Tillægsaftale
til kulturaftale mellem
Kulturministeren og Kulturregion
Østjysk Vækstbånd
(2018)

Dok. nr. 2744249

Side 2

INDHOLD
Side
Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale
1.1 Baggrund
1.2 Aftaleperiode

3

Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i
Kulturregionen Østjysk Vækstbånd

3

Kapitel 3: Fokusområder og mål

3

Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen
4.1 Puljen til kultur i hele landet

3

Kapitel 5: Evaluering og rapportering
5.1 Evaluering
5.2 Regnskabsoplysninger

4

Kapitel 6: Underskrift af aftalen

5

Bilag 1: Bevilling

Side 3

Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale
1.1. Baggrund
Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2018-2021 mellem
kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd. Processen med indgåelse af en
ny kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke
de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel fra
2019.
På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale
mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd med et år, og udløber
dermed først ved udgangen af 2018.
Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2016-17, og rammer og vilkår
i den foregående aftale videreføres uændret.
1.2. Aftaleperiode m.m.
Tillægsaftalen gælder for perioden fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2018.
Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregionen Østjysk Vækstbånd
Der er ingen ændringer af kulturpolitikken i forhold til kulturaftalen for 2016-17.
Kapitel 3: Fokusområder og mål
Den nuværende kulturaftale i Kulturregion Østjysk Vækstbånd er toårig og dækker
årene 2016-2017. Den understøtter en kulturpolitisk vision i kulturregionen om at skabe levende kulturbyer gennem udvikling af to fokuserede indsatser, som skal fremme
den kulturelle byudvikling og ungekulturen i kulturregionen.
De nuværende målsætninger under de to indsatsområder er:
Den kulturelle byudvikling, der skal øge kvaliteten og antallet af kulturelle og kunstneriske aktiviteter i byens rum ved at:
•
•
•
•

kvalificere og udfordre byrumsudviklingen gennem tværkommunalt samarbejde
i kulturregionen
kvalificere byrumsudviklingen gennem borgerinvolvering
fremme byrumsudviklingen gennem samarbejde med kulturinstitutioner
udvikle byrummenes anvendelighed gennem kulturelle eksperimenter

Ungekultur, der skal øge kvaliteten og antallet af kulturelle og kunstneriske aktiviteter
for, med og af unge ved at:
•
•

styrke det tværfaglige og tværkommunale samarbejde på ungeområdet i kulturregionen
understøtte udviklingen af de unge kulturskaberes kompetencer til at udvikle
og gennemføre kulturelle aktiviteter i byens rum
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•
•

fremme talentudviklingen af unge udøvende kunstnere i forbindelse med deltagelse i kulturaktiviteter
etablere de unge som fortsat synlige kulturaktører i byens rum

Indholdsmæssigt er de to indsatsområder i kulturaftalen 2016-2017 blevet videreført
fra en tidligere aftaleperiode, men de underliggende målsætninger beskrevet ovenfor er
nye.
Med den kommende etårige kulturaftaleforlængelse for 2018, vurderer kulturregionen
det for værende mest hensigtsmæssigt, ressourcebesparende og effektfuldt at fortsætte
udviklingen af de blot halvandet år gamle målsætninger. Ambitionen med videreførelsen af målsætningerne vil være at nå endnu længere i fællesskab – skabe større og mere effektfyldte projektresultater, højne kvaliteten i projektafviklingerne og styrke erfaringsopsamlingen og formidlingen i forbindelse med forlængelsen.
Kapitel 4: Bevillinger knyttet til aftalen
4.1 Puljen til Kultur i hele landet
Med tillægsaftalen for 2018, mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd, fortsættes samarbejdet på kulturaftaleområdet på samme økonomiske niveau,
som gør sig gældende i indeværende aftaleår (2017), og begge parter bidrager dermed
som hidtil med en 50 % finansiering til kulturaftaleindsatserne.
Den statslige bevilling i 2018 til Kulturregion Østjysk Vækstbånd fra Puljen til kultur i
hele landet udgør: Kr. 1.900.000
Kulturregion Østjysk Vækstbåndes egenfinansiering i 2018 udgør: Kr. 1.900.000
Kapitel 5: Evaluering og rapportering
5.1 Evaluering
Der er den 1. marts 2017 afleveret en afsluttende evaluering til Slots og Kulturstyrelsen omhandlende den indeværende kulturaftaleforlængelse for 2016-2017. Den 15. september 2017 suppleres den afsluttende evaluering fra kulturregionen med en kortfattet
evalueringsstatus, som indsendes sammen med det revideret regnskab for 2016.
I forbindelse med tillægsaftalen for 2018 fremsender kulturregionen endnu en evalueringsstatus den 15. september 2018, sammen med det reviderede regnskab for 2017 og
afslutningsvis fremsender kulturregionen den 15. september 2019 det afsluttende reviderede regnskab for 2018.
5.2 Regnskabsoplysninger
Regnskabsaflæggelsen for 2018, følger beskrivelsen oven for og følger de retningslinjer
beskrevet i kulturaftaleforlængelsen for 2016-2017.
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Kapitel 6: Underskrift af aftalen

Den

……………………………….
Kulturregion Østjysk Vækstbånd

Den

……………………………
Kulturminister
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BILAG 1. BEVILLINGER
Bemærk, at tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2016-17, herunder forbehold og vilkår for de statslige tilskud, som fremgår af kulturaftalen for 201617.
1. Puljen til kultur í hele landet
Statens kulturelle rammebevilling: 2018-prisniveau
Statslig bevilling/kr.

2018

Puljen til kultur i hele landet

1.900.000

Samlet statslig rammebevilling

1.900.000

Kulturregionens egenfinansiering: 2018-prisniveau
Egenfinansiering/kr.

2018

Kulturregion Østjysk Vækstbånd

1.900.000

Samlet regional egenfinansiering

1.900.000

