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KULTUR: Konsulentfirma skal stå for workshops med borgere, som vil være med at udforme en ny
kulturpolitik
MORS: Politikerne i Morsø Kommunes børne- og kulturudvalg (bk) er nået et skridt videre i arbejdet med at
få fastlagt processen for en ny kommunal kulturpolitik.
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MORSØ KOMMUNES NYE KULTURPOLITIK FÅR LUFT UNDER VINGERNE MED HJÆLP
FRA EN KONSULENT, SOM SKAL BISTÅ MED BORGERINDDRAGENDE WORKSHOPS OG
RAPPORTSKRIVNING. PLANEN ER, AT DEN NYE KULTURPOLITIK SKAL VÆRE
FLYVEKLAR TIL SEPTEMBER NÆSTE ÅR.
Det fortæller udvalgsformand Lauge Larsen efter udvalgets møde i denne uge.
- Vi havde en god drøftelse af kommunens kulturpolitik 2017. Selvfølgelig var vi i udvalget uenige på
nogle områder, men vi var faktisk mere enige, end vi var uenige. Der var for eksempel enighed om, at
det er vigtigt, at Morsø Kommunens kulturpolitik lægger vægt på folkelighed, foreningsliv og kvalitet.
Der skal ikke kun være plads til bredde, men også til elite, siger Lauge Larsen.

Styregruppe

Til at hjælpe med at få den kulturpolitiske proces på skinner har Morsø Kommune hyret
Konsulentfirmaet Knudsen Syd, og en konsulent fra firmaet deltog i behandlingen af de to punkter om
den fremtidige kulturpolitik.
- Hun var med et par timer og gjorde det rigtig godt. Generelt er vi ellers ikke meget for at bruge
konsulenter i Morsø Kommune, men jeg tror, at de 75.000 kroner er givet godt ud, siger Lauge Larsen.
Konsulenten fra Knudsen Syd har således allerede udarbejdet et ni sider langt notat om processen og
rollefordelingen i arbejdet med at få udarbejdet den nye kulturpolitik.
Der er nedsat en styregruppe bestående af formand, Lauge Larsen, næstformand Jette Jepsen,
forvaltningschef Peder Hanghøj, chefkonsulent Niels Otto Degn og biblioteksleder Ilse Klink Jakobsen.
Workshops

Allerede mandag i næste uge skal styregruppen holde sit første møde.
- Her skal vi blandt andet beslutte datoer for to workshops, som skal holdes i løbet af januar og februar
måned, hvor kunstnere, kulturinteresserede borgere og ansatte fra øens kulturinstitutioner kan deltage.
Det bliver konsulenten fra Knudsen Syd, der skal stå for afviklingen af disse workshops og skrive en
rapport, der samler erfaringerne, siger Lauge Larsen.
Inden skrivearbejdet skal der også holdes temamøde i kommunalbestyrelsen og faglige møder med
inddragelse af særligt interesserede. Der stiles mod, at en ny kulturpolitik for Morsø Kommune kan
blive vedtaget i kommunalbestyrelsen i september 2017.
- Den nye kulturpolitik skulle gerne gå godt i spænd med Kulturmødet på Mors. Det vil for eksempel
være rigtig fint at få ideer til, hvordan Kulturmødet på Mors kunne sætte varige spor og at både
kunstnere og erhvervsliv kunne blive koblet mere på, siger Lauge Larsen, som også gerne ser, at øens
unge bliver inddraget aktivt i øens kulturliv.

