
Opsamling af mødet mellem deltagere fra projektet
Kreative Byer og Interreg.projektet Kulturplan Øresund

Deltagere: Flemming Olsen, Herlev Kommune
Karen Ballegaard, Herlev Kommune
Henrik Sparre-Ulrich, Frederiksborg Amt
Ulrik Iversen, Frederiksborg Amt
Per Kristensen, Hillerød Kommune
Helle Lehrmann, Hillerød Kommune

Dato og sted: Fredag den 6. januar 2006 kl. 13.00 – 14.30 i Hillerød

Ovennævnte møde var indkaldt for at finde ud af, om det var muligt at etablere et samarbejde
mellem de to projekter. Begge projekter handler om, hvordan en kommune bedst kan gøre kultur-
og oplevelsesøkonomien til en drivkraft i den lokale udvikling. Som jeg har forstået det, er der dog
den forskel, at Interreg.projektet er støttet af EU, og at de har vægt på kortlægning og uddannelse. I
projektet Kreative Byer er der umiddelbart ingen støtte (der er søgt midler hos HUR), og det er
”skridtet videre” end kortlægningen for Hillerøds og Herlevs vedkommende, der vægter mest
sammen med medabejderudvikling/uddannelse.

Spørgsmålet er for så vidt angår Kreative Byer, om kortlægningen kan undværes, da det er
kortlægningen, der angiver i hvilken retning, det er bedst for byen at arbejde videre med. Herlev og
Albertslund har begge lavet en kortlægning over kommunernes ressourcer inden for feltet erhverv-
kultur-viden. Dette har givet nogle klare indikatorer til indsatsområder.

Hvordan kan der etableres et samarbejde mellem de to projekter? Henrik Sparre-Ulrich fra
Frederiksborg Amtet tilbyder konsulentbistand og hjælp til dataindsamlingen til udarbejdelsen af en
kortlægning. Dette er pt. primært Hillerød, da Hillerød som den eneste kommune er med i begge
projekter. Via en temagruppe i Kreative Byer, er der mulighed for, at Herlev kan kobles på
samarbejdet.

Dette gav idéen til en temagruppe i Kreative Byer med emnet ”Kultur-Turisme- Erhverv” – cultural
planning – altså en kultur- og erhvervsarbejdsgruppe.

For Herlevs vedkommende kunne der være et ønske om at udvikle den foreliggende kortlægning
(registrering) med en kortlægning, der går i dybden på nogle fokusområder, fx sundhed/livsstil og
unge/ungdomsuddannelser.

Derudover er Henrik meget interesseret i at vidensdele omkring uddannelse. Hvordan blev ikke
aftalt, men foreløbig deltager Henrik og Ulrik på temabørsen den 24. januar 2006 kl. 10.00 – 14.00 i
medborgerhuset i Herlev.

Aftalen blev, at Hillerød fastlægger det tema, de ønsker at deltage i temabørsen med og vender
tilbage til Herlev og Henrik og Ulrik.
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