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Introduktion og sammenfatning 
 
Projektet blev godkendt i december 2004 og kom hurtigt fra start med etablering af web side, 
informationsbreve og workshops i januar 2005.  
 
Den hurtige start satte skub i arbejdet med at skabe en fælles visions- og forståelsesramme af 
begreber og metoder i projektet. Dette arbejde har været afgørende ikke alene fordi projektet har 
mange partnere, men også fordi projektets tema kulturplanlægning er relativt nyt i 
Øresundsregionen.  
 
Projektet har trukket på en række internationale eksperter som oplægsholdere, konsulenter og 
sparringspartnere, hvilket har medvirket til at skabe et højt fagligt niveau og en intensiv videns 
overføring. 
 
Projektet er aktivitets- og budgetmæssigt blevet opdelt i 4 spor, der hver især afspejler en del af 
projektets mål: 
 
Spor 0 Projekt koordineringen  
Spor 1 Udviklingen af uddannelse samt ”værktøjskasse” 
Spor 2 Model aktiviteter i udvalgte kommuner  
Spor 3 Øresundsregional identitet – netværk og udvikling af regionale informationskilder 
 
I den første projektperiode er der arbejdet i alle spor – med hovedvægten lagt på spor 1 og spor 
2 som grundlag for udviklingen af spor 3.  
 
Der er i perioden skabt mange resultater, hvilket vil fremgå af rapporten, herunder skitse til 
uddannelse (spor 1), igangsættelse af konkrete kulturkortlægninger (spor 2) samt web platform 
(www.kulturplan-oresund.dk ), database mv. (spor 3) 
 
Indholdsmæssigt har projektet taget afsæt i en bred definition af kulturbegrebet, hvor der 
fokuseres på  
i.   samvirke på tværs af fagforvaltningsområder 
ii.  borgerinddragelse i planlægningsprocessen 
iii. helhedsorienteret planlægning (både lokalt og i forhold til det regionale perspektiv).  
 
Denne tilgang er ikke uden problemer, fordi der både i dansk og international praksis synes at 
være et skisma mellem en teoretisk ”bred” kulturbegrebstilgang og en praktisk omsætning, der 
ofte begrænses til den traditionelle kulturforvaltnings område. Dette forhold forstærkes let ved at 
partnerne i væsentlig grad repræsenteres ved kulturforvaltninger. Derfor vil dette være et 
væsentligt aspekt i den videre udvikling af projektet i alle spor. 
 
Et andet aspekt, der er taget hul på i projektets første periode, er betydningen af et regionalt 
perspektiv i planlægningsarbejdet – også lokalt. Dermed tænkes f.eks. på ”center-periferi-
problemstillingen”, der blandt andet handler om at skabe en regional udviklingskomplementering 
blandt regionens kommuner og om at udgå en ”lokal centralisme” og ”lokal isolationisme”, som i 
realiteten kan spænde ben for en optimal regional udvikling for borgerne. Derfor vil betydningen 
af det regionale perspektiv og regionsopgaverne i forbindelse med kulturplanlægning blive 
inddraget yderligere i projektet. 
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1. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 
 
I perioden 1. januar – 30. juni blev der opnået følgende projektmål og resultat: 
 

 
• Fælles visions- og begrebsforståelse etableret mellem partnerne hvad angår 

kulturkortlægning og -planlægning og projektets overordnede perspektiv: udvikling af 
uddannelse og kompetence på tværs af Øresund 

 
• Den overordnede projektplan suppleret med 4-spors detaljeret aktivitetsplan og -

budget (se bilag 1) 
 
• Udviklet kompetenceudviklingsforløb/træningskursus inden for kulturkortlægning og 

planlægning for forvaltningsmedarbejdere i kommuner og amter på begge sider af 
sundet. Udviklingen af træningskurset er sket i vekselvirkning med konkret feltarbejde i 
udvalgte partner kommuner  

 
• Aftale mellem l) projektet ll) RUC, Institut for Kulturgeografi og Internationale 

udviklingsstudier og lll) Lunds Universitet, Institut for Turisme og Service Management 
– om udvikling af postgraduate masteruddannelse i Kulturplanlægning med 
meritgodkendelse og start den 1. september 2007. Forankringen efter projektets 
afslutning vil ligge i de 2 nævnte uddannelsesinstitutioner. 

 
• Valg af udvalgte temaer i relation til konkrete kulturkortlægninger i Farum kommune og 

Malmø Stad (kulturel mangfoldighed) samt i Ängelholm, Simrishamn, Værløse og 
Hillerød kommuner (oplevelsesøkonomi: kultur, livskvalitet, turisme og business 
development). Det valgte tema for Københavns kommune vil blive klarlagt i løbet af 
efteråret.   

 
• Konkrete kulturkortlægninger igangsat i Malmø Stad, Ängelholm Kommun og Farum 

kommune. De vil blive færdiggjort i efteråret 2005. I efteråret vil desuden blive 
igangsat konkrete kulturkortlægninger i Simrishamn, Værløse og Hillerød Kommune. 

 
• Kreative, tværfaglige partnerskaber er foreløbig etableret mellem 
          * kulturforvaltningen og afdelingen for fysisk planlægning i Værløse kommune 
          * kulturforvaltningen og socialforvaltningen i Farum kommune 
          * kulturforvaltningerne i respektiv Ängelholm og Værløse kommuner 
          * kulturforvaltningerne i respektiv Malmø Stad og Farum kommune 

 
• Der er blevet igangsat udvikling af web baseret database og spørgeskema 

(http://www.kulturplan-oresund.dk/culture/index.asp?lang=dk) i tilknytning til den 
etablerede projekthjemmeside: www.kulturplan.dk 

 
 
 
2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. 
 
I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i januar-februar 2005 
udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): 
Spor 0: Projekt koordinering 
Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box 
Spor 2: Model aktiviteter 
Spor 3: Øresundsregional identitet - netværk 
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Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige interessesfærer i 
projektet mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på 
spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres 
umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter 
inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: 
Øresundsregionalt identitet – netværk d) 1 lead partner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare 
interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt 
herunder, at det gennemgående approach er Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på 
tværs af Øresund. 
 
Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive 
mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til 
projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv.  
 
 
Projektaktiviteter januar – juni 2005 (inklusive) 
Specifikt for de første 6 måneder er der dog foruden de nævnte spor 0-3 tale om en 
introduktionsperiode, hvorefter aktiviteterne kan opdeles som følger: 
 
1. 
Introduktions seminarer 14. og 26. januar 2005 med efterfølgende etablering af fælles 
reference- og beslutningsgrundlag i form af nævnte mere detaljerede aktivitets- og budgetplan 
indeholdende 4 parallelle spor (godkendt på styregruppemøde 28. februar 2005). 
 
2. 
Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse.  
Alle partnere på tværs af sundet. 

10. januar 05 Uddannelsesplanlægning – uddannelsesmatrix - kl. 15.00-
17.00. Sted: Institut for Turisme og Service Management, Kbh. 

13. januar 05 Uddannelsesplanlægning – værktøjskasse  kl. 16.00-20.00. 
Sted: København 

23. februar 05 Uddannelsesplanlægning – Phd. Program om 
kulturkortlægning - RUC kl. 14.00 - 15.00. Sted:  
C4 Hillerød Erhvervs- og Turistcenter, Møllestræde 9, Hillerød 

28. februar Introduktion til fælles træning: udvikling of uddannelse og 
værktøjskasse - modul 1. Kl. 9.30-15.  
Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød 

14-15.marts 05 
 

Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse 
- modul 1. Pilot spørgeskema, Kulturelle scenarier i 
Øresundsregionen. Kl. 9.30-16.30 begge dage.  
Sted: Malmö Konsthall, St. Johannesgatan 7, Malmö 

18. april 05 Uddannelsesplanlægning – oplæg om udvikling af fælles 
master uddannelse inden for kulturkortlægning,  
kl. 13 -15-30. Sted: Campus Helsingborg 

26. april 05 Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse 
- modul 1. SWOT-analyse - kulturelle scenarier i Øresund.  
Kl. 9.30-16.30. Sted: Musikhuset, Staunsholtvej 1, Farum  

 7. juni 05 Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse 
- modul 1. Værdicirkelanalyse, værdikædeanalyse, indikatorer.  
Sted: Seglarpaviljonen, Simrishamn 

Spor 1: 
udvikling of 
uddannelse 
og 
værktøjs-
kasse 

21. juni 05 Uddannelsesplanlægning – aftale om udvikling af fælles 
master uddannelse inden for kulturkortlægning 
Sted: amtsgården i Hillerød  
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3. 
Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter – konkret kulturkortlægning og 
kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. 

4. januar 05 Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 15.00-17.00 
Sted: Farum Rådhus 

25. januar 05 Værløse – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 15.00-17.00 
Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 

11. februar 
05 

Værløse – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 13.00-15.00 
Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 

11. februar 
05 

Farum – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 15.00-17.00 
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 

21. februar 
05 

Malmø Stad – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 10.00-
13.00. Sted: Malmö Kulturstöd, Friisgatan 15 B, vån 5, Malmö 

22. februar 
05 

Ängelholm – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 13.00-
15.00. Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 

23. februar 
05 

Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 13.00-15.00 
Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød  

25. februar 
05 

Simrishamn – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 15.00-
17.00. Sted: Simrishamn bibliotek, Simrishamn  

  8. april 05 Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 13.00-15.00 
Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 

18. april 05 Ängelholm – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 13.00-
15.00. Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 

17. maj 05 Farum – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 9.30-14.30 
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 

17. maj 05 Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning kl. 15.00-17.30 
Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 

25. maj 05 Værløse – Kulturforum – kulturel Identitet kl. 10.00-14.00 
Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 

Spor 2: 
model- 
aktiviteter 

22. juni 05 Ängelholm – Feedback og fremtidige perspektiver for 
kulturkortlægning i Ängelholm kl. 14.00-16.00 
Sted: Ängelholm Kommun, biblioteket 
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4. 
Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet – netværk - teknologi. 
Partnere på tværs af sundet. 

14. januar 05 Mini-workshop: Kulturarv, turisme og business innovation, 
9.30-12.30. Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og 
Service Management 

14. januar 05 Mini-workshop: Kulturel mangfoldighed, 14-16.30 
Sted: Kulturforvaltningen, Kulturkansliet, Sødergatan 9, Malmø 

26. januar 05 Officiel Start-up Konference: Kulturel Identitet, 
Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen, 9-16 
Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service  

 
22.februar 05 

 
Planlægningsmøde – webbaseret værktøjskasse og 
database, kl. 10.00 - 12.00  
Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, Glostrup 

30. marts 05 Partnerskabsmøde – planlægning af gensidige 
politikerbesøg, kl. 10-15  
Værløse, Ängelholm, Simrisholm kommuner og Campus 
Helsingborg. Sted: Kulturhuset, Bymidten 46, Værløse 

25. april 05 Planlægningsmøde – webbaseret værktøjskasse og 
database kl. 13.00 - 16.00 Møde i databasegruppe 
Sted: København 

25. maj 05 Mini-workshop: Kulturel Identitet, kl. 10-14  
Værløse Kommune – Kulturforum og Simrishamn 
Kommun. Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 

1Spor 3: 
Øresunds-
regional 
identitet –  
netværk – 
teknologi 
 

22. juni 05 Ängelholm – kulturkortlægning – Feedback og fremtidige 
perspektiver kl. 12.00-16.30 
Ängelholm Kommun – Værløse Kommun – Lunds Universitet, 
Campus  
Sted: Ängelholm Flotilje og Ängelholm Kommun, biblioteket 

 
 
5.  Aktiviteter i relation til spor 0: projektkoordinering 
Spor 0: 
Projekt 
koordinering 

28. februar Styregruppemøde. Kl. 9.30-15  
Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød 

 
 
Omkostninger i forhold til budgettet. 
 
Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EU-
finansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets 
bevillingsskrivelse. 
 
De 9 budgetlinier, de budgetsatte beløb for 2005 samt de nævnte aktivitetskategoriers andel af 
omkostningerne for de 9 budgetlinier i perioden januar-juni 2005 - fremgår af følgende skema:  
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Regnskab for periodens aktiviteter set i forhold til budget 2005 
 Budget 

2005 - SEK 
Regnskab 1.1 – 
30.6.2005 - DK 

Regnskab i 
SEK 

Eksternt personale/tjenester    
Omkostninger: introduktion    
H.H.+L.G./jan.  80.035,6  
Omkostninger: Spor 1    
H.H./marts-juni  101.250  
Omkostninger: Spor 2    
H.H./feb+L.G./juni  90.787,69  
Omkostninger: Spor 3    
PA/april-T.V./juni  67.122,54  
Total:  926.440 339.195,83 415.681 
Faktiske administrative 
udgifter 

   

Omkostninger: Spor 0    
Advokatrådgivning plus revisor  8.000  
Total:  22.080 8.000 9804 
Eksterne lokaler    
Omkostninger: introduktion    
Helsingborg  9794,75  
Omkostninger: Spor 3    
Værløse   8252  
Omkostninger: Spor 0    
Hillerød  3580  
Total: 73.280 21.627 26.504 
Rejseudgifter    
Total: 84.971   
Investeringer    
IT  27.479  
Total: 119.677 27.479 33.675 
Information    
Omkostninger: Spor 1    

Produktion af draft curriculum  33.750  
Omkostninger: Spor 3    
Etabl./opdatering/udvikl. af 
hjemmeside 

 72.303  

Oversættelse til engelsk af projekt  8.000  
Oversættelse til svensk af 
spørgeskema 

 2.600  

Total: 293.200 116.653 142.957 
Totale faktiske omkostninger 1.519.648 508.955 628.621 
Eget personale 1.253.574  584.008 
Intern administration 13.307  4.595 
Interne lokaler 9.689   
Totale direkte finansierede 
offentlige omkostninger 

1.276.570  588.603 

Totale Omkostninger 2.796.218  1.217.224 
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3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 
 
Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som 
følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter kulturkortlægning i praksis og som udvikling af 
uddannelse frem til sommeren 2006, herefter kulturplanlægning i praksis og som udvikling af 
uddannelse i resten af 2006, herefter projektimplementering i praksis og som udvikling af 
uddannelse januar-juni 2006 med projektevaluering juli-december 2006. 
 
I ansøgningen er der blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må 
opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i 
udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer. 
 
Samtidig har projektstyregruppen efter projektets start besluttet at detaljere aktivitetsplan og 
budget yderligere i form af 4 parallelle spor: 
 
Spor 0: Projekt koordinering 
Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box 
Spor 2: Model aktiviteter 
Spor 3: Øresundsregional identitet – netværk 
 
Dette er sket med henvisning til interessentanalyse og projektets komplekse karakter. 
 
Både i forhold til den overordnede projektplan og den efterfølgende opdeling i 4 parallelle spor, 
kan det konstateres, at projektet på alle punkter enten er forud for eller har holdt tidsplanen. 
 
i. Udvikling af uddannelse og kompetence. 
 
Udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for 
projektet. Denne udvikling er kommet godt fra start og må konstateres at være foran 
projektplanen.    
 
I februar 2005 har projektet startet det første modul i et træningsforløb for partnerne samtidig 
med igangsætning af den konkrete kulturkortlægning. 
 
Modul 1 vil i overensstemmelse med projektets tidsplan være gennemført 1. januar 2005. Modul 2 
vil være gennemført 1. juli 2005. 
 
I maj 2005 har projektet samtidig igangsat udvikling af et værktøjsorienteret kursus i 
kulturkortlægning og kulturplanlægning, der vil blive udbudt til alle kommuner i Øresundsregionen 
med start 1. januar 2006. 
Dette kursusudbud vil løbe over 2 semestre og vil blive gennemført i overensstemmelse med 
projektets målsætning om at sprede de udviklede erfaringer og kompetencer i projektet til andre 
kommuner og organisationer i Øresundsregionen. 
 
Fra november 2005 vil RUC og Lunds universitet inden for projektets rammer starte udviklingen af 
en 2-årig masteruddannelse inden for kulturkortlægning og –planlægning. Til at supportere denne 
udvikling ansætter Frederiksborg Amt fra 15. august cand. Mag. Ulrik Iversen i et etårigt 
jobtræningsforløb.  
 
ii. Modelaktiviteter – gennemførelse af konkret kulturkortlægning og –planlægning i 
udvalgte partnerkommuner 
 
Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og –planlægning i udvalgte partnerkommuner udgør 
en anden vigtig del af projektet. 
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Også denne del af projektet (spor 2) er kommet godt fra start og kan konstateres at følge 
projektplanen.    
 
Således har man allerede i Farum, Værløse og Ängelholm kommuner fået listed eksisterende 
dokumentation, ligesom man i Farum, Malmø og Ängelholm kommuner har gennemført konkrete 
kulturkortlægninger. 
 
(De nævnte kulturkortlægninger i Malmø Stad og Ängelholm kommune er gennemført af respektiv 
2 studerende fra Malmø Högskole og 2 studerende fra Lunds Universitet (Campus Helsingborg) i 
samarbejde med de nævnte kommuner og projektet). 
 
Samtidig må det dog forudses, at de kulturkortlægninger i de resterende pilotkommuner, der 
igangsættes i efteråret, først vil blive afsluttet i sommeren 2006. 
Tilsvarende kan det forudses, at de konkrete kulturplanlægninger vil blive af kortere eller længere 
varighed alt efter omfang og mulighed for politisk realisering af de planlagte tiltag. 
  
(I forhold til kulturkortlægninger i udvalgte pilotkommuner bemærkes det i øvrigt, at cand. Scient 
Hanne Jensen, der har deltaget i projektets udviklingsfase, per 1.7.2005 er ansat af Farum 
Kommune via dimittent ordningen (støttet af projektet). Hanne skal deltage i opfølgende 
kulturkortlægninger i Farum og Værløse kommuner). 
 
iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt web baseret værktøjskasse og database. 
 
Både punkt i. og punkt ii. ovenfor gennemføres ud fra det overordnede perspektiv: etablering af 
partnerskaber over sundet og på sigt udviklingen af en øresundsregional identitet. 
Erkendelse af forskelle og fælles træk via kulturkortlægning som metode ses her som en af vejene 
til at skabe en ny og fælles identitet – en ny fortælling om Øresundsregionen.  
 
En web baseret værktøjskasse og database er under udvikling for at gøre kulturkortlægning som 
metode anskuelig og tilgængelig og for at præsentere de indsamlede erfaringer fra den konkrete 
kulturkortlægning og –planlægning.  
 
Som nævnt i afsnit 1. er kreative, tværfaglige partnerskaber i projektets første 6 måneder 
etableret mellem Ängelholm og Værløse kommuner og mellem Malmø Stad og Farum kommune. 
Dette er sket i forhold til de respektive fokusområder: oplevelsesøkonomien og kulturel 
mangfoldighed. 
 
Desuden er den første pilotversion af internetbaseret database blevet etableret og tested i maj-
juni 2005.   
 
Med hensyn til iii. må projektet derfor konstateres at være foran tidsplanen på de nævnte 
punkter.  
 
Kun hvad angår den planlagte studietur må projektet konstateres at være bagud i forhold til 
tidsplanen. 
Således er den annoncerede studietur til Jönkjøbing i marts 2005 blevet udsat til 23-27 oktober 
2005, hvor projektet i stedet ønsker at gennemføre en studietur til Bristol og London.  
Argumentet for at skifte destination har været de mange positive erfaringer med 
kulturkortlægning i Bristol og London, ligesom det viser sig, at kulturplanlægningsprojektet i 
Jönkjøbing ikke er så langt fremme som forventet. 
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4. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 
 
1. Informationsindsatser 
 
En vigtig målsætning i nærværende projekt er formidling af projektets erfaringer og resultater 
inden for kulturkortlægning og kulturplanlægning i Øresundsregionen. 
 
Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, dels andre lokale, 
regionale og nationale aktører i Øresundsregionen, dels andre regioner i EU og globalt. 
 
Projektets formidlingsindsats skal understøtte netværksudvikling på tværs af sundet i relation til: 
 

• udvikling af kompetencer og uddannelse inden for kulturkortlægning og – planlægning i 
Øresundsregionen 

• øget samarbejde mellem projektpartnere og andre aktører i Øresundsregionen, som 
arbejder med et bredere kulturbegreb og en opfattelse af kultur som potentiel 
tværsektoriel dynamo for lokal og regional udvikling. 

 
Informationsindsatserne har i projektets første 6 måneder fortrinsvis taget form af udviklingen af 
projektets webside, som fungerer som løbende opdateret informationskilde med præsentation af 
projektet, dets målsætninger og aktiviteter og med links til beslægtede regionale, nationale og 
internationale initiativer. 
 
Desuden har projektet en kommunikationsstrategi, som indebærer regelmæssig pressekontakt, 
hvilket konkret har ført til lokal, regional og national pressedækning af start op konference samt 
af kulturkortlægningsinitiativer i Ängelholm og Værløse.  
 
Endelig har projektet udviklet en projektbrochure. 
 
 
2. Forankring af projektet 
 
I projektets første 6 måneder har forankringen af projektet inkluderet udvikling af 
 

• fælles forståelse mellem partnerne af projektets mål og delmål samt af projektets 
kompleksitet, som den kommer til udtryk ved opdelingen i 4 parallelle aktivitetsspor 

 
• projektejerskab blandt projektets partnere, som dels er kommet til udtryk i forbindelse 

med pilotkommuners deltagelse i de første 2-3 kulturkortlægninger, dels i forbindelse med 
aftale mellem Lunds universitet og Roskilde Universitetscenter om udvikling af fælles 
masteruddannelse på tværs af Øresund 

 
 
 
22.7.2005   Henrik Sparre-Ulrich 
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