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Tilbagemelding på henvendelse vedrørende de nye kulturaftaler 
 

 

Kære Marianne Jelved 

 

Vi har via Børne – og Kulturchefforeningens netværk erfaret, at du har sendt et brev ud til 

kulturregionerne med et opfordring til dialog om de kommende kulturaftaler. Det er en 

opfordring, som har været ventet længe set i lyset af at 6 nuværende kulturaftaler udløber 

med udgangen af 2014, og at Kunststyrelsen har arbejdet med det såkaldte ”serviceeftersyn” 

siden efteråret 2013. 

 

Børne- og Kulturchefforeningen arrangerede i marts 2014 konferencen ”Spotlight på 

Kulturaftalerne”, blandt andet med det formål at blive tydeligere på, hvad der er de 

kommunale ønsker og visioner for fremtidens kulturaftaler.  

 

Vi tillader os på den baggrund at fremkomme med følgende bemærkninger: 

 

Overordnet kunne vi have ønsket os, at man havde været lidt tydeligere på hvad ambitionen 

med de regionale kulturaftaler fremadrettet skal være. 

 

Da brevet er udsendt den 27. juni med svarfrist allerede den 10. august, vil det på grund af 

sommerferien være meget vanskeligt for Kulturregionerne at komme med et fyldestgørende 

svar, som forinden er konfirmeret af med de enkelte kommuner. 

 

Helt overordnet set mener vi ikke, at det fremgår klart af din skrivelse, hvad der menes med 

henholdsvis ”temaer” og ”indsatsområder”.   

 

Hvis der menes, at temaerne ”børn og unge” og ”arkitektur” er lig med indsatsområder, 

mener vi, at det vil være vanskeligt og begrænsende for kulturregionerne, hvis de skal lægge 

sig fast på netop de to områder. 

 

Hvis der derimod menes, at ”børn og unge” og ”arkitektur” er temaer, som man kan tænke 

ind under de indsatsområder de enkelte kulturregioner selv har valgt, således at et eller to 

projekter f.eks. har arkitekturpolitik medtænkt eller arbejder med børn og unge, vil det være 

mere fleksibelt at arbejde med. 
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Vi vil på baggrund af ovenstående usikkerhed gerne bede dig om, at det fra 

Kulturministeriets side tydeliggøres, hvad der menes med henholdsvis temaer og 

indsatsområder.  

 

Vi vil desuden gerne opfordre dig til at forlænge svarfristen, f.eks. til 15. september. Det er 

nødvendigt, hvis kulturregionerne skal have en chance for at komme med kvalificerede 

tilbagemeldinger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Eik Møller                                              Ellen Drost 

 

Formand                                                Formand for Kultur og Fritidsnetværket 

 


