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Kapitel 1 

Kulturpolitik og kulturaftaler 

Alle borgere skal sikres adgang til gode og varierede kulturtilbud af høj kvalitet, uanset 

hvor i Danmark de bor og opholder sig. At sikre kultur til alle i hele landet er en ambi-

tiøs udfordring, der kræver en koordineret indsats på tværs af de politiske niveauer i 

kulturpolitikken. Kulturaftalerne spiller en stor rolle i denne indsats ved at danne en 

kulturpolitisk platform for samarbejdet mellem staten og kommunerne.  

 

1.1. Formålet med kulturaftaler 

Overordnet set er formålet med kulturaftalerne at: 

o understøtte kommunernes engagement på kulturområdet  

o styrke samarbejdet mellem kommuner 

o styrke samarbejdet mellem kommunerne og staten 

o fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem staten og 

kommunerne  

o give større dispositionsfrihed på det kommunale niveau og sætte fokus på over-

ordnede mål og resultater  

o sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem regional koordinering og arbejdsde-

ling på kulturområdet 

o fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og akti-

viteter i kulturregionen med vægt på kvalitet 

o opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for 

det samlede kulturliv i hele landet 

 

Samarbejdet om en kulturaftale både under udarbejdelsen og i den efterfølgende aftale-

periode er kendetegnet ved en løbende dialog mellem ligeværdige parter. Dialog er byg-

gestenen i den fælles målrettede indsats, der skal til for at give kulturen det nødvendige 

løft. Kulturaftalerne sætter bl.a. fokus på udvikling af fælles initiativer af høj kvalitet, 

synliggørelse af fælles referencerammer i kulturen og styrkelse af læring og dannelse 

via nye kulturtilbud på kulturinstitutioner. 
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Kapitel 2 

Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Storstrøm 

 

2.1.  Kulturregionen 

Kulturregion Storstrøm omfatter kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, 

Faxe, Stevns1 og Næstved. Samlet har kommunerne et indbyggertal på 288.166, opgjort 

4. kvartal 2014. Den geografiske placering med Tyskland mod syd og København mod 

nord er et oplagt udgangspunkt for et kulturliv med både internationalt udsyn og lokal 

identitet. 

 

Kulturregion Storstrøm har en stor diversitet af både professionelle kulturinstitutioner 

indenfor såvel kunst, kultur- og naturhistorie og forskellige kunstarter, som kulturelle 

fyrtårne og en række andre aktører, der er med til at løfte kulturregionens kultur. 

 

Kulturregionens geografi rummer store værdier, både i form af kulturhistoriske spor i 

landskabet samt særlige perler indenfor natur og naturarv. De potentialer, som findes 

her, både i form af spor i landskabet af den danske kulturhistorie fra stenalder til mo-

derne industrihistorie og i form af unik naturarv såsom bl.a. Stevns Klint, der er på 

Unescos Verdensarvsliste, giver området en særlig karaktér og værdi. 

 

Kulturregionens demografi rummer store variationer i de sociale og uddannelsesmæssi-

ge kapaciteter og giver udfordringer og behov for, at kommunerne har stor vidde i de 

kulturelle tilbud for at nå ud til alle borgere. Kulturregionen vil gerne involvere og på-

virke flest mulige borgere gennem meningsgivende kulturtilbud, og kultur kan bidrage 

positivt i forhold til kulturregionens fælles socioøkonomiske udfordringer. 

 

Kultursamarbejdet bygger på en fælles hensigt om at udvikle i fællesskab for at styrke 

borgernes adgang til kulturlivet og at udvikle vores kulturliv og kulturelle potentialer. 

Det fremtidige fokus er rettet mod fælles udvikling indenfor de områder og de udfor-

dringer, hvor det giver størst mening at udvikle i fællesskab til gavn for borgere og kul-

turliv. Det tværkommunale kultursamarbejde skal være et aktiv for borgerne, kulturin-

stitutionerne, kulturaktørerne og det kulturelle vækstlag og samtidig bygge bro mellem 

kulturinstitutioner og -aktører til andre områder såsom turismeerhverv, sundhed- og 

uddannelse og i udviklingen af nye tilbud til borgere og turister. 

                                                 
1 Stevns Kommune er med i kulturaftalen på indsatsområdet Kultur- og naturarv  
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Med kulturaftalen ønsker vi at løfte initiativer på tværs af kommunerne, dér hvor det 

giver mest mening at udvikle i fællesskab.  Kultursamarbejdet og den tværkommunale 

kulturudvikling skal derfor ses som et supplement til de kommunale kulturpolitikker 

og kommunale kulturindsatser og bidrage til at forøge den samlede kulturpolitiske ind-

sats. 

 

Yderligere oplysninger om Kulturregion Storstrøm kan findes på 

www.kulturregionstorstroem.dk 

 

 

2.2.  Kulturregionens kulturpolitiske vision 

 

Kulturregion Storstrøm vil være et godt sted at vokse, lære, leve og opleve 

 

• Kultur- og naturarv skal indbyde til oplevelser og refleksion, skabe regional 

sammenhængskraft og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig desti-

nation. 

 

• Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet 

gennem deltagelse i interessebærende fællesskaber. 

 

 

• Kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, 

unge og voksne og give mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internati-

onalt udsyn.  

 

Kulturregion Storstrøms borgere er en bred og mangfoldig målgruppe. Gennem kultur-

aftalen 2015-18 vil kulturregionens kommuner arbejde for, at alle borgere gennem mø-

det med kultur, skal have de bedste muligheder for at vokse, lære, leve og opleve.  

 

Kultur- og naturarven i kulturregionen rummer særlige potentialer. I kulturaftalen for 

årene 2013 og 2014 blev de tværkommunale potentialer for området afdækket i tæt 

samarbejde med aktører indenfor feltet i kulturregionen. Potentialer blev tydeliggjort i 

en destinationsanalyse og -strategi. Destinationsstrategien peger på, at der i området er 

syv tematiske styrkepositioner indenfor kultur- og naturarv: Magt og Styrke; Geologi i 
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verdensklasse; Industrihistorie, design og kunsthåndværk; Godser og herregårde; Køb-

stæder og landsbymiljøer; Fødevarer og fødevareproduktion samt Kunst og kulturmiljø-

er. De tre første har et særligt stort udviklingspotentiale, fordi de adskiller sig fra de at-

traktioner, man kan opleve i det øvrige Danmark, hvorfor disse er udvalgt til videre ud-

vikling. Gennem at satse strategisk og målrettet på de tre styrkepositioner med størst 

potentiale, opnås der størst effekt og synlighed i de aktiviteter og projekter, der udvik-

les over de kommende fire år.  

 

Kulturregionens befolkningsmæssige sammensætning rummer både potentialer og ud-

fordringer. Der er behov for, at kommunerne har stor vidde i de kulturelle tilbud for at 

nå ud til alle borgere. Kunst, kultur og natur rummer muligheder for at styrke borger-

nes livskvalitet, uanset hvor i livet de er. Derfor skal der udvikles tilbud, der gerne in-

volverer og påvirker flest mulige borgere gennem meningsgivende og livskvalitets-

fremmende kulturtilbud. Der skal udvikles aktiviteter, hvor borgere motiveres til kul-

turel udfoldelse og bevægelse, og hvor de får mulighed for at tilegne sig viden om kul-

tur- og naturarv i området. 

 

En særlig rolle spiller kulturens potentialer inden for læring og indsigt. Nye kompeten-

cer udvikles gennem mødet med kunst og kultur, både som tilskuer og som medskaber, 

og hvor udfordring og niveau passer til forskellige niveauer. Kulturregion Storstrøm øn-

sker at understøtte børn, unge og voksnes muligheder for egen dannelse, lokal identitet 

og internationalt udsyn. Det skal bl.a. ske via nye regionale samarbejder mellem eksi-

sterende tiltag på området og gennem en undersøgelse af nye organiserings- og samar-

bejdsformer. Alle børn og unge skal møde kunst og kultur på professionelt niveau i løbet 

af deres skoletid, og udviklingen af børn og unges kulturelle dannelse og kunstneriske 

kompetencer skal være en naturlig del af deres uddannelsesforløb.  

 

2.3.  Samarbejdsorganisation 

 

Samarbejdet i Kulturregion Storstrøm refererer til en politisk styregruppe, hvor 

aftalekommunernes kulturudvalgsformænd er medlemmer. Den politiske styregruppe 

har det overordnede ansvar for opfyldelse af aftalen. Hver kommune bidrager på em-

bedsmandsniveau til en administrativ styregruppe, der varetager fremdrift og imple-

mentering af aftalen, ligesom der er nedsat et kulturfagligt panel til faglig vejledning. 

Et sekretariat varetager den daglige drift og løbende udvikling af kulturaftalen samt 

intern og ekstern kommunikation. Halvårlige arrangementer sikrer, at der fortsat og i 
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forlængelse af kulturaftale 2013 -14 sker en netværksdannelse på tværs af kommune-

grænser blandt kulturaktører, ligesom der sikres synlighed i kulturmiljøet omkring den 

kulturregionale udvikling og de løbende resultater. 

 

 

Kapitel 3 

Indsatsområder og mål 
 

Kulturregion Storstrøm arbejder med tre indsatsområder. Indsatsområderne rummer et 

fokus på de aktuelle største potentialer for tværkommunal kulturudvikling: En udfol-

delse af natur- og kulturarvs potentialer gennem tematiske aktiviteter, et større fokus 

på kulturens og naturens rolle som livskvalitetsfremmende, og de dannende og udvik-

lende kvaliteter kulturen rummer for individet. 

 

 

3.2. Beskrivelse af de enkelte indsatsområder og mål 

 

Kultur- og naturarv 

 

Flere borgere skal opleve de særegne seværdigheder og attraktioner inden for natur- og 

kulturarv, som kendetegner Kulturregion Storstrøm. Derfor vil vi med denne kulturaf-

tale igangsætte et tværgående strategisk samarbejde om at udvikle en mere sammen-

hængende og styrket formidling af kulturregionens tematiske styrkepositioner og øge 

synligheden af oplevelsestilbud inden for natur- og kulturarv.  

 

Det er afgørende, at indsatsen sker i et tværkommunalt samarbejde, hvor flere aktører 

og institutioner lægger kræfterne sammen og skaber den synergi, som kan bidrage til at 

skabe et løft for hele regionen. Det er en af konklusionerne i den destinationsanalyse og 

-strategi, som er gennemført i den tidligere kulturaftale (2012-14) med hjælp fra en eks-

tern virksomhed og mange af regionens kulturaktører.  

 

Destinationsanalysen har identificeret syv tematiske styrkepositioner inden for natur- 

og kulturarv. Den anbefaler at satse strategisk på at styrke synligheden for de tre, som 

vurderes at have størst udviklingspotentiale, fordi de adskiller sig fra de attraktioner, 

man kan opleve i det øvrige Danmark. En tematisk styrkeposition består af flere typer 

attraktioner, der arbejder med det samme overordnede tema inden for natur- og kultur-

arv.  
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De tre styrkepositioner, der fokuseres på i dette indsatsområde er:   

  

• Geologi i verdensklasse (bl.a. den unikke kyststrækning fra Stevns over Møns 

Klint til Gedser i syd). 

  

• Magt og styrke – fra middelalder til koldkrig (bl.a. fascinerende borge, befæst-

ninger og koldkrigsanlæg). 

  

• Industrihistorien– design og kunsthåndværk (bl.a. kunsthåndværk, Holme-

gaard og Kähler, som indtager en central position i Danmarks håndværks- og 

industrihistorie). 

   

Arbejdet med at udvikle den sammenhængende formidling og øge synligheden for de to 

første styrkepositioner kan begynde fra 2015, mens den tredje forventes at blive påbe-

gyndt i sidste del af aftaleperioden, da denne forudsætter et længere forarbejde.  

 

Destinationsanalysen har vist, at der er et uudnyttet potentiale for at øge kendskabet 

til kulturregionens seværdigheder og attraktioner inden for natur- og kulturarv. Det 

har baggrund i, at regionen nok har mange mindre perler, men der mangler tydelig 

sammenhæng mellem seværdigheder inden for samme tema eller samme målgruppe. 

Det bevirker, at mange af kulturregionens natur- og kulturarvssteder har svært ved at 

få skabt den nødvendige synlighed over for det brede publikum og dermed ikke indfrier 

hele deres potentiale. Analysen peger på, at regionen kan imødekomme udfordringen 

ved at satse på udvikling af styrkepositionerne og dermed skabe et samlet løft, der både 

kommer de små og større attraktioner og seværdigheder til gavn. 

 

De konkrete projekter som igangsættes skal derfor gennemføres af de aktører, som ud-

gør en styrkeposition. Hver styrkeposition/projekt skal tage udgangspunkt i de anbefa-

linger, som ligger i destinationsstrategien med konkrete forslag til udvikling af sam-

menhængende formidling og øget synlighed. 

 

Mål 

 

• Udvikling af fælles oplevelseskoncepter, som binder flere kulturaktørers formid-

ling sammen til mere helstøbte og sammenhængende oplevelsestilbud.  
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• Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles fortællinger og produkter til 

markedsføring, samt tilrettelægge en fælles strategi gennem viden om bruger-

nes adfærd, der øger synligheden, sammenhængen og antallet af besøgende til 

kulturregionens styrkepositioner. 

 

• Etablering af strategiske partnerskaber mellem kulturinstitutioner, kommuner 

og turismeorganisationer m.fl. om tiltag, der bidrager til at øge synligheden for 

regionens kultur- og naturarv og skabe mere helstøbte oplevelsestilbud.   

 

Disse konkrete mål for kulturaftalen skal tilsammen sikre, at flere oplever regionens 

særegne kultur- og naturarv, samt medvirke til at skabe regional sammenhængskraft 

og positionere Kulturregion Storstrøm som en særlig destination. 

 

 

Kultur og livskvalitet 

Kulturregion Storstrøm vil fremme det gode og aktive liv for alle ved at inddrage kul-

turlivet i en indsats, der fremmer borgernes livskvalitet. Kultur og natur skal spille en 

afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende 

fællesskaber. 

 

Livskvalitet defineres i denne sammenhæng som en fortolkning af at have det godt, 

samt et udvidet begreb af det sundhedsbegreb, der blev formuleret af WHO i 1948, og  

ikke er ændret siden, og hvor sundhed, trivsel og livskvalitet hører tæt sammen: 

”Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og socialt velbefindende, og ikke 

kun fravær af sygdom og svækkelse”. At have kvalitet i livet tolkes i denne sammen-

hæng som at være et aktivt menneske, der føler samhørighed, har selvfølelse, og en 

grundstemning af livsglæde.  

 

Ambitionen om at fremme det gode og aktive liv for alle hænger sammen med en sti-

gende anerkendelse af, at kultur- og naturoplevelser har betydning for bedre trivsel, 

helbred og selvværd. Kort sagt bidrager en øget livskvalitet til, at borgerne oplever øget 

udsyn, overskud og er bedre rustet til at tackle egen livssituation og møde morgenda-

gens udfordringer. Med en stigende andel af ældre og øget social og sundhedsmæssig 

ulighed i Danmark, hvor Kulturregion Storstrøm anser sig selv som havende en særlig 

udfordring, ønsker kulturregionen at udfolde kulturlivets potentiale til at fremme øget 

livskvalitet, sundhed og trivsel i hverdagen blandt kulturregionens borgere. 
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Dette skal ske ved at fremme muligheder for deltagelse i kulturlivet og erhvervelsen af 

selvstændig kreativ erfaring med henblik på at styrke borgeres personlige og faglige 

udvikling, ligesom øget fysisk aktivitet skal efterstræbes. Borgere, der oplever sig som 

værende marginaliserede eller som værende i en udfordret livssituation, skal have mu-

ligheden for at deltage i kulturelle oplevelser og kreative processer – både på og uden 

for kulturinstitutionerne, i byrum og i natur. Deres møde med kulturen skal fremme 

deres kulturelle og sociale aktiviteter og på sigt åbne døre til mere vedvarende fælles-

skaber og sociale netværk. Også andre grupper af borgere, der af forskellige årsager ik-

ke opsøger kulturtilbud, skal ses som en målgruppe, der skal udvikles nye kulturtilbud 

til. 

 

Erfaringer fra projekter såsom det svenske ”Kultur på recept” viser, at øget kulturelt 

engagement og vil medvirke til, at flere borgere vil opsøge kulturtilbud, og at borgere vil 

opleve en forbedret livskvalitet. De involverede kulturinstitutioner vil opnå brugbar er-

faring i arbejdet med målgrupper, der ikke normalt benytter sig af kulturlivets tilbud 

og nye samarbejdsrelationer uden for det kulturelle felt. Anbefalingerne og nedenståen-

de mål bliver rettesnor for de projekter, der igangsættes under indsatsområdet.  

 

Mål: 

• Flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve øget livskvalitet gennem op-

levelse af eller deltagelse i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.  

 

• Flere borgere og i særlig grad ikke-brugere deltager i aktiviteter, der fremmer 

livskvaliteten gennem aktivering af vores særegne kulturarv og natur. 

 

• Opbygning af erfaring blandt kulturinstitutioner med nye samarbejdsrelationer 

og med formidling til og involvering af nye målgrupper i livskvalitetsfremmende 

aktiviteter.  

 

Disse konkrete mål for kulturaftalen skal tilsammen sikre, at kultur og natur spiller en 

afgørende rolle i at styrke borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebærende 

fællesskaber. 
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Kultur og læring 

 

Børn og unge er en vigtig målgruppe for Kulturregion Storstrøm. De er fremtidens bor-

gere i regionen og i verden og skal derfor have de bedste muligheder for at vokse, lære, 

leve og opleve.  

 

Når kulturregionens børn og unge deltager i kunstneriske og kreative processer får de 

mulighed for at udvikle og udfolde innovative kompetencer og indgå i meningsfulde fæl-

lesskaber på tværs af social, økonomisk og uddannelsesmæssig baggrund. Det vil være 

med til at styrke ikke blot deltagerne selv, men på sigt også regionens kreativitet, inno-

vationsevne og sammenhængskraft og i det hele taget skabe mening og identitet.  

 

Kulturregionen ønsker derfor, at alle børn og unge skal møde kunst og kultur på profes-

sionelt niveau i løbet af deres skoletid, og at udviklingen af børn og unges kulturelle 

dannelse og kunstneriske kompetencer er en selvfølgelig del af deres uddannelsesforløb.  

 

I den forbindelse ser kulturregionen sig selv som en stærk medspiller i forhold til at rea-

lisere Kulturministeriets strategier for børn og unge samt folkeskolereformen, som bl.a. 

andet sætter fokus på samarbejder mellem folkeskoler og kulturinstitutioner.  

 

Hver kommune i regionen har sine særlige indsatser inden for området, men der eksi-

sterer også på nuværende tidspunkt fælles indsatser, hvor flere af kulturregionens 

kommuner indgår. Det er intentionen, at denne kulturaftale skal undersøge, hvordan 

man kan videreudvikle og udbrede disse indsatser til flere af kulturregionens kommu-

ner. 

 

Eksempelvis ønsker Kulturregion Storstrøm at udvikle en regional platform for formid-

ling, udvikling og samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge. Det kunne være i 

form af en regional kulturtjeneste, der tager udgangspunkt i den model, som pt. eksi-

sterer i et samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner, hvor 

lokale kulturinstitutioners tilbud til dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser bli-

ver udviklet og formidlet.  

 

Derudover ønsker Kulturregion Storstrøm at løfte og styrke billedkunstområdet i for-

hold til børn og unge. Dette skal bl.a. ske via regionale samarbejder mellem eksisteren-

de billedskoler og undersøgelse af nye organiserings- og samarbejdsformer på tværs af 
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kommunerne med den intention, at der sikres et ensartet fagligt kvalitativt niveau i bil-

ledskolernes undervisning af børn og unge.  

 

Udover at understøtte børn og unge på et generelt niveau i forhold til kunst og kultur, 

ønsker Kulturregion Storstrøm også at sætte fokus på den kulturelle fødekæde og det 

kunstneriske vækstlag ved at etablere talentudviklingsforløb inden for områder som bil-

ledkunst, scenekunst og film. Disse forløb vil sikre, at unge fra kulturregionen, som har 

et særligt talent inden for områderne har mulighed for at få kvalificeret undervisning i 

regionen. 

 

Talentudviklingen vil skulle foregå med udgangspunkt i lokale kunst- og kulturinstitu-

tioner og i et samarbejde med f.eks. Talentskolen, så indsatsen bliver forankret lokalt i 

kommunerne. Udover at talentudviklingsforløbene understøtter vækstlag og fødekæder, 

medvirker de samtidig til at udvikle de involverede institutioner.  

 

Mål:  

 

• Udvikling af en regional platform for formidling, udvikling og samarbejde vedr. 

kulturtilbud til børn og unge. 

 

• Udvikling af regionale samarbejder mellem eksisterende billedskoler og etable-

ring af nye organiserings- og samarbejdsformer inden for billedkunstundervis-

ning på tværs af kommunerne. 

 

• Udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for unge inden for 

områderne billedkunst, scenekunst og film. 

 

Disse mål skal være med til at sikre Kulturregion Storstrøms visioner om, at kultur 

skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye kompetencer til børn, unge og voksne, 

med mulighed for egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn.   
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Skematisk oversigt over indsatsområder og mål 

 

Indsatsområde Mål 

Kultur- og naturarv • Udvikling af fælles oplevelseskoncepter, som binder flere kultur-

aktørers formidling sammen til mere helstøbte og sammenhæn-

gende oplevelsestilbud.  

 

• Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles fortællinger og 

produkter til markedsføring, samt tilrettelægge en fælles strategi 

gennem viden om brugernes adfærd, der øger synligheden, sam-

menhængen og antallet af besøgende til kulturregionens styrke-

positioner. 

 

• Etablering af strategiske partnerskaber mellem kulturinstitutio-

ner, kommuner og turismeorganisationer m.fl. om tiltag, der bi-

drager til at øge synligheden for regionens kultur- og naturarv og 

skabe mere helstøbte oplevelsestilbud.   

 

Kultur og livskvalitet 

 

• Flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve øget livskva-

litet gennem oplevelse af eller deltagelse i kulturelle aktiviteter 

og fællesskaber.  

 

• Flere borgere og i særlig grad ikke-brugere, deltager i aktiviteter, 

der fremmer livskvaliteten gennem aktivering af vores særegne 

kulturarv og natur. 

 

• Opbygning af erfaring blandt kulturinstitutioner med nye sam-

arbejdsrelationer og med formidling til og involvering af nye 

målgrupper i livskvalitetsfremmende aktiviteter.  

 

Kultur og læring 

 

 

• Udvikling af en regional platform for formidling, udvikling og 

samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge. 

 

• Udvikling af regionale samarbejder mellem eksisterende billed-

skoler og etablering af nye organiserings- og samarbejdsformer 

inden for billedkunstundervisning på tværs af kommunerne. 

 

• Udvikling af minimum et regionalt talentudviklingsforløb for 

unge inden for områderne billedkunst, scenekunst og film. 
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Kapitel 4. Bevillinger knyttet til aftalen 

 

I aftalen overtager kulturregionen som kulturel rammebevilling statens tilskud vedrø-

rende tidligere kommunalfuldmagtstilskud. 

 

Derudover indgår i aftalen tilskud fra den statslige Pulje til kultur i hele landet og fra 

kulturregionen til indsatsområderne i aftalen. 

 

Tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud 

Kulturregionen overtager ansvaret for tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud til 

kultur i den 4-årige aftaleperiode som kulturel rammebevilling. Forudsætningerne for 

bevillingen er som angivet på finanslovens hovedkonto 21.11.35. Kultur i kommunerne. 

De lokale parter i kulturaftalen kan således håndtere tilskuddene i overensstemmelse 

med principperne for den statslige kulturelle rammebevilling som angivet på finanslo-

vens hovedkonto 21.11.32. Kulturel rammebevilling med mulighed for omprioritering og 

inden for de indsatsområder, der er aftalt i kulturaftalen. 

 

Bevillingen vedrører et tidligere amtsligt kommunalfuldmagtstilskud til Lys over Lol-

land, Cantabile2 (Waves Festival) og til Storstrøms Symfoniorkester, der som udgangs-

punkt videreføres til de pågældende tilskudsmodtager som hidtil. En omprioritering vil 

omfatte midler, der er blevet frie som følge af aktivitetens eller institutionens ophør in-

den for den 4-årige aftaleperiode. 

 

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens 

fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1. 
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Økonomiske rammer i aftaleperioden 

 

Kultur-

region 

Storstrøm 

2015 2016 2017 2018 

Mio. kr.     

 Kultur-

minist-

eriet  

Kultur-

regional 

medfi-

nansie-

ring 

Kultur-

minist-

eriet 

Kultur-

regional 

medfi-

nans-

iering 

Kultur-

minist-

eriet 

Kultur-

regional 

medfi-

nans-

iering 

Kultur-

minist-

eriet 

Kultur-

regional 

medfi-

nans-

iering 

Tidligere 

amtslige ik-

ke lovbe-

stemte til-

skud  

1.523.728 

 

 

 

1.510.093  1.479.414  1.448.735  

Tilskud fra 

Puljen til 

kultur i hele 

landet 

900.000 
1.065.840 900.000 1.065.840 1.000.000 1.065.840 1.000.000 1.065.840 

Økonomisk 

ramme 
2.423.728 1.065.840 2.410.093 1.065.840 2.479.414 1.065.840 2.448.735 1.065.840 

Samlet øko-

nomisk 

ramme 

3.489.568 3.475.933 3.545.254 3.514.575 

 

 

Tilskud i 2015 er oplyst i 2015 pris- og lønniveau, jf. tillægsaftale for 2015 til kulturaf-

talen for 2011-14. Tilskud i 2016-18 er oplyst i 2016 pris- og lønniveau. Der er ikke krav 

om regional medfinansiering i forhold til de tidligere amtslige ikke lovbestemte tilskud.  

 

Den statslige kulturelle rammebevilling med de tidligere amtslige kommunalfuldmagts-

tilskud er med forbehold for Folketingets vedtagelse af de årlige bevillingslove. Tilde-

lingen af udlodningsmidler fra Kulturpuljen til hele landet forudsætter Finansudval-

gets tilslutning i de enkelte år. 
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Kapitel 5 
Evaluering og regnskabsoplysninger 
 

5.1. Evaluering 

Evalueringen skal tage udgangspunkt i kulturaftalens vision, indsatsområder og mål. 

 

Kulturregion Storstrøm skal årligt gøre kortfattet skriftlig status over mål og resultater 

med henblik på erfaringsudveksling med de øvrige regioner og med henblik på dialog 

med Kulturstyrelsen. For nye aftaler indsendes regnskab og status/midtvejsevaluering 

den 15. september i aftalens andet år. Efterfølgende år indsendes status pr. 15. septem-

ber. Senest den 1. marts i aftalens fjerde og sidste år skal kulturregionen indsende en 

skriftlig evaluering, som skal have en sådan kvalitet, at den kan danne grundlag for 

forhandlinger om en eventuel ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til en-

hver tid gældende retningslinjer herfor. 

 

5.2. Regnskabsoplysninger  

Kulturregion Storstrøm skal for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger for 

forbruget af modtagne projektbevillinger fra Puljen til kultur i hele landet samt kom-

munalfuldmagtsmidler (tidligere amtslige tilskud). Der skal kun redegøres for modtag-

ne tilskud fra de to statslige finansieringskilder. 

 

Kulturregionen skal endvidere for hvert af aftaleårene indsende regnskabsoplysninger 

for den kulturregionale medfinansiering.  

 

Regnskabsoplysningerne skal vise, hvor stort et statsligt hhv. kulturregionalt tilskud de 

enkelte institutioner og aktiviteter har modtaget fra kommunalfuldmagtsbevilling og 

Puljen til kultur i hele landet.  

 

For tilskud fra Puljen til kultur i hele landet skal der indsendes en oversigt, der viser 

bevillingens fordeling på projekter under hvert indsatsområde. Der indsendes samtidig 

en regnskabsmæssig erklæring, hvoraf det fremgår, at revisionen som en del af sin gen-

nemgang af regnskabet bl.a. har påset, at den samlede statslige medfinansiering af den 

samlede finansiering af hvert indsatsområde ikke overstiger 50 %. 

 

De årlige regnskaber skal være reviderede, og Kulturstyrelsen skal modtage oplysnin-

ger om den udførte revision. 

 



Side 17 

 

Regnskaberne skal være Kulturstyrelsen i hænde senest den 15. september det efterføl-

gende år. 

 

Regnskaberne skal følge de til enhver tid gældende regler og retningslinjer herfor. 

 

Regionens kulturinstitutioner skal endvidere indsende statistiske oplysninger og års-

regnskaber m.v. til Kulturstyrelsen i samme omfang som kulturinstitutioner, der ikke 

indgår i en kulturaftale. 
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Kapitel 6 
Underskrift af aftalen 
 
 
……………………………… 

Sted og dato 

 

 

 

……………………………….                        …………………………… 

Vordingborg Kommune                              Kulturministeren    

 

 

 

………………………………. 

Guldborgsund Kommune  

 

 

 

………………………………. 

Faxe Kommune 

 

 

 

………………………………. 

Lolland Kommune 

 

 

 

……………………………….     

Næstved Kommune 

 

 

 

……………………………….     

Stevns Kommune   
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Bilag 

 
Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 

Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 

Bilag 3: Beskrivelse af indsatsområder  

 

 

Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår 

 

Tidligere amtslige tilskud uden for lov  

 

I aftaleperioden overfører staten tilskud til kulturregionen til følgende tilskudsmodta-

gere: 

 

Institution/ tilskud 
i kr. 

2015 2016 2017 2018 

Storstrøms Symfoni-

orkester 
610.438 604.976 592.685 580.394 

Lys over Lolland 473.208 468.973 459.446 449.918 

Cantabile2 –Waves 

Festival og egnstea-

terproduktion 

440.028 436.144 427.283 418.422 

I alt 1.523.728 1.510.093 1.479.414 1.448.734 

 

Tilskud i 2015 er oplyst i 2015 pris- og lønniveau, jf. tillægsaftale for 2015 til kulturaf-

talen for 2011-14. Tilskud i 2016-18 er oplyst i 2016 pris- og lønniveau. 

Kulturregionen overtager i aftaleperioden ansvaret for de tidligere amtslige kommunal-

fuldmagtstilskud. Forudsætningerne for bevillingen er som angivet på finanslovens ho-

vedkonto 21.11.35. Kultur i kommuner. Dette indebærer, at de lokale parter i kulturaf-

talen kan håndtere tilskuddene i overensstemmelse med principperne for den kulturelle 

rammebevilling med mulighed for omprioritering og inden for de rammer, der er aftalt i 

kulturaftalen.  

 

Bevillingen har følgende størrelse i 2016-prisniveau (2015 er opgjort i 2015 prisniveau): 

 

2015:  Beløb kr. 1.523.728 

2016: Beløb kr. 1.510.093 

2017: Beløb kr. 1.479.414 

2018: Beløb kr. 1.448.734 
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Bevillingen vil blive opregnet årligt med det af Finansministeriet fastsatte indeks til 

brug for regulering af tilskudsbevillinger. Bevillingen udbetales kvartalsvis. 

 

Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning, som indebærer en 

ændring af tilskuddet, vil rammebevillingen vedr. kommunalfuldmagtstilskud blive re-

guleret tilsvarende.  

 

I de tilfælde, hvor der i forbindelse med de årlige forhandlinger om rammerne for fi-

nansloven gennemføres generelle besparelser i kulturbudgettet, vil der ske en tilsva-

rende reduktion af den kulturelle rammebevilling. Reduktionen vil ske med de procent-

satser, der gælder for kulturbudgettets øvrige tilskudsbevillinger.  

 

Tilsagn om tilskud kan tilbagekaldes helt eller delvist, og der kan ske tilbageholdelse af 

nye kvartalsrater, hvis en kulturregion ikke opfylder de forpligtelser, som fremgår af 

aftalen. 

Rammebevillingen kan disponeres frit inden for aftaleperioden, og ikke-forbrugte bevil-

linger kan overføres fra et år til et andet. Staten kan kræve ikke-anvendte tilskud til-

bagebetalt ved aftalens udløb. 

 

Statslige bevillinger fra Puljen til kultur i hele landet 

Staten kan yde tilskud til særlige indsatsområder som led i en kulturaftale fra Puljen 

til kultur i hele landet, som er en del af de kulturelle udlodningsmidler.  

 

Tilskuddene fra udlodningsaktstykket udbetales kvartalsvis. Tilskuddene ydes som fa-

ste kronebeløb, der ikke er omfattet af prisreguleringer i aftaleperioden. Der kan ske 

overførsel af bevillinger fra et år til det næste inden for aftaleperioden. Staten kan kræ-

ve ikke-anvendte tilskud tilbagebetalt ved aftalens udløb. 

 

Tildelingen af udlodningsmidler forudsætter Finansudvalgets tilslutning i de enkelte 

år. 

 

Fordeling af de statslige udlodningsmidler og kulturregionens egenfinansiering til kon-

krete indsatsområder fremgår af oversigten nedenfor. 
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Statslig bevilling til indsatsområder 2015-2018 
 
Indsatsområde 
/kr. 

2015 2016 2017 2018 

Kulturarv og natu-

rarv 459.000 459.000 310.000 310.000 

Kultur og livskvali-

tet 90.000 90.000 100.000 100.000 

Kultur og læring 
351.000 351.000 590.000 590.000 

I alt 900.000 900.000 1.000.000 1.000.000 

 

Tilskuddene ydes som faste kronebeløb, der ikke er omfattet af prisreguleringer 
 
 
 
Kulturregionens egenfinansiering til indsatsområder 2015–2018 
 

Indsatsområde 
/mio. kr. 

2015 2016 2017 2018 

Kulturarv og natu-

rarv 
543.579 543.579 330.410 330.410 

Kultur og livskvali-

tet 
106.584 106.584 106.584 106.584 

Kultur og læring 415.677 415.677 628.846 628.846 

I alt  
 

1.065.840 1.065.840 1.065.840 1.065.840 

 

Alle tal er i 2015-prisniveau. 
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Bilag 2 
Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen 

 

Kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Storstrøm har virkning for pe-

rioden 1. januar 2015 – 31. december 2018.  

 

Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det 

grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og i øvrigt når parterne er enige herom.  

 

Ved væsentlige ændringer af grundlaget forstås f.eks. ændringer i lovgivning, som har 

virkning for de bevillinger, der indgår i rammebevillingen, og ændringer i den regionale 

egenfinansiering, som indebærer, at rammebevillingen skal reguleres. Kan der ikke op-

nås enighed mellem parterne om justering af aftalen, kan de vælge at lade den eksiste-

rende aftale fortsætte uændret. Hvis der heller ikke kan opnås enighed om en uændret 

fortsættelse af den eksisterende aftale, bortfalder aftalen for den resterende del af afta-

leperioden. 

 

Hvis en kommune/region, der indgår i aftalen, ønsker at trække sig ud, eller hvis en ny 

ønsker at tilslutte sig, kan der forhandles om en opsigelse af aftalen eller en ændring af 

sammensætningen af parterne bag aftalen. 
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Bilag 3  

Uddybende beskrivelse af indsatsområderne 

 

Indsatsområde: Kultur- og naturarv 

1. Indsatsområdets indhold Primær målgruppe er: borgere samt turister 

2. Indsatsområdets formål Kultur- og naturarv skal indbyde til oplevelser og reflek-

sion, skabe regional sammenhængskraft og positionere 

Kulturregion Storstrøm som en særlig destination. 

3. Hvilke samarbejdsparter ind-

går i indsatsområdet? 

 

Alle kultur- og naturarvsinstitutioner samt andre aktører 

inden for feltet kultur- og naturarv og turisme inviteres til 

at deltage i større projekter. 

4. Hvilke mål er der for indsats-

området? 

Udvikling af fælles oplevelseskoncepter, som binder flere 

kulturaktørers formidling sammen til mere helstøbte og 

sammenhængende oplevelsestilbud. 

 

Udvikling af fælles viden om målgrupper, fælles fortællin-

ger og produkter til markedsføring, samt tilrettelægge en 

fælles strategi gennem viden om brugernes adfærd, der 

øger synligheden, sammenhængen og antallet af besøgen-

de til kulturregionens styrkepositioner. 

 

Etablering af strategiske partnerskaber mellem kulturin-

stitutioner, kommuner og turismeorganisationer m.fl. om 

tiltag, der bidrager til at øge synligheden for regionens 

kultur- og naturarv og skabe mere helstøbte oplevelsestil-

bud. 

5. Hvilke effekter vil efterfølgen-

de kunne konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Måling og evaluering vil både forholde sig til kvalitative 

og kvantitative data: 

 

Kvantitativ: Der måles på, i hvor høj grad mål opsat for 

indsatsområdet er nået.  

 

Kvalitativ: Som en del af projekters evaluering måles der 

på efterspørgsel og brugertilfredshed: 
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Efterspørgsel: 

- I hvilke omfang formår kulturtilbud at tiltrække mål-

gruppen borgere og turister. 

 

- I hvilket omfang lykkes det at få skabt synlighed uden 

for kulturregionen på kulturregionens kultur- og natu-

rarvstilbud. 

 

Brugertilfredshed: 

-I hvilket omfang oplever borgere og turister i Kulturregi-

on Storstrøm, at der tilbydes relevante og helstøbte ople-

velsestilbud inden for kulturarv og naturarv i kulturregi-

onen. 

 

-I hvor høj grad oplever f.eks. kulturinstitutioner, kom-

muner og turismeorganisationer, at der etableres gode 

partnerskaber om tiltag, der bidrager til at øge synlighe-

den for regionens kultur- og naturarv og skabe mere hel-

støbte oplevelsestilbud. 

 

 Kortfattet budget og finansie-

ringsplan 

41 % af de samlede midler til indsatsområderne. Den 

kommunale andel heraf i kulturaftaleperioden er 

kr.1.747.978 (i 2015 tal). Den statslige andel heraf i kul-

turaftaleperioden er kr.1.538.000. 

Der forventes medfinansiering i form af eksterne midler 

eller aktørers egen indsats. 

 

 

 

Indsatsområde: Kultur og livskvalitet 

1. Indsatsområdets indhold Primær målgruppe er: Borgere og i særlig grad ikke-

brugere af kulturtilbud samt marginaliserede borgere 

med nedsat / udfordret livskvalitet. 

2. Indsatsområdets formål Kultur og natur skal spille en afgørende rolle i at styrke 

borgernes livskvalitet gennem deltagelse i interessebæ-
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rende fællesskaber. 

3. Hvilke samarbejdsparter ind-

går i indsatsområdet? 

 

Aktører i kulturregionen indenfor kultur- og naturområ-

det, samt relevante kommunale partnere. 

4. Hvilke mål er der for indsats-

området? 

Flere borgere vil deltage i kulturtilbud og vil opleve øget 

livskvalitet gennem oplevelse af eller deltagelse i kulturel-

le aktiviteter og fællesskaber.  

 

Flere borgere og i særlig grad ikke-brugere, deltager i ak-

tiviteter, der fremmer livskvaliteten gennem aktivering af 

vores særegne kulturarv og natur. 

 

Opbygning af erfaring blandt kulturinstitutioner med nye 

samarbejdsrelationer og med formidling til og involvering 

af nye målgrupper i livskvalitetsfremmende aktiviteter.  

 

5. Hvilke effekter vil efterfølgen-

de kunne konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Måling og evaluering vil både forholde sig til kvalitative 

og kvantitative data: 

 

Kvantitativ: Der måles på, i hvor høj grad mål opsat for 

indsatsområdet er nået.  

 

Kvalitativ: Som en del af projekters evaluering måles der 

på efterspørgsel og brugertilfredshed: 

 

Efterspørgsel: 

- I hvilket omfang formår kulturtilbud at tiltrække mål-

gruppen borgere, og i særlig grad ikke-brugere. 

 

Brugertilfredshed: 

-I hvilket omfang oplever borgere i Kulturregion Stor-

strøm øget livskvalitet gennem oplevelse af eller deltagel-

se i kulturelle aktiviteter og fællesskaber.  

 

-I hvor høj grad oplever kulturinstitutioner, kommuner og 
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andre parter i projekter, at der opbygges erfaring med 

formidling til og involvering af nye målgrupper i livskvali-

tetsfremmende aktiviteter.  

 

-I hvor høj grad oplever kulturinstitutioner, kommuner og 

andre parter i projekter, at der etableres nye 

partnerskaber om tiltag, der bidrager til at øge borgernes 

livskvalitet. 

 

6. Kortfattet budget og finansie-

ringsplan 

10 % af de samlede midler til indsatsområderne. Den 

kommunale andel heraf i kulturaftaleperioden er 

kr.426.336 (i 2015 tal). Den statslige andel heraf i kultur-

aftaleperioden er 380.000 kr. 

 

Der forventes medfinansiering i form af eksterne midler 

eller aktørers egen indsats. 

 

 

 

 

Indsatsområde: Kultur og læring 

1. Indsatsområdets indhold Primær målgruppe er: Børn og unge 

2. Indsatsområdets formål Kultur skal understøtte og udvikle læring, indsigt og nye 

kompetencer til børn, unge og voksne og give mulighed for 

egen dannelse, lokal identitet og internationalt udsyn.  

3. Hvilke samarbejdsparter ind-

går i indsatsområdet? 

 

Kulturinstitutioner, kunstnere, uddannelsesinstitutioner 

samt relevante kommunale partnere.  

4. Hvilke mål er der for indsats-

området? 

Udvikling af en regional platform for formidling, udvik-

ling og samarbejde vedr. kulturtilbud til børn og unge. 

 

Udvikling af regionale samarbejder mellem eksisterende 

billedskoler og etablering af nye organiserings- og samar-

bejdsformer inden for billedkunstundervisning på tværs af 

kommunerne. 
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Udvikling af min. et regionalt talentudviklingsforløb for 

unge inden for områderne billedkunst, scenekunst og film. 

5. Hvilke effekter vil efterfølgen-

de kunne konstateres eller 

sandsynliggøres? Og hvordan? 

Måling og evaluering vil både forholde sig til kvalitative 

og kvantitative data: 

 

Kvantitativ: Der måles på, i hvor høj grad mål opsat for 

indsatsområdet er nået: Er tiltag udviklet / etableret? 

 

Kvalitativ: Som en del af projekters evaluering måles der 

på efterspørgsel og brugertilfredshed: 

 

Efterspørgsel: 

 

- I hvilket omfang formår kulturtilbud at tiltrække mål-

gruppen børn og unge. 

 

 

Brugertilfredshed: 

-I hvilket omfang oplever børn og unge i Kulturregion 

Storstrøm at blive mødt af kvalitative og udfordrende kul-

turtilbud.  

 

-I hvor høj grad oplever kulturinstitutioner, kulturaktører 

og andre parter i projekter at der sker en øget tilgang af 

børn og unge som brugere i kulturelle læringsforløb inden-

for indsatsområdets rammer. 

 

6. Kortfattet budget og finansie-

ringsplan 

49 % af de samlede midler til indsatsområderne. 

Den kommunale andel heraf i kulturaftaleperioden er kr. 

1.662.708 (i 2015 tal). Den statslige andel heraf i kulturaf-

taleperioden er kr.1.882.000. 
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Bilag 4: Samarbejdsorganisation 

 

Politisk styregruppe 

Den politiske styregruppe udgør den overordnede beslutningskraft og består af et med-

lem fra hver kommune, som udgangspunkt kulturudvalgsformanden. Hvert medlem 

kan udpege en suppleant blandt eget kulturudvalgs medlemmer. Gruppen konstituerer 

sig selv. 

 

Gruppens opgave er at formulere den kulturpolitiske vision og prioritere mellem 

indsatsområder samt at udstikke de overordnede linjer i den tværregionale udvikling. 

Der holdes i gennemsnit fire årlige møder. Gruppen kan desuden vælge, at andre tvær-

kommunale samarbejder behandles i regi af dette forum. 

 

Administrativ styregruppe 

Ledende medarbejdere på det kulturfaglige område fra hver af de respektive kommuner 

indgår i den administrative styregruppe og betjener og refererer til deres respektive po-

litiske formænd. Formand for sekretariatet vil være sekretariatslederen. Den admini-

strative styregruppe tager beslutninger, der bidrager og sikrer udmøntning af den poli-

tiske styregruppes visioner og overordnede mål. Gruppen kan desuden tage initiativ til 

andre tværkommunale samarbejder, der bidrager til kulturregional udvikling. Gruppen 

udpeger et kulturfagligt Advisery Board / rådgivende panel, der har en rådgivende 

funktion efter behov i forhold til aktiviteter under indsatsområder. 

 

Sekretariat 

Tværgående sekretariatsopgaver varetages af kulturregionens sekretariat i form af en 

koordinator. Sekretariatet refererer principielt til den administrative styregruppe, men 

i det daglige til formanden for den administrative styregruppe. 

 

Sekretariatet er det samlende og koordinerende led og har ansvar for at sikre fremdrift 

i arbejdet med kulturaftalen. Sekretariatet udfører betjening af den politiske og admi-

nistrative styregruppe gennem en ubureaukratisk koordinering og varetagelse. Sekre-

tariatet faciliterer aktiviteter for netværket Kulturstrømmen og andre aktiviteter, der 

sikrer udmøntning af aftalens indsatsområder mv. Sekretariatet placeres i den af de 

seks aftalekommuner, der opnås politisk enighed om. Den kommune, der vælges til se-

kretariatskommune, udgør kulturaftalens juridiske enhed. Sekretariatet har ansvar for 

udvikling og afholdelse af to årlige arrangementer, årsmøde og netværksmøde. 
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Sekretariatet varetager kulturaftalens interne og eksterne kommunikation, herunder 

varetagelse af dialog med projektgrupper, potentielle projektansøgere, Kulturstyrelsen 

og de forskellige organisatoriske led i kulturaftalen. Derudover varetager sekretariatet 

digitale platforme såsom hjemmeside, pressemeddelelser og nyhedsbreve. 

 

Årsmøde og netværksmøde 

Sekretariatet varetager udvikling og afholdelse af to årlige arrangementer: Et årsmøde 

og et netværksmøde. Værtskabet går på skift imellem aftalekommunerne. 

 

Der holdes et årligt stormøde, hvor alle samarbejdspartnere samt øvrige kulturaktører 

mødes. På årsmødet aflægges der status for indsatsområderne. På årsmødet er der mu-

lighed for rundtur til igangværende projekter, ligesom der gives plads til drøftelser og 

relevante oplæg, der kan styrke og videreudvikle indsatsområderne. 

 

Et netværksmøde har til formål at understøtte yderligere netværksdannelse blandt kul-

turaktører, ligesom temaet for mødet skal bibringe kulturaktører yderligere kompeten-

cer inden for fundraising, projektudvikling, kommunikation, PR og andet, der kan 

fremme deres aktiviteter. Formål med begge arrangementer er udover ovenstående at 

bidrage til synlighed omkring kulturaftalens aktiviteter, processer og resultater. 

 

Netværket Kulturstrømmen 

Netværket er en uformel gruppe, der indbefatter alle kulturaktører, kulturelle forenin-

ger og kulturinstitutioner i Kulturregion Storstrøms kommuner. Netværket faciliteres 

af sekretariatet. 

 

Kulturfagligt Advisory Board / rådgivende panel 

Med henblik på at opretholde armslængdeprincippet og respekten for faglig rådgivning 

lægges der vægt på, at der er adgang til rådgivning for de kommunale parter i kulturaf-

talen. Den administrative styregruppe udpeger fire kulturfaglige personer samt fire 

kulturinstitutionsledere, der tilsammen udgør et kulturfagligt Advisery Board / rådgi-

vende panel. Sammensætningen af gruppen skal være således, at der er en spredning 

på kulturelle genrer, ligesom både professionelt og amatørniveau skal være repræsente-

ret. Panelet fungerer som rådgivende organ i forhold til at vurdere projekter i det om-

fang den administrative styregruppe har brug for dette og er desuden et kulturfagligt 

sparringsorgan, der kan konsulteres efter behov. 
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Projektgrupper 

Projekter støttet af Kulturregion Storstrøm styres af regionale kulturaktører, såvel pri-

vate som institutionelle. Projektgrupper oprettes, i takt med at projekter igangsættes, 

fortrinsvis i kulturaftalens to første år, og består af de parter, der er involveret i projek-

ter, godkendt af den administrative styregruppe. Projektgrupperne varetager selv pro-

jektudvikling og projektledelse, men kan understøttes kulturfagligt efter behov af afta-

lekommunernes kulturfaglige medarbejdere i forhold til deres kompetencer. Projekt-

grupperne leverer information til kulturaftalens styregrupper via sekretariatet og vare-

tager PR om projektet til intern og ekstern brug. Sekretariatet kan vælge at udarbejde 

yderligere materiale om projekterne til PR-brug. Projekter, der er igangsat eller støttet 

af kulturaftalens midler, er forpligtiget til at deltage i og/eller optræde som oplægshol-

der i forbindelse med de arrangementer, som kulturregionen afholder. 

 

Skematisk model af organisering i kulturaftalen: 
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