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Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbej-

de den 30. januar 2015 kl. 13 – 15, i Kulturministeriets departement. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 

 

3. Til orientering 

 

3a Foreløbigt regnskab og tilskudsliste 2014 (bilag 1 og 1a)  

 

3b Budget 2015 (bilag 2)  

 

3c Tilskudsliste 2015 (bilag 3 – UDGÅET, ingen tilskud bevilliget) 

 

 

4. Til diskussion og beslutning  

 

4a  Kriterier for tildeling af støtte (bilag 5, 5a – 5c)  

 

  

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

5a Rådighedsbeløb 2015 (bilag 6 og 6a)  

 

 

6. Status på igangværende projekter 

 

6a Liste over besøgsprogrammer (bilag 7)  

 

 

7. Eventuelt  

 

Deltagere:  

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet 

Samuel Magid, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 

 

 

J.nr.:  
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Ad. 2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen 

 Udenrigsministeriet informerede om udviklingen af en vandreudstilling om 

ARKTIS i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum. Udstillingen er 

målrettet repræsentationerne og forventes at stå færdig primo april.  

 

 Kulturministeriet informerede om, at kulturministeren d. 27. januar deltog i 

70-året for befrielsen af udryddelseslejren Auschwitz i Polen.  

 

 Kulturministeriet meddelte endvidere, at Bente Skovgaard Kristensen, som i 

dag er kontorchef i departementets enhed for Medier og Idræt, pr. 1. marts 

tiltræder som ny afdelingschef. 

 

 Kulturstyrelsen informerede om arbejdet med Japan 2017 som sats-

ningsområde under Det Internationale Kulturpanel. Der planlægges en re-

searchtur til Japan i foråret i den forbindelse. 

 

 Kulturstyrelsen meddelte endvidere, at Jesper Hermansen tiltræder som ny 

direktør pr. 1. februar. Jesper kommer fra en stilling som afdelingschef i 

Kulturministeriets departement. 

 

 

Ad 3. Til orientering 

 

3.a Foreløbigt regnskab og tilskudsliste 2014: 

Kulturstyrelsen fremlagde forslag til ny skabelon for regnskab og budget. Det blev 

besluttet, at videreudvikle skabelonen og indsætte to ekstra kolonner („videreført“ 

og „samlet“). Det blev endvidere besluttet, at sætte regnskabstal for 2014 i skabe-

lonen, når regnskabet er afsluttet. 

 

3. b. Budget 2015:  

Budgettet for 2015 blev godkendt. Det blev noteret, at den samlede sum til forde-

ling er 100.000,- kr. mindre end sidste år, idet FL midler er nedskrevet med 

100.000,- kr. Kulturministeriet vil undersøge, hvorfor dette er sket. 

 

Udenrigsministeriet spurgte ind til, hvad de tre operatøropgaver ”Deltagelse i inter-

nationale netværk, Informationsmateriale, Besøgsprogrammer” indeholder. Kultur-

styrelsen informerede: Deltagelse i netværk anvendes til researchrejser i forbindel-

se med planlægning og afvikling af store projekter, besluttet af styregruppen; In-

formationsmateriale anvendes som mindre ad-hoc tilskud til repræsentationerne til 

kommunikation og markedsføring; Besøgsprogrammer anvendes til at invitere cen-

trale aktører og journalister til Danmark – i mindre målestok aktører fra Danmark 

til udlandet - i forbindelse med udviklingen af projekter og opbyggelsen af samar-
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bejde samt netværk. Udenrigsministeriet noterede, at i det tilfælde det bliver nød-

vendigt at prioritere midlerne anderledes end tilfældet er i dag, kunne man overve-

je at nedskrive posten ”Deltagelse i internationale netværk”. 

 

  

Ad 4. Til diskussion og beslutning  

 

4a Kriterier for tildeling af støtte: 

På grund af tidspres blev det besluttet at udskyde punktet. Kulturstyrelsen vil ind-

kalde til et ekstraordinært møde snarest, hvor punktet kan drøftes. 

 

Ad 5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt 

 

Ad 6. Status på igangværende projekter 

 

6a Liste over besøgsprogrammer: taget ad notam 

 

Ad. 7. Eventuelt  

Intet under eventuelt 

 

Mødedatoer i 2015: 

 

Tirsdag d. 5. maj kl. 13 – 15 

Eventuelt møde i juni  

NYT FORSLAG: onsdag d. 16. september kl. 13 – 15 i umiddelbar forlængelse af 

kulturseminaret. Mødet fredag d. 23. okt. kl. 13 – 15 udgår. 

Onsdag d. 9. dec. kl. 13 – 15 

 

 

/Ulla Rønberg 


