
 

 

NOTAT 

24. juni 2021 

 

Internationalt samarbejde 

 

 

Søren Krogh 

skr@slks.dk 

+45 33 74 45 52 

 

Jour. nr. Click here to enter text. 

 

 

Til: UM/KUM styregruppen 

 

Referat 

 

Mødet blev afholdt i Kulturministeriet, Bomholtsalen, 24. juni 2021, kl. 08.30-

9.30 

 

Tilstede:  

Udenrigsministeriet: Maria N. Tarp, Cecilie B. Münster 

Kulturministeriet: Nicky V. Trebbien, Julia Katinka Løcke (på skype), Ulla 

Rønberg (på skype) 

Slots- og Kulturstyrelsen: Karin Marcussen (mødeledelse), Søren Krogh 

(referent) 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Siden sidst, orientering 

a. UM 

b. KUM 

3) Til beslutning 

a. Scenarier for Danmarks internationale Kulturudveksling, jf. 

bilag 1 

b. Videre proces for scenarierne, jf. bilag 2 

c. Indstilling Projektoplæg for kultureksport, jf. bilag 3 

i. Tyskland, jf. bilag 4 + 4.a. 

ii. New York, Jf. bilag 5 

iii. London, Jf. bilag 6 

4) Kommende møde 

5) Evt.  

 

Referat 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

 

Styregruppen besluttede at flytte rundt på dagsordens punkter, jf. 

ovenfor, således at rækkefølge på dagsorden er: 

 3.c – Beslutning, projektoplæg om kultureksport 

3. a+b – Scenarier for Danmarks internationale 

Kulturudveksling samt videre proces 

 4. – Kommende møde 

2. – Siden sidst, orientering 



 

Side 2 

 5. – Evt. 

 

3.c) Beslutning – projektoplæg for kultureksport 

Styregruppen godkendte  Slots- og Kulturstyrelsens indstilling. 

 

3. a+b) Scenarier for Danmarks internationale kulturudveksling samt 

             videre proces 

 

Styregruppen indledte punktet med at afstemme forventninger til 

formålet med de fremsendte scenarier (bilag 1). Kulturministeriet gjorde 

opmærksom på kulturministerens generelle ønske om eventuelt at 

omdisponere midlerne fra det kulturelle aktstykke til andre formål. Bilag 

1 var derfor tænkt som en indledende økonomisk rammesætning frem for 

et mere politisk strategisk oplæg til Danmarks internationale 

kulturudveksling.   

 

 

Styregruppen bad Slots- og Kulturstyrelsen udfolde scenarieoplægget 

(bilag 1) på følgende områder: 

 

 Baggrund og historik for samarbejdet mellem Udenrigsministeriet og 

Kulturministeriet, herunder IKP. 

 Beskrivelse og evaluering af det hidtidige samarbejde og samarbejdets 

elementer. Beskrivelsen skal blandt andet indeholde de forskellige 

elementer som organisering, puljer, kulturseminaret, IKP og 

strategiske indsatser og en evaluering af udbyttet af disse. 

 Beskrivelse af scenariernes elementer og baggrunden herfor. Bl.a. 

årsmødet, udviklingspuljen mv.  

 Oplæg der skildrer strategiske muligheder i de forskellige scenarier 

der er koblet til gennemførslen af regeringens mærkesager. Der blev 

gjort opmærksom på områderne: bæredygtighed, genstart af 

kulturlivet, kultureksport, børn og unge.  

 

Ovenstående skal tjene som baggrund for drøftelserne om 

sammensætningen og udvælgelsen af scenarier. Slots- og Kulturstyrelsen 

fremsender materialet forud for det kommende styregruppemøde, hvor 

styregruppen tager stilling til den videre proces.  

 

Scenarieoplægget skal herefter bl.a. danne afsæt for en indstilling til 

kulturministeren, ligesom det potentielt kan inkluderes i et bilateralt 

møde mellem kulturministeren og udenrigsministeren forud for en fælles 

udmelding om fremtiden for Danmarks internationale kulturudveksling 

inden udgangen af 2021.  

 

 

4) Kommende møde 

 

2. september 2021 kl. 14.00-16.00 

Mødelokale 1, 5. sal, Slots- og Kulturstyrelsen 



 

Side 3 

 

Der opfordres til, at både nye og afgående kontorchefer deltager i 

mødet.  

 

2) Siden sidst - orientering  

 

KUM:  

Kulturministeriet orienterede om, at det internationale bilaterale 

kultursamarbejde flytter kontor til ”Analyse og Kulturøkonomi”. Ny 

kontorchef pr. 1. september er Sune Thvilum-Kannegaard. 

 

UM: 

Udenrigsministeriet orienterede om, at ny kontorchef pr. 1. september 

for Public Diplomacy, Press and Communication (KOM) er Christine 

Pii Hansen 


