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Kære Joy Mogensen. 

 

Vi befinder os i en ekstraordinært presset periode for alles vedkommende pga. Corona-virusset. Vi er 

imidlertid langt inde i 2020, og vi håber, at Kulturministeren har forståelse for, at vores kulturregioners 

politiske- og administrative ledelser savner en orientering om en kommende kulturaftaleforhandling fra 

Kulturministerens side.  

Samtlige kulturregioners kultur- og tillægsaftaler udløber pr. 31. december 2020. Blandt kulturregionerne 

er der en stærk fællesskabsfølelse og et ønske om et fortsat kulturaftalesamarbejde fra 2021. Dette har vi 

også tidligere givet udtryk for i vores dialog med forhenværende Kulturminister, Mette Bock.  

Det forpligtende samarbejde mellem Kulturministeren og det kommunale niveau gennem kulturaftalerne 

er unikt og stærkt. Kernen i kulturaftalerne, som vi opfatter den, er det langsigtede, tværgående 

udviklingsperspektiv og afprøvningen af nye, kvalitative indsatser. Kulturregionerne bidrager til udvikling af 

kulturlivet i hele Danmark til gavn for borgere i alle aldre på et niveau, som ikke ville kunne løftes uden det 

tværgående samarbejde. Dette kræver både et godt fundament, tilstrækkelig forberedelsestid og en 

flerårig ramme.  

Denne opfattelse håber vi, Kulturministeren deler med os. 

Kulturregionerne har imidlertid meget vanskeligt ved at efterleve disse kerneprincipper under de 

nuværende omstændigheder.  

Udviklingen af nye fireårige rammeaftaler fra 2021 er allerede kritisk forsinket. Det skaber en usikkerhed, 

der hæmmer udviklingen af samarbejdet både mellem kommunerne og med potentielle projektaktører. 

Skal kulturregionerne hver især nå at skabe et bæredygtigt fundament for nye rammeaftaler, må vi have 

grønt lys til det fortsatte arbejde hurtigst muligt.  

Der har desuden været unødigt mange kortere forlængelser, og nogle kulturregioner må fortsætte på 

femte, sjette eller endda syvende år af en igangværende ramme. Forlængelser er uhensigtsmæssige, da de, 

foruden at pålægge kulturregionerne store administrationsomkostninger, kun giver rum til små og usikre 

projekter med begrænset udviklingsperspektiv.  

Vi anmoder om følgende:  

 Kulturregionerne tilbydes hurtigst muligt nye fireårige kulturaftaler.   

 Kerneprincippet i de nye kulturaftaler vil fortsat være udvikling samt afprøvning af nye kulturtilbud 

og –samarbejder.  

 De format- og indholdsmæssige rammer for kommende kulturaftaler flugter med dem, 

kulturregionerne gav udtryk for i vores fælles svar til Mette Bock 31. maj 2019. Vi henviser hertil for 

uddybelse.  

Vi ser frem til fortsat dialog med Kulturministeren.  

 

Med venlig hilsen, 
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Steen Thomasen,   Sengül Deniz,  
formand for Kulturregion Kulturring Østjylland formand for Kulturregion Kulturmetropolen 
 
Jesper Elkjær,    Carsten Petersen, 
formand for Kulturregion Trekantområdet  formand for Kulturregion Midt- og Vestsjælland 
 
Lars Erik Hornemann,   Mads Duedahl, 
formand for Kulturregion Fyn  formand for KulturKANten 
 
Erik Lund Hansen,   Johs Poulsen, 
formand for Kulturregion Bornholm  formand for Kulturregion Midt- og Vestjylland 
 
Kjeld Nørmark Thrane   Rabih Azad-Ahmad, 
formand for Kulturregion Sønderjylland-Schleswig formand for Kulturregion Aarhus 
 
René Tuekær, 
formand for Kulturregion Storstrøm 
 

 


