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Kommissorium 

 

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 31. 
december 2015. 
 
Formand:  Flemming Knudsen (A) 
Næstformand: Poul Erik Christensen (B) 
Medlemmer:  Morten Flæng (A) 

Claus Kjeldsen (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 regionsrå-
dets vækst- og udviklingsstrategi inden for emnet kultur. 
 
Derudover er formålet at styrke kulturens rolle som dynamo og driv-
kraft 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 Regi-
on 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. in-
novation og erhvervsudvikling, bæredygtighed og urbani-
sering 
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Side 1



 

Side 2

Derudover ønsker udvalget at arbejde videre med at styrke dialogen 
mellem politikere og kulturlivet og debattere og dagsordensætte 
samspillet mellem kulturliv, samfundsudvikling og livskvalitet. 
 

Udvalgets arbejdsform 

Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet ved-
tagne standardforretningsorden for særlige udvalg. 
 
Udvalget holder 8-10 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.  
 
Sekretariatsbetjening 

Det midlertidige udvalg vedrørende kultur sekretariatsbetjenes af Re-
gionssekretariatet. 
 
 


