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KulturKANten?
Den Nordjyske Kulturaftale 2021-24
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FORMÅL
En Kulturaftales formål er kort sagt,
at understøtte og sikre kommuner
og regioners engagement på
kulturområdet. Kulturaftalerne
skal fremme dispositionsfriheden,
forbedre ressourceudnyttelsen
og fremme udvikling på kulturens
område. Kulturaftalerne har
desuden til formål at medvirke
til at fastholde og udbygge den
kulturpolitiske dialog og værdidebat
på tværs af kommunegrænser og med
Kulturministeriet og ministeriets råd og
nævn.

?

HVAD ER KulturKANten

KulturKANten er den nordjyske kulturaftale.
En kulturaftale er et samarbejde der
indgås mellem en kulturregion og
Kulturministeren. Aftalen løber over 4 år,
og indeværende aftaleperiode er netop
gået ind i sit 2. år. I Nordjylland består
samarbejdet mellem alle 11 nordjyske
kommuner samt Region Nordjylland.
Aftaledokumentet sætter rammerne for,
hvordan midlerne skal fordeles og alle
parter forpligter sig til at medfinansiere
aftalen. Herigennem skal parterne
(kulturaftalen) sikre udvikling af kunst
og kultur indenfor aftalens rammer og
geografi.

Lidt fakta ...
Hvad er en kulturregion?
En kulturregion kan bestå af en eller flere
kommuner samt regioner. Der hvor flere
kommuner/regioner indgår skal aftalen
understøtte og udvikle samarbejdet på tværs af
kommune- og regionsgrænser.
Hvorfor er KulturKANten særlig?
KulturKANten er den største af alle danske
kulturregioner, og vi har et særligt forpligtende
samarbejde med Region Nordjylland, da
regionens og kommunernes geografi stemmer
overens. KulturKANten kan i øvrigt spores knap
20 år tilbage i dens nuværende geografiske form,
noget KulturKANten er stolt af, og håber og
forventer fortsætter i mange år fremover.

Hvor mange kulturregioner er der i Danmark?
I indeværende aftaleperiode er der 12
kulturregioner i Danmark; Bornholm, Fyn,
Kulturmetropolen, Kulturring Østjylland, Midt- og
Vestsjælland, Midt- og Vestjylland, Storstrøm,
Sønderjylland-Schleswig, Trekantområdet, Østjysk
Vækstbånd og Aarhus foruden Den Nordjyske
Kulturaftale.
Hvordan er økonomien stykket sammen?
Alle kulturaftaler er medfinansieret, dvs. at både
kulturregionen og ministeriet financerer aftalen.
I KulturKANten financeres aftalen derved med 3
kr. per borger pr. kommune, 1,5 millioner kr. fra
Region Nordjylland samt et matchende beløb fra
Ministeren om året - det giver et budget på knap
30 millioner over de 4 år aftalen varer.

Kulturaftalen 2021-24
Kulturaftalen 2021-2024 har efter oplæg
fra Kulturministeren hovedsageligt fokus på
udviklingsinitiativer med national relevans
vedrørende børn og unge i alderen op til 20
år. Aftalens formål er at skabe en ramme
for igangsættelse af projekter indenfor tre
forskellige indsatsområder, som på forskellig
vis gennem brug af kunst og kultur vil have
positive effekter for nordjyderne.
Aftalen skal også sikre et stærkt samarbejde på
tværs af kulturregionen, så lokale og regionale
styrker og potentialer inden for kunst og kultur
i alle genrer udnyttes til gavn for både borgere,
kunstnere og kulturaktører.
Aftalen blev til gennem involvering af politiske
parter, aktører og andre interessenter. Her
skitseres aftalen og dens indsatsområder kort

2021-2024

MISSION
Med kulturaftalen KulturKANten tager vi kunst og kultur alvorligt. Vi ønsker at skabe en nordjysk
kostpyramide for kulturen med særligt fokus på børn og unge. Vi kalder den Kulturpyramiden, og målet er
både at løfte kunst og kultur til at være centrale byggesten i udviklingen af alle dele af Nordjylland og dyrke
værdien af kunst og kultur i sig selv. Kultur er for tilværelsen, hvad enzymer er for kroppen.

VISION

Væk lysten og skab fællesskaber
Med kultur vil vi styrke fællesskaber, udvide horisonter og give næring til kreativitet og lysten til at skabe
forandringer, der kan mærkes. Vi vil skabe samarbejder på tværs, som sikrer, at kunst og kultur både
udfolder sig til gavn og glæde for borgere i alle aldersgrupper, kulturinstitutioner og aktører, og som giver
værdiskabende input i andre forvaltningsområder uanset, om det er sundhed, integration, skole, omsorg
eller erhvervsudvikling.

Aftalen i praksis
Aftalen udmøntes i praksis med tre indsatsområder, alle med hver sit formål, delmål og resultatmål.
Indsatsområderne har hver især en projektgruppe tilknyttet, som består af kulturkonsulenter og aktører fra
regionen og kommunerne. Lære at Være har en selvstændig projektleder, hvor de to andre indsatsområder
er forankret i henholdsvis sekretariatet og hos kommuner og region.

FORMÅL

LÆRE AT VÆRE

Formålet med indsatsområdet er at fremme
talentudvikling og udvikle vækstlag i hele
kulturregionen og give børn og unge
redskaber til at leve gode liv. Vi kalder det
for være-dygtighed, fordi det handler om at
lære børn og unge at være i verden.
Vi vil skabe kulturtilbud, der bliver en del
af børn og unges kulturelle rygsæk, vækker
nysgerrighed og lyst og samtidig får de
kulturelle talenter til at spire og gro. Det
gælder både hos de mindste, hvor mødet
med kunsten fungerer som appetitvækker
og hos de unge, hvor fokus også er på
både talentudvikling og fremtidigt kulturelt
iværksætteri.

Under indsatsområdet administreres
refusionsordningerne BMMK og UMMK,
som finansieres af gamle amtslige midler.
Henholdsvis Børns og Unges møde med
kunsten er en populær og attraktiv ordning
som kommer godt rundt i regionen. Lære at
Være huser også projektet IVÆRK, som har
indhentet en del eksterne midler.
Lære at være administrere også puljemidler
• Kulturstarteren er målrettet unge, som kan
søge op til 10.000 kr. til kulturaktiviteter.
Puljen tilbyder også mentorforløb.
• LaV Open Call har i indeværende aftale
haft 5 millioner kr. til aktiviteter målrettet
børn og unge. Puljen blev udbudt i 2021,
og er fordelt samme år.

FORMÅL

NORDJYSKE FORTÆLLINGER

Med indsatsområdet Nordjyske fortællinger vil
vi sætte fokus på det stedsspecifikke og det, der
samler os som mennesker. Vi vil fremme kultur,
der rykker os sammen i et regionalt fællesskab
samtidig med, at kulturen skal udfordre vores
måde at møde hinanden og verden på og krydse
grænser mellem kunstarter, kommuner, regioner,
mennesker og kulturer.
Kulturregionen dækker en stor geografi, hvor der
kan være langt til kulturtilbud. Indsatsområdet
vil derfor både rumme en eller flere aktiviteter,
som sikrer, at kunst og kultur på højt niveau
kommer ud til alle borgere i hele regionen. Det
vil også rumme aktiviteter, der med afsæt i lokale
nordjyske fortællinger skaber nye tilbud som
gennem kunst og kultur styrker den nordjyske
identitet.

Nordjyske fortællinger støtter Kulturmødet
på Mors med midler til aktiviteter. Indholdet
koordineres og aftales løbende med ledelsen
af Kulturmødet i samarbejde med Region
Nordjylland.
Nordjyske Fortællinger administrerer puljen
Nordjyske Fortællinger/tværregionale
samarbejder, som udbydes og fordeles med
1.3 millioner kr. i henholdsvis 2021 og 2022.
Puljens formål er at understøtte kulturelle
samarbejder på tværs af kommunegrænser,
og skabe fokus på den nordjyske identitet og
fortælling.

FORMÅL

SUND MED KULTUR

Formålet med indsatsområdet er gennem
brug af kunst og kultur at forbedre nordjyske
borgeres sundhed i bred forstand og skabe nye
arbejdsområder for kunstnere. Vi ved fra flere
undersøgelser fra blandt andet WHO, at kunst
og kulturelle aktiviteter har betydning i forhold
til sundhed, trivsel og livskvalitet for både børn,
unge, voksne og ældre.
Vi tror på, at vi gennem kultur og kunst kan
være med til at løse nogle af de moderne
problemstillinger omkring stress, angst andre
psykiske lidelser, ensomhed eller socialt pres.
Kulturaftalen skal derfor være med til at
stimulere til innovativ og aktiv brug af kunst
og kultur i eksempelvis sundhedsvæsenet
og samtidig give mulighed for, at udøvende
kunstnere får mulighed for at udvikle sig, skabe
nye projekter, finde nye markeder og realisere sig
selv gennem kultur og kunst.

Sund med Kultur administrerer to puljer
•

•

Puljen til mindre projekter: puljen
udbydes én gang årligt i 2021, 2022
og 2023. Puljen søger at støtte
eksperimenterende ”lige-til” projekter,
som arbejder i krydsfeltet mellem kunst,
kultur og sundhed. Puljen administreres
alene af den tilknyttede projektgruppe,
som i dette tilfælde sidder med
beslutningskompetencen.
Puljen til signaturprojekter: puljen har
4 millioner kr. og blev udbudt og fordelt
i 2021. Puljens formål er at understøtte
flerårige projekter der arbejder med
at forstå signifikansen af kultur i et
sundhedsperspektiv.

ORGANISERING
Politisk Styregruppe
Administrativ Styregruppe
Sekretariat

Det besluttende og rådgivende organ
Styregruppen er nedsat af udvalgsformænd fra fagudvalgene
i alle 11 kommuner samt 2 fra Region Nordjylland og 2 fra
Aalborg
Sikrer fremdrift og udvikling
Styregruppen består af fagchefer fra alle 11 kommuner samt
Region Nordjylland. Styregruppen har indstillingsretten til
politisk styregruppe.
Koordinering og administration - en fuldtids koordinator
•
betjening af politisk og administrativ styregruppe
•
administration af KulturKANten
•
kommunikation
•
koordinering af indsatsområderne
•
netværksskabelse og -vedligehold
•
økonomistyring
Koordinering og administration - en fuldtids projektleder
•
BMMK og UMMK
•
økonomistyring

Lære at Være
IVÆRK

Koordinering og administration - en deltids projektleder

Nordjyske Fortællinger

Koordinering af projektgruppe og puljer
Tovholder sidder pt i Aalborg Kommune

Sund med Kultur

Koordineringaf projektgruppe og puljer
Tovholder sidder pt i Region Nordjylland

KONTAKT
kulturkanten@aalborg.dk / 2520 4174

