
 

 

REFERAT 

20. maj 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 af møde den 26. maj kl. 13-14, skypemøde 

 

Tilstede:  

Udenrigsministeriet: Maria N. Tarp, Christian Wegner, Cecilie B. Münster 

Kulturministeriet: Nicky V. Trebbien, Julia Katinka Løcke 

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

(referent) 

 

Dagsorden: 

 

1) Til godkendelse: 

a. Ministrenes godkendelse og anvendelse af bevilling, jf. bilag 1 

b. Godkendelse af forslag til kommunikation, jf. bilag 2 

c. Godkendelse af forslag til puljebeskrivelse, jf. bilag 3 

d. Godkendelse af forslag til administrativ proces for opfølgning 

af udvalgte tidligere IKP indsatsområder 2017-2020, jf. bilag 4 

 

2) Til diskussion  

a. Proces for afklaring af strategi for den internationale 

kulturudveksling fra 2022 Jf. bilag 5 

 

3) Til orientering 

a. Statsbesøg 2021, programforslag til protokollen , jf. bilag 6 

 

4) Næste møde i juni 

a. Aftale dato for mødet 

b. Til dagsorden 

i. Godkendelse af projektbeskrivelser fra 

repræsentationer i USA, Storbritannien og Tyskland 

vedførende midler fra 2020 bevillingen til 

kultureksport. Jf. vedhæftede tilskudsbevillinger 

ii. Strategi for den internationale kulturudveksling fra 

2022  

_______________________________________________________________________ 

 

Referat 

 

 Ingen kommentarer til dagsorden 

 Præsentation af nye medlemmer i styregruppen 



 

Side 2 

 Souschef Christian Wegener, Udenrigsministeriet (afløser Dorte Bryde 

Mikkelsen) 

 Fuldmægtig Julia Katinka Løcke, Kulturministeriet (afløser Ida 

Fulgsang-Damgaard) 

 

 

Pkt 1 - Til godkendelse: 

a. Ministrenes godkendelse og anvendelse af bevilling, jf. bilag 1 

 Styregruppen besluttede, at såfremt ambassaden i Thailand ikke 

kan anvende midlerne til en kulturfejring af jubilæet for 

diplomatiske forbindelser, så kan styregruppen disponere midlerne i 

2021 til Nordic Bridges og/eller kulturprogrammet for udgående 

statsbesøg.  

 

b. Godkendelse af forslag til kommunikation, jf. bilag 2 

 På baggrund af sagsbehandling af mødematerialet forud for mødet 

besluttede styregruppen at godkende den endelige kommunikation i 

en hurtig skriftlig høring, således at UM og KUM kan kommunikere 

til samarbejdsaftalens aktører den 27. maj 2021. Styregruppen 

besluttede at tilføje et forbehold for finanslovsudvalgets endelige 

godkendelse i den eksterne kommunikation 

Godkendt kommunikation vedlagt referatet 

 

c. Godkendelse af forslag til puljebeskrivelse, jf. bilag 3 

 Styregruppen godkendte forslag til puljebeskrivelse til 

projektmidler.  

 Styregruppen godkendte en regulering af beløbsgrænse på 150.000 

kroner for styrelsens mandat til at tage beslutning på styregruppens 

vegne til ansøgninger til projektpuljen.  

 Styregruppen besluttede, at ansøgninger over 150.000 kroner 

behandles af styregruppen løbende og i skriftlig procedure.   

 

d. Godkendelse af forslag til administrativ proces for opfølgning af 

udvalgte tidligere IKP indsatsområder 2017-2020, jf. bilag 4 

 Styregruppen godkendte styrelsens forslag til administrativ proces, 

hvilket betyder at styregruppen skal godkende projektbeskrivelser 

fra de udvalgte tilskudsmodtagere. Fristen for indsendelse er 1. 

september 2021.  

 

Pkt 2 - Til diskussion  

a. Proces for afklaring af strategi for den internationale 

kulturudveksling fra 2022 og UM/KUM samarbejdet herom, Jf. bilag 5 

 Kulturministeriet orienterede om, at kulturministeren har et ønske 

om i efteråret 2021 at afklare det politiske mål med Danmarks 

internationale kulturudveksling fra 2022.    



 

Side 3 

 Enighed i styregruppen om relevansen af et møde mellem 

Udenrigsministeren og Kulturministeren. Videre drøftelse af proces 

forestår.  

 På baggrund af mødematerialets udkast til en proces diskuterede 

styregruppen den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde 

 På kommende styregruppemøde i juni 2021 diskuteres tre 

scenarier og der tages beslutning om de/det mest 

hensigtsmæssige scenarie(r) at udfolde 

 Afhængig af de politiske meldinger og ønsker kan 

styregruppemødet i august tilrette og tage stilling til det/de 

udfoldede scenarie(r) med henblik på en senere forelæggelse for 

de to ministre.  

 Det er forventeligt at udenrigsministeren og kulturministeren tager 

stilling til Danmarks internationale kulturudveksling i efteråret 

2021.  

 Afhængig af ministrenes beslutning udfoldes strategi og 

samarbejdsaftalen tilrettes.   

 

Pkt 3 - Til orientering 

a. Statsbesøg 2021, programforslag til protokollen, jf. bilag 6 

 På baggrund af styrelsens og ambassadens forslag til kulturprogram 

under statsbesøget til Tyskland orienterede styrelsen styregruppen 

om, at Hofmarskallatet i forbindelse med et bilateralt møde havde 

spurgt ind til kulturministerens eventuelle deltagelse i statsbesøget.  

Kulturministeriet undersøger om kulturministeren fortsat har 

interesse i at deltage i statsbesøget.  

 

Pkt 4 - Næste møde  

a. 21. juni kl. 14.30-15.30 via Skype 

 Ønsker til dagsorden sendes til Slots- og Kulturstyrelsen inden 11. 

juni.  

 

Emner til dagsorden:  

 Godkendelse af projektbeskrivelser fra repræsentationer i USA, 

Storbritannien og Tyskland vedførende midler fra 2020 

bevillingen til kultureksport. Jf. vedhæftede tilskudsbevillinger 

 Diskussion af tre scenarier for Danmarks internationale 

kulturudveksling fra 2022.   

 Evt 


