Referat – Styregruppemøde 28.02.20
Deltagere:
Nicky Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet
Louise Bang Jespersen, Udenrigsministeriet
Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen
Agnethe Skovbye Nissen, Slots- og Kulturstyrelsen
Torben Lyngsø, Slots- og Kulturstyrelsen (ref.)
Søren Krogh, Slots- og Kulturstyrelsen

Referat for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde
den 28. februar 2020 kl. 12:30 – 15:30 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 2, 5. sal.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
KUM orienterede om, at ministeren er fokuseret på medieområdet og at rejser ikke prioriteres på samme niveau som tidligere.
Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om personaleudskiftning.
UM orienterede om, at man afventer erstatning for medarbejder.
3. Til godkendelse
3a. Regnskab 2019 (Bilag 3a)
Regnskab for 2019 godkendt.
3b. Budget og forbrug, februar 2020 (Bilag 3b)
Budget og forbrug godkendt med anmærkningen, at der rettes fra 250.000 kr. til
850.000 kr. i summeringen i nederste kolonne af Forslag til disponering af rest (bilag 3b).
3cd. Tilskudsliste 2019 og 2020 (Bilag 3c og 3d)
Tilskudslisterne 2019 og 2020 blev godkendt.
3e. IKP-budget for 2017 – 2020 (Bilag 3e)
IKP-budgettet for 2017 - 2020 blev godkendt, der gøres opmærksom på at enkelte
bevillinger løber ind i 2021.
4. Til beslutning
4a. Fordeling af Rådighedsbeløb 2020 (Bilag 4a)
Styregruppen godkendte indstillingen vedr. fordelingen af Rådighedsbeløb 2020
med nedenstående ændringer:
Der afsættes et rammebeløb på 50.000 kr. til henholdsvis ambassaden i Japan og
ambassaden i Kina. Slots- og Kulturstyrelsen tager kontakt til ambassaderne og beder om beskrivelse af anvendelse af midlerne. Der laves en skriftlig indstilling til
styregruppen på baggrund af ambassadernes beskrivelser. Styregruppen opfordrer
til, at der følges op med rådgivning til ambassaderne.
Styregruppen bevilligede 150.000 kr. til ambassaden i Storbritannien, med henvisning til, at arkitektkonferencen på St. Catherine’s Colleges søges hos Statens
Kunstfond.
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Styregruppen bevilligede 200.000 kr. til ambassaden i Tyskland. Indstillede
100.000 kr. til opfølgning på statsbesøget som afholdes i november 2020 bevilligede ikke, da opfølgning ikke forventes at ske i 2020.
Det samlede godkendte beløb for Rådighedsbeløb 2020 er 2.103.400. kr.
Det blev besluttet, at der sendes udkast til kommunikation af beslutningerne i fordelingen af rådighedsbeløbet til styregruppen sammen med referatet.
4b. Kulturseminaret 2020 (Bilag 4b)
Det blev besluttet, at der ikke skal afholdes et kulturseminar i 2020.
UM vil forlænge deres PD-seminar og forhåndsreservere Eigtveds Pakhus, således
at der er mulighed for stadig at have et kulturelement for ambassadernes ansatte,
samt mulighed for at invitere ansatte ved Dansk Kulturinstitut. Styrelsen stiller
gerne op i det omfang, det ønskes.
Det blev besluttet, at der skal reserveres 20.000 kr. af styregruppens midler til forlængelsen af PD-seminaret i budgettet.
5. Behandling af ansøgninger
5a. Indstilling vedr. bevilling til IKP-indsatsområder (Bilag 5a)
Indstillingerne vedr. bevilling til IKP-indsatsområder blev godkendt betinget af, at
der eftersendes mere konkrete projektgrundlag på både USA og Storbritannien. Der
blev bevilliget 150.000 kr. til satsningen i Storbritannien, og 200.000 kr. til satsningen i USA.
5b. Indstilling vedr. ansøgning fra ambassaden i Libanon (Bilag 5b)
Styregruppen besluttede at afslå ansøgningen fra ambassaden i Libanon. Der indledes dialog samt videre rådgivning til ambassaden.
5c. Indstilling vedr. ansøgning fra kulturinstituttet i Indien (Bilag 5c)
Styregruppen besluttede, at Merete Pryds deltagelse skal søges i SKF Litteratur, og
at de 15.000 kr. flyttes over til praktiske udgifter i forbindelse med festivallen. Der
bevilliges i alt 75.000 kr. af styregruppen.
5d. Indstilling vedr. statsbesøg i Tyskland 2020 (Bilag 5d)
Det blev besluttet, at der afsættes 500.000 kr. til statsbesøget. Slots- og Kulturstyrelsen bedes være opmærksomme på at erhvervsdelegationen har brug for et stort
antal pladser ved returmiddagen.

6. Evt.
Ved næste styregruppemøde diskuteres hvorvidt midlerne under Informationsmateriale og web skal flyttes til projektmidlerne.
Det næste styregruppemøde finder sted om 3 måneder.
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