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Referat for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbejde 

den 14. december 2017 kl. 14.00-16.00 i Slots- og Kulturstyrelsen, lokale 

7, 5. sal 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og 

Kulturstyrelsen  

UM havde ingen meddelelser. KUM orienterede om løbende sager med Tyskland, 

Armenien og Georgien.  

Det blev endvidere besluttet at SLKS inviterer DIF og DGI til møde sammen med 

departementet mhp. orientering om IKP strategien og de godkendte projektgrundlag.  

SLKS havde ingen meddelelser. Sender referat ud til godkendelse i denne uge med kort 

svarfrist d. 15/12 kl. 12.  

 

3. Til godkendelse  

 

3.a. projektgrundlag: USA 

 3.b. projektgrundlag: Tyskland  

 3.c. projektgrundlag: Frankrig  

 3.d. projektgrundlag: Storbritannien  

3.e. projektgrundlag: Rusland  

3.f. projektgrundlag: Sydkorea 

3.g. Økonomisk prioritering af indsatser 

3.h. Budget 2017 

3.i. Tilskudsliste 2017 

3.j. Budget 2018-2020 

3.k. Puljebeskrivelse for rådighedsbeløbsansøgninger 

  

Til punkterne 3a, b, c, d, e og f blev projektbeskrivelserne godkendt i deres nuværende 

form. Godkendelsen sker i forståelse af, at der er tale om dynamiske papirer og at 

bruttolisterne med projekter kan ændre sig undervejs. Kommentarerne der kom på IKP 

mødet d. 7 december vil blive reflekteret i projektgrundlagene i en senere iteration. 

 

Styregruppen vil løbende blive orienteret om fremdriften i projekterne, herunder løbende 

afrapportering om økonomi.  

Det blev i den forbindelse besluttet at styregruppen orienteres og inddrages, hvis der 

sker væsentlige ændringer eller afvigelser i projekterne. 

 

 Deltagere:  

 

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet (afbud) 

Louise Bang Jespersen, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen 

Morten Nybo (ref.), Slots- og Kulturstyrelsen  
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Til punkt 3.g. godkendes indstillingen fra SLKS på økonomi jf. bilag 3.g. Styregruppen 

bemærker at SLKS, på baggrund af godkendelsen af projektgrundlagene, har mandat til 

at udmønte strategier og disponere over rammemidlerne. 

  

Til punkt 3.h. blev budgettet rettet, da der var en tastefejl. Budgettet blev herefter 

godkendt.  

 

Til punkt 3.i. blev tilskudslisten godkendt. 

 

Til punkt 3.j. blev budgettet godkendt.  

 

Til punkt 3.k. blev det besluttet at godkendelse af puljebeskrivelsen foregår i 

skriftlig procedure. 

       

4. Næste møde 

SLKS sender forslag til kommende styregruppemøde.  

 

5. Evt. 

UM bemærkede, at ambassaderne over en bred linje giver positive tilbagemeldinger 

ift. samarbejdet med SLKS.  

KUM bemærkede, at formatet for de kommende IKP møder skal drøftes, da 

handlingsplanerne nu er godkendt. Der er enighed i styregruppen om at der bør 

holdes fast i to årlige møder for kontinuitetens skyld, men at møderne evt. kan 

kortes lidt ned og bruges til afdække temaer og få input udefra.  
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Bilagsliste:  

3.a. projektgrundlag: USA 

 3.b. projektgrundlag: Tyskland  

 3.c. projektgrundlag: Frankrig  

 3.d. projektgrundlag: Storbritannien  

3.e. projektgrundlag: Rusland  

3.f. projektgrundlag: Sydkorea 

3.g. Økonomisk prioritering af indsatser 

3.h. Budget 2017 

3.i. Tilskudsliste 2017 

3.j. Budget 2018-2020 

3.k. Puljebeskrivelse for rådighedsbeløbsansøgninger 

 


