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for
det midlertidige udvalg vedrørende kultur
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet
den 26. februar 2014 og skal fungere i perioden 1. april 2014 til 30.
april 2015.
Formand:
Næstformand:
Medlemmer:

Mette Valbjørn (A)
Poul Erik Christensen (B)
Flemming Knudsen (A)
Morten Flæng (A)
Jørgen Winther (V)
Steen Jakobsen (V)
Keld Marstrand Christensen (I)

Fra administrationen deltager udviklingsdirektør Lars Vildbrad og
kontorchef Elinor Bæk Thomsen fra Regional Udvikling. Der kan være
yderligere ad hoc deltagelse fra administrationen, lige som udvalget
kan invitere andre personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer,
til at deltage, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Udvalgets formål
Udvalgets overordnede formål er at bidrage med indspil til regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi inden for emnet kultur.
Derudover er formålet at styrke kulturens rolle som dynamo og drivkraft for udvikling, nytænkning og livskvalitet i Region Midtjylland.
Udvalgets opgave
Udvalget skal i sin funktionsperiode udarbejde et forslag
til kulturstrategi og handlingsplan, som skal indgå i regionsrådets
vækst- og udviklingsstrategi.
Udvalget vil i sit arbejde komme omkring følgende emner:
•

Visioner for kulturens rolle og udviklingsmuligheder i Region Midtjylland

•

Visioner og forslag til handlinger for udvikling af netværk,
kompetencer og internationalisering i regionens kulturmiljø

•

Visioner og forslag til handlinger for sammenhæng til
vækst- og udviklingsstrategiens øvrige områder, f.eks. innovation og erhvervsudvikling, bæredygtighed og urbanisering

Dato 26-02-2014
Sagsnr. 0-3-1-13

Side 1

Udvalgets arbejdsform
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.
Udvalget holder 6-8 møder i funktionsperioden. Heraf 1-2 fælles møder med det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling. Et møde kan eventuelt erstattes af et døgnseminar.
Møderne foregår på skiftende lokaliteter.
Udvalgets afrapportering
Udvalgets afrapportering vil bestå af et forslag til kulturstrategi, som
senere skal indgå i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi.
Side 2

Afrapporteringen vil ske i maj 2015. Vækst- og udviklingsstrategien
skal godkendes ultimo 2015 af regionsrådet.
Sekretariatsbetjening
Det midlertidige udvalg vedrørende kultur sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.

