Tillægsaftale til kulturaftale mellem
kulturministeren og Kulturregion Fyn - 2020
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Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale
Baggrund
Processen med indgåelse af en ny flerårig kulturaftale er blevet udsat som følge af
kulturministerens ønske om at gentænke kulturaftalekonceptet med henblik på at
indfase en ny kulturaftalemodel fra 2021.
Kulturministeren har tilbudt Kulturregion Fyn en tillægsaftale i 2020, hvor vi enten
arbejder videre med vores hidtidige indsatsområder, eller hvor vi arbejder med et
eller flere af kulturministerens ønskede temaer. Kulturregion Fyn har valgt
sidstnævnte løsningsmodel.
Vi vil gerne bruge tillægsåret som et udviklingsår, hvor vi får undersøgt og testet,
hvilke langsigtede initiativer, det er mest hensigtsmæssigt at igangsætte i
Kulturregion Fyn fra 2021.
Ikke mindst fordi ministerens udspil til temaer for tillægsaftalen læner sig op ad de
temaer, som Kulturregion Fyns politiske styregruppe har ytret ønske om at arbejde
med i en ny 4-årig kulturaftale: Kulturvitaminer (Kultur og sundhed), Fremtidens
kulturskabere (børn og unge, dannelse og talentudvikling), Kultur i natur (fokus på
natur og kulturarv samt på oplevelser i naturen, der forener kultur med leg,
bevægelse, motion og læring). Ved at bruge tillægsaftalen som et test- og
udviklingsår understøtter vi samtidig de hidtidige ønsker, der er givet fra Slots- og
Kulturstyrelsen og den tidligere minister om, at vi som kulturregion skal turde være
eksperimenterende og risikovillige. Det betyder desuden, at vi forventer, at nogle af
de initiativer og eksperimenterer vi igangsætter vil blegne, mens andre vil vise sig at
have et langsigtet og bæredygtigt potentiale.
Aftaleperiode
Tillægsaftalen gælder for perioden den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Kapitel 2: Indsatsområder, initiativer og mål
Indsatsområde 1: Samarbejde mellem skole og kultur- og fritidssektoren
Baggrund:
På Fyn har vi i mange år haft stor succes med at udvikle tværæstetiske filmforløb i
dagtilbud og skoler, og hvor især det at udtrykke sig gennem levende billeder har
været i højsædet. Samtidig har vi en række andre aktører på Fyn, der arbejder med
visuelle æstetiske udtryksformer (såsom billedkunst, skulptur, arkitektur, design,
installation og lyskunst). Det gælder bl.a. vores kunstmuseer, billedskoler og
ungdomsskoler. Imidlertid ønsker vi at højne de aktivitets- og undervisningstilbud, vi
har til børn og unge inden for de visuelle genrer, og det at kunne udtrykke sig visuelt,
ved at skabe sammenhæng og synergi mellem initiativerne og understøtte de
områder, hvor vi har huller.
Et tværkommunalt samarbejde omkring en styrket fødekæde indenfor den visuelle
kultur kunne bidrage til at løfte hele området, de undervisningstilbud vi kan give via
den åbne skole, de fritidstilbud vi har og dermed også styrke unges valg af karriere
indenfor kreative, kunstneriske og visuelle fag.
Mål:
•

At styrke fødekæden inden for de visuelle fag på Fyn ved at facilitere
videndeling, opkvalificering og øget samarbejde på tværs af initiativer med
det sigte at tilføje feltet en øget brugeroplevet kvalitet og synlighed.
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•

Vi ønsker, at flere børn og unge på Fyn skal have mulighed for at styrke
deres kompetencer indenfor de visuelle fag/visuel æstetik (f.eks. inden for:
billedkunst, skulptur, arkitektur, design, film, animation, installation og
lyskunst).

Initiativer:
•

Udvikling af undervisningsforløb i de visuelle fag i samarbejde med
kunstnere, kultur- og fritidsinstitutioner med afsæt i vores gode erfaringer fra
bl.a. Kulturens Laboratorium.

•

At øge samarbejdet mellem aktører på området med den hensigt, at børn og
unge får øget kendskab til initiativer og tilbud inden for de visuelle fag, som
de kan dyrke i fritiden, og at aktørerne får øget deres faglighed og styrket
deres tilbud og undervisningsforløb f.eks. gennem jobrotation, kurser og
fælles projekter/initiativer.

•

Samarbejdet styrkes gennem afholdelse af fælles seminar- og
vidensdelingsdage og ved at sætte nogle puljemidler i spil til tværgående
samarbejdsprojekter, der løfter de tværgående visuelle undervisningstilbud
og talentudviklingstiltag. Resultaterne fra videndelingsdage og seminarer
skal gøre Kulturregion Fyn klogere på, hvilke eventuelle langsigtede
initiativer vi vil sætte i værk i en 4- årig aftale.

•

At gøre børn og unges visuelle projekter og produkter tilgængelige for en
bred offentlighed og skabe synlighed om talentinitiativerne og deres elever
via f.eks. udstillinger, offentlige artist talks, etc. Der afsættes en mindre sum
penge til at opkvalificere eksisterende initiativers synliggørelse af elevers
produkter/projekter.

Indsatsområde 2: Kultur og velfærd – fokus på livskvalitet og sundhed
Under dette tema ønsker vi at arbejde med to undertemaer
•
•

kultur og sundhed til borgere med særlige behov
kulturprojekter i naturen der fremmer almen livskvalitet og sundhed

Kultur og sundhed til borgere med særlige behov
Prognoserne for den demografiske udvikling i Danmark er fortsat, at vi kan forvente
en stigende andel af ældre og øget social og sundhedsmæssig ulighed i Danmark,
hvor udkantskommuner har en særlig udfordring. Derfor er der fornuft i at fremme
livskvalitet og sundhed blandt borgerne i aftalekommunerne, da det er med til at sikre
fortsat velfærd i kommunerne.
Mål:
•

at styrke trivslen og livskvaliteten for borgere, der har nogle særlige behov
via kulturprojekter (eksempelvis ensomme, ledige, ældre borgere der kræver
pleje, stressramte, psykisk sårbare)

Initiativer:
•

Kortlægning af hvordan kulturlivet- og sundhedsbranchen kan samarbejde
om at lave kulturprojekter til borgere med særlige behov. Fokus på
fælleskabsbaserede oplevelser, der skaber glæde og trivsel blandt denne
målgruppe. Det er essentielt med en kortlægning af, hvilke initiativer der
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findes eller der efterspørges på Fyn, da det er forholdsvis ukendt grund for
Kulturregion Fyn og de fynske kommuner at arbejde inden for dette felt.
Kortlægningen består dels af en undersøgelse af, hvilke relevante aktører vi
har inden for området på Fyn, dels af et eller flere seminarer, hvor vi
præsenterer regionale, nationale og evt. internationale cases, og hvor de
fremmødte udvikler ideer sammen til sundhedsfremmende kulturtiltag på Fyn
•

Pulje til eksperimenterende samarbejdsinitiativer/pilotprojekter inden for
kultur og sundhed, der går på tværs af kommuner, institutioner og
fagbrancher. I slutningen af året er projektaktørerne forpligtet til at dele ud af
deres erfaringer og resultater på et opsamlingsseminar. Resultaterne skal
gøre Kulturregion Fyn klogere på, hvilke eventuelle langsigtede initiativer vi
vil sætte i værks i en 4- årig aftale.

Kulturprojekter i naturen der fremmer almen livskvalitet og sundhed
Mål:
•

Vi ønsker at styrke den fynske identitet og fællesskabet gennem
kulturprojekter, der taler sammen med den fynske natur/ det fynske landskab
- herunder at skabe større viden om vores fælles kulturarv og naturens
betydning for denne.

•

At iværksætte kunst- og kulturinitiativer, der får borgerne ud i naturen, hvor
de enten bliver aktiveret gennem fysisk aktivitet såsom cykelture, løb og
gåture, eller hvor de kommer ned i
tempo og afspændes via naturens ro. Indsatsområdet understøtter dermed
også borgernes sundhed (fysisk såvel som mental).

Initiativ:
•

Pulje til projekter/pilotprojekter, der understøtter ovenstående. Projekterne,
der får tildelt midler, skal som udgangspunkt være tværkommunale, og det
vil være en fordel, hvis projekterne indtænker borgerinddragelse. Vi samler
op på erfaringer fra projektforløbene på et vidensdelingsseminar i slutningen
af året med henblik på at udtænke nogle mere langsigtede projekter og
produkter i den kommende 4-årige kulturaftale fra 2021-2024.

Kapitel 3: Samarbejdsformen
Kulturregion Fyns politiske og administrative styregrupper beslutter de overordnede
retningslinjer for Kulturregion Fyn. Ad hoc fagråd understøtter Kulturregion Fyns
sekretariat i at træffe de bedst mulige faglige projektvalg/initiativer, og diverse
netværk og arbejdsgrupper hjælper til med at løfte de enkelte projektinitiativer.
Vi inviterer til projektudvikling og vidensdeling blandt uddannelsesinstitutioner, kulturog fritidsaktører, forskellige fagbrancher såsom sundheds- og plejesektoren samt
borgerne i Kulturregion Fyn.

Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen
Puljen til kultur i hele landet
Med tillægsaftalen for 2020 mellem kulturministeren og Kulturregion Fyn fortsættes
samarbejdet på kulturaftaleområdet på samme niveau som i tillægsaftalen for 2019,
idet den statslig bevilling udgør 2.500.000 (som nu) og egenfinansieringen fra
Kulturregion Fyn udgør 2.500.000.
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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 2020-niveau.
Kapitel 5: Evaluering og videndeling
Kulturregion Fyn vil fremsende en statusrapport for 2020 til Slots- og Kulturstyrelsen
d. 15. september 2021.
Derudover er det essentielt, at de pilotprojekter Kulturregion Fyn organiserer og
afvikler grundigt evalueres af projektaktørerne med henblik på af finde frem til, hvilke
metoder, værktøjer og projekttyper og samarbejdsformer, vi skal dyrke i kulturaftalen
2021-2024.
Det skal dels ske gennem skriftlige tilbagemeldinger til Kulturregion Fyn, men også
via et eller flere vidensdelingsseminar(er) i 4. kvartal i 2020.

Regnskabsoplysninger
Regnskabsaflæggelsen for 2020 følger beskrivelsen ovenfor og følger de
retningslinjer, der er beskrevet i kulturaftaleforlængelsen for 2020.

Kapitel 6: Underskrift af aftalen

Den………………2020

Den………………2020

………………………
Kulturregion Fyn

………………………….
Slots- og Kulturstyrelsen
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Bilag 1
Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår.
Tidligere amtslige tilskud udenfor lov
Tilskudsmodtager/tilskud kr.

2020

Fyns Amts Idrætspolitik
Sport Event Fyn
Tilskud til amtsorganisationer
Gæsteatelier Hollufgaard
Børnekulturhuset Fyrtøjet
Formidling Brandts
Drift af Idrættens Hus
Sydfynsk Idrætsklynge

2.516.081
1.615.186
1.321.067
416.463
378.153
370.740
360.853
1.344.548

I alt

8.323.091

De nuværende ”tidligere amtslige tilskud udenfor lov”, som er beskrevet i
kulturaftalen for 2015-2018 videreføres og pris- og lønreguleres til 2020-niveau.
Kulturregion Fyn modtager tilskuddene som en rammebevilling, og det er derfor
Kulturregion Fyn der har kompetencen til at beslutte, hvilke institutioner og
organisationer der skal modtage tilskud.
Indsatsområder
Årlig statslig bevilling til indsatsområder
Indsatsområde

2020

- Samarbejde mellem skole
og kultur- og fritidssektoren
Kultur og velfærd – fokus på
livskvalitet og sundhed

1.000.000

I alt

2.500.000

Kulturregionens egenfinansiering
Indsatsområde

1.500.000

2020

- Samarbejde mellem skole
og kultur- og fritidssektoren
Kultur og velfærd – fokus på
livskvalitet og sundhed

1.000.000

I alt

2.500.000

1.500.000

Fordelingen af midler på de enkelte indsatsområder er sket efter bedst mulige skøn –
dvs. det er estimeret, hvor mange midler, der skal anvendes til aktiviteter under de
enkelte indsatsområder i 2020. Der tages forbehold for, at det, efter aftale med Slotsog Kulturstyrelsen, kan blive nødvendigt at lave mindre omfordelinger af midler
mellem indsatsområder.
De statslige tilskud er givet under forudsætning af hhv. Folketingets vedtagelse af
Finansloven for 2021 (de tidligere amtslige tilskud uden for lov) og Finansudvalgets
godkendelse af Aktstykket til kulturelle formål (Puljen til kultur i hele landet).
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