Kommissorium for en analyse, der skal anvendes til at
undersøge muligheden for en fusion mellem
Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal Museum
Baggrund

Kroppedal og Tilskudskommunerne
Kroppedal Museets bestyrelse har i samarbejde med
Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner i 2018 igangsat
en proces, der skal styrke Kroppedal Museums profil og
identitet, så aktiviteter og tilbud klart og tydeligt formidles,
og en fremtidssikret og bæredygtig museumsdrift
understøttes.
I den forbindelse blev der udarbejdet en analyse som gav
anvisninger på en række scenarier, en overordnet vision
for et samlet museum på Vestegnen og herunder
muligheder for en fusion.
Der har den 25-03-2019 været afholdt møde mellem
borgmestrene for Kroppedal Museums tilskudskommuner,
hvor begge tilsluttede sig, at der arbejdes videre med at
undersøge muligheden for at udvide samarbejdet med
andre museer og/eller en eventuel fusion.
Forstadsmuseet og Hvidovre Kommune
I Hvidovre Kommune har Fritids- og Kulturudvalget 11-062018 godkendt, at administrationen fik mandat til at afsøge
mulighederne for at indgå museumssamarbejde med
Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner.
Afsættet er, at et mere forpligtende samarbejde med
Kroppedal Museum vil kunne løfte Forstadsmuseet og
potentielt medføre, at Forstadsmuseet kan blive
statsanerkendt, samt realisere en vision om en ny
Vestegns museumskonstruktion.
Møde mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og Kroppedal
Museum
I forlængelse heraf har der 13-05-2019 været afholdt
møde mellem formandskabet for Kroppedal Museum,
tilskudskommunerne og Hvidovre Kommune og
repræsentanter fra Forstadsmuseet.
Dagsorden for mødet var en drøftelse af muligheden for en
fusion for at skabe et samlet museum på Vestegnen med
nyere tid og arkivdrift som hovedfokus.
Visionen for et Vestegnens Museum er at være et
statsanerkendt, fagligt og økonomisk bæredygtigt
kulturhistorisk museum.
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Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for en analyse af en
mulig fusion mellem Forstadsmuseet i Hvidovre og
Kroppedal Museum.
Analysen tager udgangspunkt i et 360 graders syn på
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museumsvirksomheden ud fra museumslovens fem søjler
(indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning)
og skal belyse følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Status quo
Den fælles vision
Den faglige ambition
Den økonomiske model - vurderes med
udgangspunkt i de eksisterende økonomiske
rammer
Mulige organisationsformer i forhold til en fremtidig
museumskonstruktion, der skal kunne løse den
faglige og økonomiske ambition
Den nye museumskonstruktions konsekvenser i
forhold til bygninger, medarbejdere, HR, It mm.
Imødekommelse af den af Slots- og
Kulturstyrelsens udarbejdede kvalitetsvurdering af
Kroppedal Museum samt anbefalingerne i Slotsog Kulturstyrelsens faglige behandling af
Forstadsmuseets ansøgning om
statsanerkendelse af Forstadsmuseet.
Vedtægter for den nye museumskonstruktion,
herunder kompetenceprofil til bestyrelsen
Proces for inddragelse af personale og bestyrelser
i processen frem mod en mulig fusion
En realistisk tidshorisont for en mulig fusion

Arbejdet skal tage afsæt i de politiske beslutninger i de tre
kommuners Kulturudvalg. Der skal tages hensyn til de
anbefalinger og ønsker, som de to museumsbestyrelser,
kulturudvalgene og Slots- og Kulturstyrelsen er
kommet/kommer med.
Organisering

Styregruppe
Der skal nedsættes en styregruppe.
Styregruppen skal bestå af:
 Hvidovre: Gert Stephan Nelth
 Hvidovre: Lars Hørdum
 Høje-Taastrup: Anders Christensen
 Albertslund: Rene Birkemark Olesen
 Kroppedal Museum: To repræsentanter fra
bestyrelsen
Administrativ følgegruppe
Der skal nedsættes en administrativ følgegruppe.
Den administrative følgegruppe skal bestå af
repræsentanter fra alle tre kommuner, Kroppedal Museum
og Forstadsmuseet:
 Forstadsmuseet: Poul Sverrild
 Kroppedal Museum: Museumsinspektør Mads
Thernø
 Hvidovre Kommune: Lars Hørdum
 Høje-Taastrup Kommune: Anders Christensen
 Albertslund Kommune: Rene Birkemark Olesen
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Samarbejdspartnere

Den administrative følgegruppe kan - i det omfang det er
muligt – trække på ekspertise fra medarbejdere i Slots- og
Kulturstyrelsen.
Såfremt nærværende kommissorie samt udvalgssagen
godkendes af de tre involverede kommuner, tilknyttes
kulturrådgiver Lene Floris som ekstern konsulent til løsning
af dele af opgaven.

Tidsramme





Økonomi

Bilag til brug for
den eksterne
konsulent

Kommissoriet behandles i de respektive udvalg
samt byråd i september og oktober 2019.
Arbejdsgruppen skal færdiggøre analysen den 31.
januar 2020
De respektive udvalg og byråd skal behandle
sagen med afsæt i analysen til foråret 2020

Kommunerne og museerne afholder selv udgifter til
befordring, forplejning og øvrige mødeudgifter i forbindelse
med konsulenten samt arbejds- og styregruppens arbejde.




Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af
Kroppedal Museum
Slots- og Kulturstyrelsens faglige behandling af
Forstadsmuseets ansøgning om
statsanerkendelse
Politiske sager
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