Tillægsaftale til kulturaftale mellem
kulturministeren og Kulturregion Fyn - 2019
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Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale
Baggrund
I henhold til den hidtidige kadence omkring indgåelse af kulturaftaler skulle der
indgås en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og
Kulturregion Fyn: Processen med indgåelse af en ny kulturaftale er blevet udsat som
følge af kulturministerens ønske om at gentænke kulturaftalekonceptet med henblik
på at indfase en ny kulturaftalemodel fra 2020.
På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende
kulturaftale mellem ministeren og Kulturregion Fyn med et år, og udløber dermed
først ved udgangen af 2019.
Tillægsaftalen er en videreførelse af den foregående kulturaftale for 2015-2018 og
rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres i tillægsaftalen for 2019 med få
ændringer:
•
•

Børneteaterrefusion og tilskud til de små storbyteatre (den kulturelle
rammebevilling), videreføres ikke fremadrettet i kulturaftale-regi.
Der omprioriteres midler mellem indsatsområder (se bilag 1 om bevillinger)

Aftaleperiode
Tillægsaftalen gælder for perioden den 1. januar 2019 til den 31. december 2019.
Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Fyn
Der er ingen ændringer i kulturpolitikken i forhold til kulturaftalen for 2015-2018.
Kapitel 3: Fokusområder og mål
Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Fyn dækker perioden 2015-2018. Den
understøtter en kulturpolitisk vision om, at fynsk kultur skal ses, høres og mærkes.
Alle skal have mulighed for og sikres adgang til at opleve, forstå og skabe kulturen
på Fyn. Fyn skal være den mest attraktive landsdel for kulturelle oplevelser og
involverende projekter.
Konkret er arbejdet bygget op omkring tre indsatsområder, som videreføres og
udvikles i tillægsaftalen: ”Fyn er film”, ”Skab dig selv – talentudvikling og kulturel
dannelse” og ”Kultur der ses”.
Fyn er film
Fyn er kendt for at have store ambitioner på filmområdet og for at have en række
stærke filmorganisationer, og Kulturregion Fyn har i flere år været med til at
understøtte de mange gode filminitiativer, der allerede er i gang på Fyn og øer.
Det er målet med dette indsatsområde:
•
•
•

At alle børn i alderen 3-16 år får mulighed for at udvikle deres filmforståelse
At understøtte talentudvikling.
At styrke fynboernes filmfaglige horisont, kritiske mediebevidsthed og
kulturelle dannelse og fælles identitetsfølelse.

Skab dig selv – talentudvikling og kulturel dannelse
Kulturregion Fyn skaber børne- og ungeprojekter, der styrker børn og unges
kulturelle forståelse og evne til at skabe selv.
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Det er målet med dette indsatsområde:
•
•
•

At bringe kulturen ind i skolen og skolen ud til kulturen.
At udvikle eksperimenterende og tværgående talentudviklingstiltag.
At styrke unges kompetencer i forhold til kulturelt iværksætteri

Kultur der ses
Borgernes kendskab til og bevidsthed om de fynske kulturtilbud skal styrkes.
Institutioner og kulturaktører skal udvikle nye engagerende formidlingstiltag, som
styrker borgernes kendskab til og lyst til at opsøge, opleve og dyrke de fynske
kulturtilbud.
Det er målet med dette indsatsområde:
•

At udvikle nye engagerende formidlingstiltag på tværs af aktører og
institutioner.

Med den kommende etårige tillægsaftale for 2019 vurderer kulturregionen at det er
mest hensigtsmæssigt og effektfuldt at fortsætte udviklingen af de ovenfor nævnte
indsatsområder. Ambitionen med videreførelsen af målsætningerne vil være at nå
endnu længere i fællesskab – skabe større og mere effektfyldte projektresultater,
højne kvaliteten i projektudviklingen og styrke erfaringsopsamlingen og formidlingen i
forbindelse med forlængelsen.
Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen
Puljen til kultur i hele landet
Med tillægsaftalen for 2019 mellem kulturministeren og Kulturregion Fyn fortsættes
samarbejdet på kulturaftaleområdet på et lidt ændret niveau i forhold til den
nuværende aftale, idet den statslig bevilling udgør 2.500.000 (som nu) og
egenfinansieringen fra Kulturregion Fyn udgør 2.500.000 (en reduktion på 200.000
kr. i forhold til det nuværende beløb).
De tidligere amtslige tilskud udenfor lov
De nuværende ”tidligere amtslige tilskud udenfor lov”, som er beskrevet i
kulturaftalen for 2015-2018 videreføres og pris- og lønreguleres til 2019-niveau.
Den kulturelle rammebevilling
Aftalerne vedrørende den kulturelle rammebevilling til børneteaterrefusion og tilskud
til de små storbyteatre udløber med udgangen af 2018 og videreføres ikke i
tillægsaftalen.
I stedet for udbetales tilskuddet til de små storbyteatre til Odense Kommune via
budgetaftale og børneteaterrefusionen udbetales af staten direkte til den enkelte
kommune.
Kapitel 5: Evaluering og rapportering
Evaluering
Der er den 13. august 2018 afleveret en afsluttende evaluering af den nuværende
kulturaftale. Den 15. september suppleres den afsluttede evaluering fra
kulturregionen med en kortfattet evaluering af 2017 som indsendes sammen med det
reviderede regnskab for 2017.
I forbindelse med tillægsaftalen indsender Kulturregion Fyn den 15. september 2019
endnu en evaluering sammen med det reviderede regnskab for 2018 og
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afslutningsvist fremsender kulturregionen den 15. september 2020 det afsluttede
reviderede regnskab for 2019.

Regnskabsoplysninger
Regnskabsaflæggelsen for 2019 følger beskrivelsen ovenfor og følger de
retningslinjer der er beskrevet i kulturaftaleforlængelsen for 2019.

Kapitel 6: Underskrift af aftalen

Den………………2018

Den………………2018

………………………
Kulturregion Fyn

………………………….
Slots- og Kulturstyrelsen
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BILAG 1
For de generelle bevillingsmæssige grundlag og vilkår henvises til kulturaftalen for
2015-2018, hvor de fremgår af bilag 1.

BEVILLINGER
Tidligere amtslige tilskud udenfor lov

Tilskudsmodtager/tilskud kr.

2019

Sport Event Fyn
HCA Marathon
Tilskud til amtsorganisationer
Gæsteatelier Hollufgaard
Børnekulturhuset Fyrtøjet
Formidling Brandts
Sydfynsk Idrætsklynge

4.169.655
351.456
1.329.593
419.151
380.595
373.133
1.353.226

I alt

8.376.809

Den kulturelle rammebevilling til tidligere amtslige tilskud udenfor lov består af en
videreførelse af tilskuddet i kulturaftalen fraregnet tilskuddet til FilmFyn. Der tages
forbehold for Folketingets vedtagelse af finanslov 2019.
Indsatsområder
Årlig statslig bevilling til indsatsområder
Indsatsområde
Fyn er film
1.050.000
Skab dig selv
300.000
Kultur der ses
1.150.000
I alt

2.500.000

Der tages forbehold for Finansudvalgets vedtagelse af Aktstykke til udlodning til
kulturelle formål.
Kulturregionens egenfinansiering
Indsatsområde
Fyn er film
1.050.000
Skab dig selv
300.000
Kultur der ses
1.150.000
I alt

2.500.000
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