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1 Baggrund for tillægsaftale

1.1 Baggrund

På bag rund af Kulturministeriets ønske om at evaluere  ældende kulturaftalemodel

forlænges kulturaftalen med Kulturregion Bornholm 2014-2017. Aftalen forlænges til

og med 2018, hvilket betyder, at kulturregionens aftale udløber på samme tid som flere

f landets øvrige kulturaftaler. Dette  ør det muligt at indfase justerin er af

kulturaftale-konceptet fra 2019 o  frem. Denne tillægsaftale tager udgangspunkt i

indholdet fra kulturaftalen 2014-2017.

1.2 Aftaleperiode

nn  tillægsaftale er  ældende fra 1. januar - 31. december 2018.

2 Indsatsområder og mål
Med udgangspunkt i visionen for kulturaftalen 2014-2017 videreføres indsatserne

Kultur og Sundhed og Børn, Unge og Kultur i 2018. Der indgår mindre justeringer af

tillægsaftalens indhold i forhold til kulturaftalen for 2014-2017, ligesom der er

formuleret nye mål.

2.1 Kultur o  Sundhed

I de seneste fire år har Kulturregion Bornholm arbejdet med at inddrage kultur o 

kunst i dagligdagen på et botilbud i kommunens socialpsykiatri. Borgerne har delta et i

aktiviteter lige fra kor, teater til keramik- o  landart forløb. Erfaringerne viser, at de

kulturelle oplevelser har haft en positiv indflydelse på deltagerne og bidraget til øget

livskvalitet og aktivitetsniveau. Endvidere har kulturinstitutionerne opnået viden om

en ny brugergruppe og givet socialpsykiatriens personale og bor ere mere mod på at

arbejde med kultur i det daglige.

I 2018 ønsker vi at bygge vide e på de gode erfaringer og udvide vores indsats til også at

gælde botilbud for personer med handicap. Vi vil fremme adgangen til øens mangfoldige

kulturliv for disse borgere, som ikke selv kan tage del i aktiviteter uden for deres bopæl.

Ved hjælp af samarbejder med de bornholmske kulturinstitutioner vil vi give dem

mulighed for at ind å i sociale fællesskaber og øge kvaliteten af det s mvær og de

aktiviteter, der tilbydes beboe ne i kommunens botilbud.
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Mål:

® Vi vil øge aktivitetsniveauet og livskvaliteten blandt bor ere på kommunens

botilbud

« Vi vil fremme sama bejdet mellem kommunen og øens kulturinstitutioner om

udviklingen af kulturtilbud til borgere med nedsat funktionsevne.

Målene realiseres ved hjælp af en fortsættelse af projektet Bevægelse gennem Kultur,

som er forankret i Center fo  Psykiatri og Handicap.

2.2 Børn, Unge o  Kultur

Kulturregion Bornholm ønsker, at øens bø n o  unge skal sikres mødet med den

særegne bornholmske natur, kultu  og kunst i rammer, der understøtter deres sociale,

kreative og fa lige kompetencer. På denne ba  rund har regionen i forrige

kulturaftaleperiode opbygget en ødækkende skoletjeneste, som i dag tilbyder

pædagogiske kultur- og naturtilbud til øens grundskoleelever. Men da kultur- og

naturoplever også har betydning for små børns læring, udvide  vi vores vifte af

læringstilbud til også at omfatte undervisningsforløb til småbørn.

Alle bornholmske børn i alderen 3-6 år skal have muli hed for at indgå i æstetiske

lærin sprocesser, der vækker deres nysgerrighed, udvikler deres sociale kompetencer,

iver dem et rigt sprog og en god forståelse af den kultur og natur, som omgiver dem. I

2018 vil vi derfor tage hul på det forberedende arbejde, der skal føre til, at der skabes

en rød tråd fra daginstitutionsområdet til  rundskolen. Arbejdet vil bl.a. ske i tæt

samarbejde med pædagoger og vil følge de pædagogiske læreplaner for

dagtilbudsområdet.

Samtidig vil vi se nærmere på, hvordan kulturaktiviteter kan hjælpe børn og unge med

faglige og personlige udfordringer. Re ionen vil bygge videre på lokale og

internationale erfaringer, som viser, at der er sammenhæng mellem børns kunstneriske

og kulturelle oplevelser   og deres grad af selvværd samt evne til faglig indlæring. Ved

hjælp af kulturelle fritidstilbud målrettet skoleklasser og deres familier sætter vi fokus

på, hvordan kunst, kultur og natur kan inspi ere udfordrede børn til at opleve og lære i

sociale sammenhænge.

Endelig ønsker vi at give unge, som har særlige evner og vil mere med deres

kunstneriske interesse, mulighed for at udfolde deres talent og stifte bekendtskab med

kunst som en karrierevej. Med henblik på at samle erfaringer og viden om en

kunstnerisk talentindsats vil vi i 2018 afprøve et talentforløb i teater.
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Mål

® Vi vil kvalitetssikre og professionalisere kultur- og naturtilbud til

dagsinstitutionsområdet

® Vi vil øge udfordrede bø ns livskvalitet o  læring

® Vi vil styrke talentudviklingen inden for te ter

Målene  ealiseres ved hjælp af et samarbejde med Bornholms Teater, fortsættelse af

Skoletjenesten Bornholm o  med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet Kend din 0.
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3 Bevillin er tilknyttet til aftalen

Aftalens samlede ramme er på 685.764 kr. (2018-priser) og består af en statslig

bevillin  på 335.458 kr., o  en re ional medfinansierin  på 350.306 kr.

Kulturregion Bornholm 2018

Kulturministeriet Regionen

Indsatsområder 335.458 350.306

Samlet ramme 685.764

De ovennævnte tilskud er omfattet af de gældende ra mer og vilkår fo  projekttilskud i

kulturaftalen for perioden 2014-2017.

I tilfælde af at der kan konstateres et mer- eller mindreforbrug ved

re nskabsopgørelsen for 2017, overføres beløbet til 2018. Kulturr egionen fordeler evt.

overførte midler efte  egen vurderin .

Kulturaftalens bevillingsmæssige g undlag o  vilkår samt specificering af bevillingens

fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1.
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4 Evaluering o  regnskab

4.1 Status og slutevaluerin 

Evaluerin en skal tage ud an spunkt i kulturaftalens vision, indsatsom åder og mål.

Senest den 15. september 2018 skal kulturregionen indsende en evaluering, som skal

have en sådan karakter, at den kan danne grundla  for forhandlinger om en eventuel

ny aftale. Evalueringens udformning skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer

herfor.

4.2 Regnskabsoplysninger

Kulturregion Bornholm skal senest d. 15. september 2019 indsende samlet og

afsluttende regnskab for perioden 2014-2018. Regnskabet skal vise forbru et af

bevillingen fra Puljen til kultur i hele landet, og hvor stort et tilskud de enkelte

indsatsområder har modtaget fra puljen.

Kulturregionen skal endvidere indsende regnskabsoplysninger for den regionale

medfinansiering. Oplysningerne skal opgøre den samlede egenfinansiering o  vise, hvor

stort et tilskud de enkelte indsatsområder har modta et i regional medfinansiering.

Regnskabsoplysningerne skal være reviderede og vedlægges oplysninger om den udførte

revision.

Regnskabsoplysningernes udformnin  skal følge de til enhver tid gældende  egler o 

retningslinjer herfor.

For eventuelle andre bevillinger fra ministeriets styrelser eller andre puljer beskrives i

fornødent omfang de særlige rapporteringskrav, so   ælder herfor.
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5 Underskrift af  ftalen

Bornholms Regionskommune Kulturministeren
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