. UDVALGETS ARBEJDSFORM
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform indenfor rammerne af styrelsesloven, Styrelsesvedtægten for Gentofte
Kommune samt Kommunalbestyrelsens beslutninger. Formandskabet sikrer den nødvendige sammenhæng til de øvrige
opgaveudvalg og de stående udvalgs arbejder.
På udvalgets første møde fremlægges forslag til mødeplan.
Udvalget skal tage stilling til, hvordan de vil involvere borgere, kunstnere, kulturformidlere, videnspersoner mv., der
ikke er medlemmer af udvalget i udvalgets opgave.
Opgaveudvalget skal komme med forslag til, hvordan borgerne i Gentofte Kommune aktivt kan bidrage til at realisere
de tiltag, som opgaveudvalget foreslår.

5. TIDSPLAN
Opgaveudvalgets arbejde påbegyndes fjerde kvartal 2017 og afsluttes i tredje kvartal 2018.
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6. ØKONOMI
Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes indenfor eksisterende budget.
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