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En strategi for 
kultur i hele landet

Ved afdelingschef Steen Kyed
Kulturministeriet
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Efter strukturreformen?

• Klarere arbejdsdeling mellem stat og 
kommuner

• Kommunerne varetager lokal kulturpolitik
• Staten kan bidrage til helhedsperspektiv
• Regionerne kan medvirke til at igangsætte 

kulturbegivenheder samt udvikle kulturelle 
tilbud

Kultur i hele landet - hovedpunkter

• Kulturaftaler - en endnu mere central 
betydning 

• Provinspulje udvides og videreføres i en 
ny og mere strategisk Kulturpulje til hele 
landet

• Internationalt perspektiv i lokale projekter.
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Kultur i hele landet - hovedpunkter

• Statslige institutioners virke skal i højere 
grad udbredes til hele landet

• Forsøg med nationale opdrag, hvor lokale 
institutioner midlertidigt varetager 
nationale udviklingsopgaver 

• Lokalt samarbejde mellem kultur og 
erhverv skal fremmes og understøttes
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Kultur og erhverv

• Centralt kulturpolitisk udviklingsområde
• Videreudvikle eksisterende partnerskaber 

og udbrede kendskabet til partnerskaber 
med succes

• Udvikle helt nye samarbejdsformer
• Ved uddeling fra kulturpuljen gerne kultur-

erhvervsdimension når relevant
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Kulturaftaler

• Ordningen fortsætter med kommunerne 
som omdrejningspunkt

• Regionerne kan indgå
• Flerhed af kommuner – samarbejde også

mellem de nye, store kommuner 
• Strategisk udvikling – alle skal ikke gøre 

det samme – fyrtårne og centrale 
satsningsområder

Kulturpuljen til hele landet

• Hovedparten af midlerne målrettes 
kulturaftalerne – fortsat frie midler

• Bruge midlerne strategisk med længere 
tidsperspektiv

• Understøtte forslag i strategi
• Pulje på i alt 21. mio. kr. årligt
• Nærmere kriterier for puljens uddeling 

senere
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Statslige institutioner

• Kultur i hele landet - nyt fokusområde i 
resultatkontrakterne med ministeriets 
statsinstitutioner

• Erfaringsudveksling og inspiration mellem 
nationale institutioner, styrelser og lokale 
institutioner 

• Forestillinger og udstillinger lokalt 
• Nye former - eks. udveksling af 

medarbejdere

Statsinstitutioner 

• Gerne forslag fra lokal side til øget 
samarbejde, erfaringsudveksling og andre 
ønsker til statsinstitutionerne
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Nationale opdrag

• Kulturministeriet opretter en 
forsøgsordning, hvor udviklingsopgaver af 
national betydning tildeles lokale 
institutioner for en midlertidig periode 

• Tildeling koordineres bl.a. via 
kulturaftalerne

• Forslag fra Vestsjælland/Odsherred?

Internationalt perspektiv

• Vigtigt fokusområde i forbindelse med alle 
de elementer, der indgår i strategien –
bl.a. kulturaftaler, kulturpuljen og nationale 
opdrag, når relevant


