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01 Indledning
Formålet med Region Nordjyllands
kulturplan er at understøtte udviklingen
af det nordjyske kunst- og kulturliv og at
bidrage til at sætte kulturen på både det
nordjyske og det nationale landkort.
Kulturplanen arbejder med en bred forståelse
af kulturen. Den tager udgangspunkt i kunst og
kultur i klassisk forstand, for eksempel i form
af litteratur, film, billedkunst, visuel kunst,
musik, kulturarv, scenekunst med videre. Den
omfatter også kulturlivet som en vigtig branche
med stor diversitet, der er en kilde til udvikling,
sammenhængskraft og geografisk bæredygtighed i
alle dele af samfundet.
Kulturplanen uddyber afsnittet om det
attraktive og bæredygtige Nordjylland
i den Regionale Udviklingsstrategi
2020-2023, “Mulighedernes
Nordjylland”. Kulturplanen redegør
mere detaljeret for, hvordan målene
og indsatsområderne heri gribes an på
kulturområdet. Herudover definerer den
rammerne for brugen af Regionsrådets
kulturmidler. Kulturplanen gælder for en 4-årig
periode. Dog fastlægges de konkrete aktiviteter og
kulturbudgettet for en periode på to år ad
gangen.
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Vision, principper
og målsætninger
Visionen for fremtidens Nordjylland er ifølge
den Regionale Udviklingsstrategi:
”Nordjylland er i 2025 anerkendt for sin
unikke evne til at skabe bæredygtig udvikling,
sammenhæng og balance i hele regionen
og for i høj grad at have udnyttet
globaliseringens muligheder og de regionale
styrkepositioner.
Nordjylland skal nå sine mål gennem
internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde
og skal vise vilje til at gå nye veje og afprøve
innovative idéer og løsninger til gavn for
regionens borgere og virksomheder.”
Visionen tager afsæt i en række principper, der
herunder defineres i forhold til kulturområdet:

BÆREDYGTIG UDVIKLING

Et mangfoldigt og stærkt kulturliv er en forudsætning for fortsat kulturel
udvikling, der skaber blivende resultater. Det bidrager samtidig til
Nordjyllands generelle udvikling. Indsatsen bør være socialt, økonomisk
og geografisk bæredygtig og skabe muligheder for kulturelle oplevelser og
kulturel udvikling i alle dele af regionen.

SAMMENHÆNG OG BALANCE

Nordjylland skal udnytte sine muligheder og potentialer på kulturområdet
i alle dele af regionen. Der skal være adgang til kulturelle oplevelser,
uanset hvor man bor. Særligt yderområdernes stedbundne potentialer skal
udvikles, så de fortsat udvikler sig som levende, attraktive og erhvervsaktive
lokalsamfund.

GLOBALISERINGENS MULIGHEDER

Globaliseringen er en mulighed for udvikling og ny inspiration for det
nordjyske kulturliv og kulturerhverv. Derfor skal Nordjyske kulturaktører
fortsat være åbne over for omverdenen og have internationalt udsyn - både
for at lade sig inspirere og for at skabe nye samarbejder.

ÅBENHED OG SAMARBEJDE

Nordjylland er kendetegnet ved en lang og god tradition for at samarbejde.
Kulturaktørerne er interesserede i at indgå i organiserede netværk og i
at samarbejde om projekter og udvikling – ofte på tværs af geografi og
genrer. Vi vil forsat udvikle og skabe stærke strategiske samarbejder og
partnerskaber på kulturområdet i Nordjylland, så vi sammen opnår de
størst mulige effekter og resultater.

NYTÆNKNING

Vi skal turde at tænke nyt og være innovative på alle områder. Innovation
skaber nye og bedre løsninger og kan være med til at udvikle kulturlivet både hvad angår produktet, formidlingen og de økonomiske rammer.

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

02 Indsatsområder
Region Nordjyllands Kulturplan har i 20212022 tre prioriterede indsatsområder, der
danner grundlaget for regionens udmøntning
af kulturmidlerne og øvrige arbejde: ’Kultur

og sundhed’, ’Partnerskaber og netværk’ og
’Kulturel udvikling’.

I udviklingen henimod ovenstående mål
bestræber vi os på at sikre tæt dialog mellem
Region Nordjylland og Nordjyllands kunstnere,
kulturinstitutioner og andre relevante parter –
også udenfor regionen.
Det kan ske gennem følgende aktiviteter:

Disse indsatsområder skal bidrage til følgende
overordnede mål for kulturområdet:
•
•

•

Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland via et
rigt og synligt kulturliv i udvikling.
Et stærkt, synligt og konkurrencedygtigt
kulturliv, der sætter nye dagsordener, og
tør gå nye veje i udviklingen af kulturen
og i måder, vi samarbejder på - både
kulturaktører imellem og i forhold til andre
samfundsområder.
Et kulturliv, der både er geografisk og
økonomisk bæredygtigt og bidrager til at
skabe sammenhængskraft og livskvalitet i alle
dele af Nordjylland.

•

Region Nordjylland ønsker at inddrage
kunstnere og kulturaktører i de projekter og
udviklingsprocesser, der tillader det.

•

Region Nordjylland afholder arrangementer,
der fordrer netværksdannelse og
inddragelse. Det gøres bl.a. gennem
Nordjysk Kulturforum og Kulturens
Visionsdag.

•

Region Nordjylland har transparente
bevillings- og ansøgningsprocesser.

•

Region Nordjylland igangsætter relevante
analyser og undersøgelser på kulturområdet
på basis af kulturlivets behov.
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Kultur og sundhed
Region Nordjyllands arbejde med området kultur
og sundhed tager afsæt i et uudnyttet potentiale
i at bringe kulturen i spil som kilde til innovation
og nye løsninger inden for sundhedsområdet.
Koblingen mellem kultur og sundhed kan
rumme en gevinst for alle kunstarter og bidrage
til store dele af sundhedssektoren, såsom
hospitaler, plejehjem, praktiserende læger og
socialpsykiatrien m.fl.

Region Nordjylland har bidraget til etableringen
af Nordjysk Center for Kultur og Sundhed
(NOCKS) i samarbejde med Aalborg Universitet,
Aalborg Universitetshospital og Aalborg
Kommune. NOCKS er nu etableret som et
videnscenter på Aalborg Universitet og som
et formelt netværk, der beskæftiger sig med,
hvordan kulturprodukter og kulturoplevelser kan
bruges til at forbedre borgeres sundhed.

Bred erfaring fra en række projekter og rapporter
fra blandt andre WHO viser, at sundhedsområdet
kan udvide sin palet af værktøjer til at styrke
patienters og borgeres mentale sundhed,
helbredelse og trivsel ved at inddrage kunst
og kultur. For at løfte fagområdet yderligere,
er der brug for flere nytænkende projekter og
den heraf afledte kompetenceudvikling,
der skal sikre både sundheds- og
kulturprofessionelle ny viden og øget forståelse
for hinandens faglighed.

Herudover er Regionens formål at inspirere til
fornyelse af sundhedssektoren ved at inddrage
kunstnere og kunstneriske metoder af forskellige
genrer. Dette kan også gælde sundhedsprojekter
i samarbejde med andre sektorer, eksempelvis
uddannelsessektoren. Samarbejdet mellem
kultur og sundhed rummer mange potentialer og
muligheder for udvikling. Man kan bl.a. forestille
sig at udvide samarbejdet – både til andre lande
med erfaring på området og til flere nordjyske
kommuner, der ønsker at igangsætte aktiviteter på
området.
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FORMÅL
• At udvikle og iværksætte initiativer, som sætter kunst og kultur i samspil med
sundhedsområdet og bygger videre på eksisterende erfaringer på området.
• At opbygge stærke samarbejder og udviklingsprojekter, som kan synliggøre værdien af
kunst på sundhedsområdet med fokus på evaluering og erfaringsopsamling.
• At styrke patienters og borgeres mentale sundhed, helbredelse, livskvalitet og
tilfredshed ved brug af kunst og kultur.

HANDLING
• Støtte nyskabende strategiske samarbejdsprojekter, der understøtter indsatsområdets
formål gennem en Kultur- og Sundhedspulje.
• En styrket og forenklet adgang til brug af kunstnere på sundhedsområdet gennem
opkvalificering af nordjyske kunstnere og synliggørelse af deres kompetencer i forhold
til Kultur og sundhed.
• En målrettet indsats for at synliggøre, formidle og tilvejebringe evidens på
indsatsområdet, herunder workshops, bidrag til forskning, kurser for kunstnere og
institutioner, eksempelvis i NOCKS eller eget regi.
• Sikre bedre sammenhæng og øget effekt på området gennem tæt samspil med
indsatsområdet ”Sund med kultur” under Kulturaftale Nordjylland 2021-2024.

RESULTATMÅL
• At flere nordjyske institutioner og lignende bruger kunst og kultur som virkemiddel til
fremme af livskvalitet, sundhed og brugertilfredshed.
• At kunstnere og sundhedsprofessionelle udvikler deres kompetencer til at samarbejde
og inddrage kunst og kultur i sundhedsarbejdet.
• At flere patienter og borgere gennem kultur- og sundhedsindsatser får en øget
livskvalitet, mental sundhed og forbedret forløbsoplevelse.
• At der er tilvejebragt ny viden om effekten af at bringe kunst og kultur i spil på
sundhedsområdet.
• At området prioriteres højere af begge sektorer, herunder at sundhedsbudgetterne
dækker en væsentlig del af udgifterne.

Partnerskaber og netværk
Det nordjyske kulturliv er rigt på kunstnere,
kulturinstitutioner, ildsjæle og gode idéer. Men
med relativt store geografiske afstande mellem
de kulturelle kræfter og kun få bymæssige
koncentrationer af kulturtilbud er der brug for
at skabe en højere grad af kommunikation,
koordinering og overblik over de mange
projekter og initiativer. Med andre ord er der
behov for både uformelle mødesteder, stærke
projektsamarbejder og mere organiserede netværk
på kulturområdet.
Et nordjysk kulturliv i udvikling afhænger også
af, at de der skaber indholdet, kan arbejde og
udfolde sig. På den baggrund er det vigtigt at give
kunstnere og andre kulturaktører bedre rammer
for at gå sammen om at udvikle det nordjyske
kunst- og kulturliv til gavn for regionens borgere.
Under indsatsområdet vil vi derfor understøtte
initiativer fra nordjyske kulturaktører, der bidrager
til at udvikle møder inden for genrefællesskaber
og på tværs af kunstneriske genrer.
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Med stærke samarbejder følger ofte også en mere
tydelig stemme og muligheden for en bedre brug
af fælles ressourcer. Region Nordjylland har i den
tidligere periode støttet etablering af netværk,
herunder SceNet Midt/Nord - Netværk for
Scenekunst i samarbejde med Region Midtjylland.
Et andet eksempel er projektet Genklang, der
skaber netværk og aktivitet inden for ny og
traditionel nordisk folkemusik gennem brede
partnerskaber mellem bl.a. kommuner og
genreorganisationer.
Denne satsning videreføres og suppleres med et
særlig fokus på partnerskaber mellem nordjyske
kunstnere indbyrdes og lokale såvel som regionale
kulturaktører i øvrigt.

FORMÅL
• At understøtte udviklingen af kulturelle netværk, samarbejde og udveksling af gode
idéer på tværs af geografi, regioner, kommunegrænser og kunstneriske genrer.
• At understøtte et stærkt, synligt og konkurrencedygtigt kulturliv, der sætter nye
dagsordener.
• At understøtte et kulturliv, der går nye veje i udviklingen af kulturen og de måder, vi
samarbejder på - både kulturaktører imellem og i forhold til andre samfundsområder.
• At understøtte etablering og udvikling af forpligtende og stærke netværk - gerne
facilitere andre regionale, nationale og internationale aktører, hvor det måtte være
relevant.
• At understøtte udviklingen af den nordjyske kunstscene og mødet mellem borgeren og
nordjyske aktører.

HANDLING
• Støtte netværksdannelse og vægte brede partnerskaber i udvælgelsen af projekter
gennem den Store Kulturpulje.
• Bidrage aktivt til Kulturaftale Nordjylland 2021-2024 (KulturKANten) i finansieringen
og som partner i projekter under aftalen.
• Videreudvikle Nordjysk Kulturforum som Region Nordjyllands åbne netværk for alle
involverede i kunst og kultur i Nordjylland. Udover et digitalt forum tilbyder regionen
to årlige aktiviteter for medlemmerne.
• Bidrage til øget samarbejde og fornyelse gennem støtte til udvikling af mødesteder,
platforme og partnerskaber mellem kunstnere, mellem kunstnere og etablerede
kulturaktører samt mellem kunstnere og borgere.

RESULTATMÅL
• At der er flere og mere synlige strategiske, udviklingsorienterede og forpligtende
samarbejder mellem nordjyske kulturaktører regionalt, nationalt og internationalt med
henblik på udvikling af det nordjyske kulturliv.
• At der er udviklet nye nordjysk forankrede og lokalt udmøntede platforme for
kunstnerisk fornyelse, formidling og forandring.
• At flere fra regionens kulturliv mødes, udveksler idéer og danner partnerskaber på
tværs af genrer og kommunegrænser.

Kulturel udvikling
Kunst, oplevelser og et nyskabende kulturliv
er et vigtigt redskab til at gøre Nordjylland til et
attraktivt sted at leve, arbejde og besøge.
Kunsten og kulturen er vigtig i forhold til
at skabe menneskelig vækst og kreativitet,
livskvalitet, demokratiforståelse, bosætning,
sammenhængskraft, byudvikling og udvikling af
lokalsamfund.
Attraktive områder med udviklingsmuligheder er
ofte knyttet tæt sammen med lokale ressourcer
og stedbundne kvaliteter. Det kan f.eks. være unik
kulturarv, tilstedeværelsen af aktive kunstnere,
særlige aktiviteter, stærke kulturelle lokalmiljøer,
og ikke mindst mennesker, der forstår at se
potentialerne og omsætte dem til nye muligheder.
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Det er derfor afgørende, at der sker en udvikling
af kulturlivet i hele regionen.
Samtidig ligger der et uudnyttet potentiale i
at skabe større bæredygtighed i det nordjyske
kulturliv. Region Nordjyllands kulturpolitik
forholder sig til tre typer af bæredygtighed.
Med kulturmidlerne ønsker vi at bidrage til
projekter, der gennem kunst og kultur bidrager
til øget social, klimamæssig og økonomisk
bæredygtighed.

FORMÅL
• At understøtte udviklingen af stedbundne kvaliteter, lokale ressourcer og stærke
kulturelle udviklingsmiljøer.
• At understøtte bæredygtig udvikling gennem udvikling af kunst- og kulturaktiviteter.
• At understøtte, at flere nordjyder får adgang til kunsten og kulturen og mulighed for at
involvere sig heri.
• At understøtte udviklingen af et attraktivt Nordjylland gennem et bæredygtigt og aktivt
kulturliv.
• At understøtte nordjydernes adgang til kunst og kultur ved at fremme eksperimenter,
nye modeller for publikumsinddragelse og formidling på den nordjyske kunst- og
kulturscene.

HANDLING
• Medfinansiere projekter og aktiviteter inden for indsatsområdet gennem Region
Nordjyllands kulturpuljer.
• Deltage i udvikling af relevante aktiviteter og projekter, eksempelvis Kulturmødet Mors.
• Understøtte lokal kunstproduktion og udvikling af økonomisk bæredygtige
kunstvirksomheder og kunstmiljøer gennem medfinansiering af Den Jyske Kunstfond.
• Bidrage til samt igangsætte analyser på kulturområdet for at skabe relevant viden for
og om det nordjyske kulturliv. Dette gøres bl.a. gennem en analyse af nordjydernes
kulturforbrug hvert andet år.

RESULTATMÅL
• Et attraktivt Nordjylland med et rigt og synligt kulturliv i udvikling.
• Et kulturliv der bidrager til at skabe bæredygtighed, sammenhængskraft og livskvalitet i
alle dele af Nordjylland.
• Et Nordjylland hvor flere har adgang til og benytter sig af kunst- og kulturtilbud.
• Et Nordjylland med gode rammer for kunstnere og kulturelle aktiviteter lokalt, i
kommuner og regionalt.

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

03 Kulturbudget 2021 - 2022
Kulturbudgettet bliver i perioden fordelt på
aktiviteter som vist i skemaet herunder.

Finansiering

Bemærk, at budgettet for 2022 er betinget af
Regionsrådets vedtagelse af Budget 2022.

2021

2022 (forventet)

6.100.000 kr.

6.100.000 kr.

500.000 kr.

500.000 kr.

6.600.000 kr.

6.600.000 kr.

2021

2022 (forventet)

Kultur og Sundhedspulje

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

Den Store Kulturpulje

1.400.000 kr.

1.400.000 kr.

Den Lille Kulturpulje

1.500.000 kr.

1.500.000 kr.

Kulturaftale Nordjylland (KulturKANten)

1.500.000 kr.

1.500.000 kr.

Kulturmødet Mors

500.000 kr.

500.000 kr.

Den Jyske Kunstfond

500.000 kr.

500.000 kr.

Nordjysk Kulturforum

100.000 kr.

75.000 kr.

0 kr.

100.000 kr.

100.000 kr.

25.000 kr.

6.600.000 kr.

6.600.000 kr.

Kulturbudget
Forventet momsrefusion

i alt

Kulturbudget

Visionsdag
Analyser og faglig viden

i alt
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Kultur og Sundhedspuljen

Kulturaftale Nordjylland

støtter udvikling og iværksættelse af initiativer,
som sætter kunst og kultur i samspil med
sundhedsområdet. Puljen udbydes åbent, men
med en prækvalifikationsrunde og besluttes
politisk.

(KulturKANten) er en strategisk udviklingsaftale
mellem de 11 nordjyske kommuner, Region
Nordjylland og Kulturministeriet. Kulturaftalen
realiserer også dele af Region Nordjyllands
kulturplan. Den nuværende aftale gælder for
perioden 2021-2024.

Den Store Kulturpulje
støtter større kulturprojekter, der bidrager til at
udvikle Nordjylland. I perioden 2021-2022 kan
ansøgere søge støtte inden for ”Partnerskab og
Netværk” og ”Kulturel Udvikling”. Puljen udbydes
åbent én gang om året og besluttes politisk.

Den Lille Kulturpulje
støtter mindre projekter, hvor en hurtig og
forholdsvist lille bevilling gør en stor forskel for
den kulturelle udvikling i Nordjylland. Puljen
udbydes åbent to gange om året og besluttes
administrativt.

Side 15

Kulturmødet Mors
er en årligt tilbagevendende begivenhed,
hvor alle kan møde kunsten, hvor kunsten og
kulturen sættes på den nationale dagsorden, og
hvor kulturlivet i Nordjylland udvikles gennem
deltagelse og aktiviteter.

Den Jyske Kunstfond

Visionsdagen

understøtter udviklingen af lokale
kunstproduktioner og etablering af
økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og
kunstmiljøer. Region Nordjylland har udpeget et
bestyrelsesmedlem og bidrager til finansieringen.

afholdes hvert andet år, hvor Region Nordjylland
inviterer aktører fra det nordjyske kulturliv til en
konference med dialog og udvikling af visioner for
den kommende kulturplan.

Nordjysk Kulturforum
er et uformelt netværk og en kontaktbørs for
alle i det nordjyske kulturmiljø, der vil i dialog
med andre. Nordjysk Kulturforum består af to
årlige arrangementer og en Facebook-gruppe
til løbende dialog. Nordjysk Kulturforum
hjælper med at skabe nye netværk og finde nye
samarbejdspartnere.

Analyser og faglig viden
Omfatter bl.a. relevante analyser og
undersøgelser på kulturområdet på basis af
borgernes kulturvaner og kulturlivets behov.
Skemaet på næste side viser, hvordan de
forskellige aktiviteter bidrager til at understøtte de
tre indsatsområder.
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Kultur
og Sundhed
Kultur og
Sundhedspulje

Partnerskaber
og Netværk

•

Den store
Kulturpulje

•

Den lille
Kulturpulje
Kulturaftale
Nordjylland

•
•

•

•

•

•

•

Kulturmødet
Mors

•

Den Jyske
Kunstfond

•

Nordjysk
Kulturforum

•

Analyser og
faglig viden

•
•

Visionsdag
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Kulturel
Udvikling

•

•

•

Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

Side xx

04 Vurderingskriterier
Generelle krav
Der stilles følgende krav til projekter for at
komme i betragtning til støtte fra én af Region
Nordjyllands kulturpuljer.
•
•

•

Projektet skal være med til at realisere ét eller
flere af kulturplanens indsatsområder.
Projektet skal være forankret i Nordjylland,
dvs. at aktiviteten enten foregår i Nordjylland
og / eller at aktøren selv er forankret i
Nordjylland eller har en stærk tilknytning til
regionen. Der lægges vægt på, at projektet
involverer kunstnere, i særlig grad nordjyske
kunstnere og at professionelle kunstnere
honoreres for deres deltagelse.
Der gives ikke tilskud til drift eller ansøgers
almindelige virksomhed.

Vurderingskriterier
Herudover gælder det for de forskellige puljer
en række vurderingskriterier, hvor projektet
vurderes som enten højt, middel eller lavt. Nogle
kriterier vægtes højere end andre i de forskellige
puljer. Herunder ses en beskrivelse af de enkelte
vurderingskriterier og en oversigt over, hvordan de
vægtes i hver enkelt pulje.

Nyhedsværdi
Nyhedsværdi kan forstås i forhold til
indsatsområdernes temaer og emner, i forhold til
partnerskaber samt udbredelse m.m. Man kan
godt søge flere år i træk til samme projekt i en
etableringsfase på op til tre år.

Realiserbarhed
Projektet skal kunne realiseres inden for de
beskrevne rammer. Dette vurderes bl.a. gennem
projektets økonomi og finansiering, tidsplan,
kompetencer, organisering og partnerskaber.
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Effekt og videreførelse
Projektet vurderes på dets forventede effekt inden
for indsatsområderne på både kort og lang sigt,
og hvordan projektet evt. forankres efter dets
afslutning.

Videns- og erfaringsopsamling
Der lægges vægt på, at projektet har fokus på
at skabe ny viden og stiller den til rådighed for
omverdenen. Herunder vurderes projektets
metode til vidensindsamling og formidling af
denne. Dette gælder i særlig grad ansøgninger til
Kultur og Sundhedspuljen.
Region Nordjylland kan desværre ikke
imødekomme alle støtteværdige ansøgninger, men
må prioritere i det samlede felt af ansøgninger
ud fra principper om en bred genremæssig og
geografisk spredning med det formål at sikre,
at de støttede projekter samlet set kommer hele
Nordjylland til gavn.

Hvem kan søge
tilskud?

Økonomiske
rammer

Kulturinstitutioner, kommuner eller andre
organisationer, der arbejder med kunst,
kreativitet, kultur og udvikling. Kunstnere
og andre enkeltpersoner kan indgå i
projektansøgninger via partnerskaber.

Herunder ses en oversigt over de økonomiske
rammer for projektstøtte i de forskellige puljer.

Økonomi

Kultur og
Sundhedspuljen

Stor
kulturpulje

Lille
kulturpulje

Typisk
støttebeløb

100.000 - 300.000 kr.

100.000 - 300.000 kr.

10.000 – 50.000 kr.

Krav til
samlet budget

Min. 200.000 kr.

Min. 200.000 kr.

Ingen

Krav til
medfinansiering

Min. 50 %

Min. 33 %

Vigtigt, men ingen
fast procentsats
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Denne side er med vilje efterladt uden indhold.

Brug for mere viden?
Kontakt Region Nordjyllands kulturkonsulenter, hvis du har brug for sparring
eller vejledning, også selvom din ide kun er en råskitse endnu

Anne Marie Heide Hviid

Claus Svenstrup

Kulturkonsulent

Chefkonsulent

amhh@rn.dk
25458090

c.svenstrup@rn.dk
40845473

Jonas Lundquist
Kulturkonsulent
j.lundquist@rn.dk
61341459
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