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Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturregion Fyn og Kulturministeriet
Overblik
Formål og fokus for kulturaftale 2021-2024
Det overordnede formål med kulturaftalerne mellem kommuner og ministerium er blandt
andet:
 at styrke samarbejdet kommuner imellem
 at styrke samarbejdet mellem kommuner og stat
 at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat mellem stat og
kommuner
 at sikre en bedre ressourceudnyttelse gennem kulturregional koordinering og
arbejdsdeling
 at fremme og videreudvikle de kulturelle institutioner, produktionsmiljøer og aktiviteter
i kulturregionen med vægt på kvalitet
 at opsamle og videregive særlig viden og erfaringer på kulturområdet til gavn for det
samlede kulturliv i hele landet

Indsatsområder
I de enkelte kulturregioner konkretiseres kulturaftalens fokus og formål via indsatsområder. I
Kulturregion Fyn foreslås det, at der i aftaleperioden arbejdes med følgende tre
indsatsområder:
1. Indsatsområdet Visuel Kultur (skal styrke børns og unges mulighed for at opdyrke deres
talent inden for de visuelle genrer)
2. Indsatsområdet Kultur i Naturen (skal udvikle og opdyrke tilbud til børn og familier
med fokus på kultur og natur)
3. Indsatsområdet Kultur og Sundhed (kulturaktiviteter til og med mennesker med en
psykisk lidelse)
1. Visuel Kultur
Formålet med indsatsområdet Visuel Kultur er:



at styrke børns og unges mulighed for at dyrke og dygtiggøre sig inden for de visuelle
genrer i deres fritid
at udvikle flere bæredygtige lokale fritidstilbud, der løfter den brugeroplevede kvalitet,
højner relevansen og forløser den visuelle kulturs potentialer som demokratisk motor.

2. Kultur i Naturen
Formålet med indsatsområdet Kultur i Naturen er:
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at styrke nyskabende, engagerende kunst- og kulturprojekter til børn og børnefamilier,
med fokus på:
o
o
o
o
o



vores fælles kultur- og naturhistorie
høj kunstnerisk kvalitet
samskabelse
ny viden og læring
en levende og nærværende formidling

at udvikle kultur- og naturtilbud, der tiltrækker og tiltaler børn og børnefamilier, der
ellers sjældent opsøger kunst- og kulturoplevelser.

3. Kultur og Sundhed
Formålet med indsatsområdet Kultur og Sundhed er
 at forbedre den mentale og sociale sundhed hos børn, unge og voksne fynboer med en
psykisk lidelse, og hos deres pårørende, gennem sundhedsfremmende kulturforløb.
Sundhed skal ses ud fra WHO’s definition, som ikke baseres på fravær af sygdom, men
som en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velvære.
Organisering af arbejdet
Kulturregion Fyns politiske og administrative styregrupper har til opgave at implementere
kulturaftalen. Den politiske styregruppe består af de politiske kulturudvalgsformænd i
medlemskommunerne. Den politiske styregruppe sætter den kulturpolitiske retning og træffer
overordnede strategiske beslutninger om, hvilke initiativer / projekter der skal igangsættes.
Den administrative styregruppe består primært af kulturchefer fra medlemskommunerne.
Ad hoc fagpaneler med kulturel sagkundskab rådgiver løbende Kulturregion Fyn om, hvilke
konkrete initiativer og projekter der skal iværksættes under indsatsområderne, mens netværk
bestående af relevante fagpersoner fra de enkelte kommuner vil deltage i udviklingen og
afviklingen af projekter.
Kulturregion Fyns sekretariat har til huse i Kultursekretariatet i Odense Kommune.
Godkendelse af aftalen
Indgåelse af kulturaftalen skal godkendes i Ankestyrelsen for hver enkelt kommunes
vedkommende. Hver kommune skal søge om tilsynsmyndighedens godkendelse for så vidt
angår §14 i lånebekendtgørelsen, fordi aftalen strækker sig over mere end tre år.
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