
 
 
 

 
    

    
    

     
     
      

 
 

 
   

 
 

     
   

 
      

      
 

 
 

 

         
             

    

 

   

 
         

    
            

            
    
                

    
    

 

 

 

 
       
        

            
   

 
        
               

           
            

Referat  fra  Styregruppemøde  3.  december  2019  

Deltagere:  

Nicky Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet 
Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet 
Louise Bang Jespersen, Udenrigsministeriet 
Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen 

Morten Nybo, Slots- og Kulturstyrelsen 

Torben Lyngsø, Slots- og Kulturstyrelsen (ref.) 

Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamar-
bejde den 3. december 2019 kl. 12:00 – 14:00 i Slots- og Kulturstyrelsen, 
mødelokale 2, 5. sal. 

1.  Godkendelse  af  dagsorden  
Dagsorden blev godkendt 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kultur-
styrelsen (12:00 – 12:10) 

UM orienterede om deres arbejde med den grønne dagsorden i udenrigstjenesten. Hans 

Christian Aaskov har ifm. udsendelse forladt området. Det er endnu uafklaret, hvorledes 

hans arbejdsopgaver dækkes fremadrettet. 
KUM orienterede om at Ane Vibe har fået ny funktion fra januar 2020, og forventes af-
løst i marts 2020. 
SLKS havde ingen meddelelser. 

3.  Til  godkendelse  (12:10  –  12:40)  

3a.  Budget  og  forbrug  2019  
Budget  og  forbrug  2019  blev  godkendt  under  anmærkning  af  at  notat  (bilag  
3a)  efter- sendes.  Bilag  manglede  og  er  blevet  eftersendt  03-12-2019.  
I  bilaget  står,  at  SLKS  forventer,  at  der  vil  blive  tilbageoverført  restmidler  fra  
en  række  projekter  inden  årets  udgang,  og  at  det  indstilles,  at  restmidlerne  
bevilliges  til  indsatsen  i  USA  til  allerede  besluttede  projekter  i  2020,  således  
at  den  samlede  4- årige  bevilling  er  i  alt  3  mio.  kr.  Styregruppen  godkendte  
denne  indstilling.  

 
3b.  Budget  2020  
Styregruppen  godkendte  budgettet.  Det  blev  besluttet  at  tage  samlet  stilling  til  
yderligere  mindre  bevillinger  til  indsatsområderne  på  første  møde  i  det  nye  år.  
SLKS  udfærdiger  notat  og  indstilling.  

4.  Til  diskussion  (12:40  –  13:30)  

4a. Status på IKP indsatsområder (Bilag 4a) 

Der blev orienteret om status på indsatsområder enkeltvis. 
Styregruppen bad om, at eksterne midler for fremtiden fremgår mere tydeligt af 
den samlede projektøkonomi. 

4b. Støtte til kunstnere fra Grønland og Færøerne 

Det blev besluttet, at SLKS får mandat til at kontakte Grønland og Færøerne for at 
afsøge interessen om støtte til besøgsprogrammer fra Canada i forbindelse med 

indsatsen i 2021. SLKS eftersender opdateret notat med mere kontekst for fore-
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spørgslen, og orienterer styregruppen om svar. Styregruppen besluttede evt. be-
løbsramme på op til 80.000 DKK, og at midlerne afsættes fra besøgsprogramsmid-
ler. 

4c. Støtte til rejser for ambassadører og generalkonsuler 

Styregruppen drøftede sagen. Den konkrete forespørgsel var trukket tilbage. Der 

var imidlertid enighed om, at ekstra midler til ambassaders/ambassadørers rejseak-
tiviteter kun kan komme på tale under helt særlige omstændigheder, og at styre-
gruppen i givet fald må tage stilling fra sag til sag. 

4d. Evaluering af Art in Embassy 

Styregruppen tager evalueringen til efterretning. Styregruppen henstiller endvidere 

til, at Statens Kunstfond koordinerer med UM ved fremtidige ansøgninger fra am-
bassader. 

4e. Fremtidig IKP (mundtligt) 

KUM stillede forslag om et møde inden jul mellem KUM og UM for at drøfte proces-
sen. 

5.  Behandling  af  ansøgninger  (13:30  –  13:50)  

5a. Indstilling vedr. Fællesnordisk satsning i Canada 2021 

Styregruppen godkendte indstillingen. Der afsættes 500.000 DKK af de frie midler 

på 2020 budgettet. 

5b. Ansøgning fra Columbia ang. Litteraturfestival 
Det blev besluttet at ansøgningen støttes med 40.000 DKK. 

5c. Ansøgning fra Indonesien ang. Fejring af diplomatiske forbindelser 

Det blev besluttet at ansøgningen imødekommes som en betinget rammeaftale i 
prioriteret rækkefølge, og at midlerne ikke må anvendes til at støtte korets evt. op-
træden i residensen. 

6.  Evt.  (13:50  –  14:00)  
Styregruppen henstiller at der kan laves indledende forberedelser til kulturseminar 

uden økonomisk binding. 

Bilag:  

3. Oversigt over forbrug 

3a. Status på forbrug 2019 

3a. Tilskudsliste november 2019 

3a. Budget for IKP strategi 2017 – 2020 (til orientering) 
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3b. Udkast til budget 2020 

4a. Cover – status på IKP-satsninger 

4a. Tyskland IKP statuspapir 

4a. USA IKP statuspapir 

4a. Storbritannien IKP statuspapir 

4a. Frankrig IKP statuspapir 

4a. Rusland IKP statuspapir 

4a. Asien IKP statuspapir 

4a. Baltikum IKP statuspapir 

4a. Polen IKP statuspapir 
4b. Støtte til grønlandske og færøske kunstnere 

4c. Støtte til rejser for ambassadører og generalkonsuler 

4d. Evaluering af Art in Embassy 

5a. Indstilling vedr. fællesnordisk satsning i Canada 2021 

5b. Indstilling og ansøgning fra ambassaden i Columbia 

5c. Indstilling og ansøgning fra ambassaden i Indonesien 

6a. Evaluering af Kulturseminaret 2019 
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