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Til: Udenrigsministeriets og Kulturministeriets styregruppe for Danmarks 

internationale kulturudveksling 

 

Referat af styregruppemøde 3. december kl. 13.45-14.30 via skype 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. SLKS beder om under pkt 6 at få styregruppen beslutning 

omkring afslutning af IKP indsatserne. 

2. Orientering fra Kulturministeriet 

a. Ida J.D. Fuglsang introduceres som ny medarbejder i det 

internationale kontor i Kulturministeriet 

b. Nicky orienterede om corona-indsatsen i Kulturministeriets 

departement 

c. Lone orienterede om ny coronaenhed i styrelsen, som hun 

bliver chef for pr 1. januar 2021. 

3. Orientering fra Udenrigsministeriet 

a. Louise orienterede om corona-indsatsen i UM 

b. Dorthe B. Mikkelsen introduceres som ny souschef i PD 

afdelingen, UM 

4. Til godkendelse  

a. Budget 2021 – budget og forbrug 2020 samt tilskudsliste 

2020 til orientering 

Styregruppen blev enige om at udskyde godkendelse af budget 

2021 på grund af de forestående forhandlinger om 

samarbejdsaftalen. Budgettet fastlægges i forbindelse med 

ændringsforslag til det kulturelle aktstykke i foråret 2021. 

b. Anvendelse af restmidler 2020 

Restmidlerne er pr 8. december 1.037.493,73 kroner  

Det blev besluttet, at under forudsætning af tilstrækkelige 

restmidler fordeles disse på nedenstående måde i prioriteret 

rækkefølge: 

1. Rammebevillinger på respektive 200.000 

kroner til ambassaderne i Tyskland, 

Storbritannien og USA (Generalkonsulatet) til 

kultureksport, jf. indstilling fra SLKS. 

Ambassaderne i Tyskland, Storbritannien og 

generalkonsulatet i USA sender et notat til 

styregruppen med beskrivelse af anvendelsen 

af bevillingerne på 200.000 dkr. til 

kultureksport. 



 

Side 2 

2. Imødekommelse af eventuelle ansøgninger i 

2020 

 

 

5. Til diskussion  

a. Kommunikation om udmelding i forhold til det videre 

IKP arbejde 

i. Enighed om at kommunikationen i udgangspunktet 

bør være af overordnet karakter 

ii. Der kan være behov for differentieret kommunikation 

til forskellige interessentgrupper for Danmarks 

internationale kulturudveksling – herunder særlig 

kommunikation til de nuværende IKP medlemmer 

iii. At UM og KUM i forlængelse af en overordnet fælles 

kommunikation kan udarbejde mere specifik 

kommunikation til eks. ambassaderne.  

 

I forlængelse af en revideret udkast til en samarbejdsaftale beder UM om, at 

KUM udarbejder et notat med en tydelig beskrivelse af samarbejdsaftalens 

baggrund og indhold samt en begrundelse af hvorfor der vurderes at være et 

behov for at revidere aftalen. Styregruppen blev enige om, at der ikke endnu 

kan fastsættes en dato for hvornår arbejdet med samarbejdsaftalen er 

færdigt.  

6. Evt. 

a. Afslutning af IKP indsatserne 

i. Det blev besluttet, at SLKS udarbejder en kort 

evaluering af IKP indsatserne 2017-2020, der 

indeholder  

1. Økonomi 

2. Opnåede resultater i IKP indsatsen 

(kvantitative data) 

3. Kort evalueringsnotat 

Evalueringerne sendes skriftligt til styregruppen. Hermed skal 

indsatsernes nedsatte styregrupper ikke foretage evalueringer.  

 

 

 


