
Samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet 

om Danmarks internationale kulturudveksling 

1. Udenrigsministeriets og Kulturministeriets samarbejde 

Udenrigsministeriet og Kulturministeriet fornyer hermed samarbejdsaftalen om 
varetagelsen af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet. Aftalen afløser 
den aftale mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, som blev indgået den 
30. maj 2007. 

Samarbejdsaftalen skal fremme kulturudvekslingen generelt med det formål at 
styrke: 

Udvikling og fornyelse af dansk kunst og kultur 
Markedsføring af Danmark som land 
Fremme af kultureksport 
Fremme af interkulturel dialog 

Danmarks internationale kulturudveksling er beskrevet i Regeringens strategi for 
styrket internationalisering af dansk kulturliv, juni 2010 og endvidere i 
bemærkningerne til Forslag til lov om Kunstrådet (L 128) som vedtaget af 
Folketinget den 20. marts 2003 med ikrafttræden 1. juli 2003. 

Udenrigsministeriet og Kulturministeriet har nedsat en styregruppe med 
repræsentanter på kontorchefniveau. 

Styregruppen for det internationale kultursamarbejde skal sikre implementeringen 
af samarbejdsaftalen samt føre tilsyn med Kunststyrelsen som operatør. 

2. Det Internationale Kulturpanel 

Det Internationale Kulturpanel blev nedsat i 2010 som en del af regeringens 
internationaliseringsstrategi og består af følgende aktører: Udenrigsministeriet, 
Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Kunststyrelsen, 
Kulturarvsstyrelsen, Statens Kunstråd, Det Danske Kulturinstitut, Det Danske 
Filminstitut, Dansk Arkitekturcenter, Danish Crafts, Dansk Design Center, Center 
for Kultur og Udvikling. 

Det Internationale Kulturpanel har til opgave at fastlægge en samlet 3-årig 
strategisk handlingsplan for Danmarks kulturudveksling med udlandet og skal i den 
forbindelse fastlægge langsigtede geografiske, tematiske og andre fokusområder. 
Panelet skal sikre implementering af handlingsplanen og i den forbindelse fungere 
som afsæt for større samarbejdsprojekter og forum for koordinering. Endelig skal 
panelet styrke videndelingen mellem de enkelte medlemmer. 

1 



For at sikre, at panelet er operativt mellem møderne, skal Styregruppen for det 
internationale kultursamarbejde løbende følge op på realiseringen af Det 
Internationale Kulturpanels strategiske handlingsplan. 

Styregruppen for det internationale kultursamarbejde afsætter midler til at bakke 
op om realiseringen af panelets handlingsplan og træffer beslutning om økonomisk 
prioritering af handlingsplanens indsatsområder. 

3. Kunststyrelsen som operatør. 

Kunststyrelsen fungerer som operatør for de beslutninger, som træffes i Det 
Internationale Kulturpanel og i Styregruppen for det internationale 
kultursamarbejde. Kunststyrelsen er sekretariat for styregruppen. 

Kunststyrelsen har desuden ansvaret for at koordinere de kulturudvekslings
aktiviteter, der igangsættes af Statens Kunstråd med de aktiviteter, der 
igangsættes af Det Internationale Kulturpanels øvrige aktører som led i Danmarks 
internationale kulturudveksling. 

Kunststyrelsen har herudover ansvaret for at koordinere med andre relevante 
danske aktører 

Med henblik på at styrke udvekslingen af information og erfaringer, koordinering og 
gensidig inspiration afholder Kunststyrelsen en gang årligt et inspirations- og 
netværksseminar - Kulturseminaret - for medarbejdere fra de institutioner, som er 
medlemmer af Det Internationale Kulturpanel. 

Kunststyrelsen skal udover de overordnede opgaver inden for internationalt 
kultursamarbejde også løse følgende opgaver: 

• Forhandling af kulturaftaler og -programmer efter bemyndigelse fra 
Kulturministeriet og Udenrigsministeriet, herunder opfølgning på og 
administration af indgåede aftaler. 

• Fordeling og administration af de rådighedsbeløb, der tildeles danske 
repræsentationer i udlandet til kulturelt arbejde. 

• Ansvarlig for kulturdelen af udgående statsbesøg, herunder varetagelse af 
opgaven i tæt samarbejde med den stedlige danske ambassade og lokale 
ku Itu ri nstitutioner 

• Pleje af netværk med kulturaktører i udlandet, herunder være ansvarlig for 
besøgs- og researchprogrammer for udenlandske kuratorer, festivalledere, 
kulturredaktører m.fl. 

• Formidle information vedrørende dansk kulturudveksling med udlandet til 
danske og udenlandske medier. 

Styregruppen for det internationale kultursamarbejde fører tilsyn med løsningen af 
de opgaver, der fremgår af denne aftale og løser evt. tvivlsspørgsmål i den 
forbindelse. 
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4. Økonomi 
Den samlede årlige bevilling til Kunststyrelsens varetagelse af disse opgaver 
forventes at blive på ca. 9 mio. kr. Udgifterne afholdes af Kulturministeriet efter en 
overflytning af 3,5 mio. kr. fra Udenrigsministeriet i 2000. 

Det er Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, der gennem Styregruppen for det 
internationale kultursamarbejde bevilger midlerne i samarbejdsaftalen. 

5. Ikrafttrædelse 
Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2011. Begge parter kan til enhver 
tid tage aftalen op til vurdering med henblik på opsigelse, justeringer eller 
nyforhandling. 

København, den 1. marts 2011 

For Kulturministeriet 
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