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Orientering om proces, indhold og økonomi for etårige kulturaftaler
for 2020
Som det fremgår af kulturminister Joy Mogensens brev til kulturregionerne
den 9. september 2019, er det besluttet at indgå etårige aftaler med de kulturregioner, hvis aftaler udløber med 2019.
Det fremgår af ministerens brev, at hun som ny minister ønsker at sætte sig
ordentligt ind i området, inden hun fortsætter dialogen med kulturregionerne
om mulighederne for en justering af konceptet for kulturaftalerne. For at give
ministeren tid til det, bliver alle kulturaftaler, der udløber med 2019, forlænget med et år.
Af indholdsmæssige årsager kan der være kulturaftaler, hvor det ikke giver
mening for kulturregionen at forlænge de hidtidige aftaler. Disse kulturregioner vil i 2020 kunne modtage et projekttilskud svarende til det beløb, som de
fik i 2019 fra Puljen til kultur i hele landet. Tilskuddet skal anvendes til initiativer inden for følgende fire temaer:
1. Kultur for, med og af unge – fokus på unges egne initiativer og fællesskaber
2. Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren
3. Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed
4. Kultur og grøn omstilling
De to finanslovstilskud vedrørende tidligere amtslige tilskud uden for lov og
den kulturelle ramme kan forlænges, hvor det er relevant.
Slots- og Kulturstyrelsen tager som vanligt i forbindelse med kulturaftalerne
forbehold for Folketingets vedtagelse af Finanslov 2020 og Aktstykke om udlodningsmidler til kulturelle formål 2019-20.
Omfattede kulturregioner
11 ud af i alt 13 kulturregioner er omfattet af beslutningen om etårig forlængelse af deres nuværende aftaler. Hvor det ikke giver indholdsmæssig mening
at forlænge en aftale, kan kulturregionen modtage projektmidler til initiativer
jf. ovennævnte liste.
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De omfattede kulturregioner er: Bornholm, Fyn, Metropol, Kulturring Østjylland, Midt- og Vestjylland, Midt- og Vestsjælland, Storstrøm, Trekantområdet, Vadehavet, Østjysk Vækstbånd og Aarhus.
Tids- og procesplan
Etårige forlængelser
Etårige forlængelser tager afsæt i den nuværende kulturaftale, både hvad
indhold og økonomi angår. En etårig forlængelse skal henvise til den nuværende aftale og rumme følgende elementer:







Baggrund for tillægsaftale
Indsatområder
Bevillinger knyttet til aftalen
Evaluering og regnskab
Underskrift af aftalen
Bilag med kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan man finde eksempler på etårige forlængelser til inspiration.
Statslig projektbevilling til kulturregioner, hvor det ikke giver indholdsmæssig mening at indgå en etårig forlængelse af kulturaftalen
Kulturregioner, der skal indsende en redegørelse om, hvordan de ønsker at
anvende et tilskud til initiativer, skal som minimum oplyse følgende i erklæringen (max. tre sider):







Projektperiode (fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020)
Temaer og initiativer
Mål
Samarbejdspartnere (kommuner, kulturinstitutioner, kunstnere m.fl.)
Budget og finansiering
Overvejelser om evaluering

Tidsplan
Senest 1. oktober 2019: Indsend evt. spørgsmål til ministerens brev og til
dette brev til Slots- og Kulturstyrelsen, att. Vibeke Skov Larsen vsl@slks.dk
eller Krestina Skirl kre@slks.dk. Alle kulturregioner vil modtage alle spørgsmål/svar snarest herefter.
Senest den 1. november 2019: Kulturregionerne skal indsende udkast til
aftaler og erklæringer til styrelsen til kommentering inden endeligfrist.
Den 15. november 2019: Frist for både ansøgninger om etårige forlængelse
af aftaler og redegørelse for, hvordan kulturregionen vil anvende midlerne til
afvikling af initiativer jf. de ovenfor nævnte fire temaer.
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Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Krestina Skirl på kre@slks.dk / + 45
33 74 51 77 og Vibeke Skov Larsen jf. nedenstående.
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