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Handlingsplan for kulturområdet 2023 
 
Region Midtjylland lancerede i 2020 en ny kulturpolitik gældende for 
perioden 2020-2024. Regionsrådet vedtog i den forbindelse, at der 
årligt skulle udarbejdes en handlingsplan over udmøntningen af 
kulturpolitikken. Handlingsplan for 2023 på kulturområdet beskriver 
de aktiviteter, som forventes gennemført i det kommende år inden 
for kulturpolitikkens strategiske indsatsområder. Aktiviteterne 
bidrager alle til at opfylde kulturpolitikkens to overordnede mål: 

• Et mangfoldigt og varieret kulturliv for alle. 
• Et kompetent kulturliv i udvikling. 

 
Corona pandemien har igennem de seneste år påvirket hele 
kulturlivet markant og dermed krævet en tilpasning af regionens 
aktiviteter på området. Med 2022 har aktiviteterne igen kunnet 
gennemføres i fuldt omfang og uden større tilpasninger.  
 
Vi oplever dog fortsat et kulturliv, der er ramt at efterdønningerne af 
corona – samtidig med, at branchen rammes hårdt af den nuværende 
energikrise og inflation. Det omsætter sig for nogle kulturaktører i 
manglende publikumstilslutning, endnu mere trængte økonomier mv. 
Det er naturligvis noget vi har øje for i forhold til de indsatser og 
aktiviteter, vi i 2023 arbejder med i feltet. 
 
Overordnet er fokus inden for kulturen i 2023 fortsat at opbygge og 
videreudvikle en bæredygtig kulturel infrastruktur, som giver 
borgerne adgang til bedre og mere varierede kultur- og 
kunstoplevelser. Fokus er derfor på at forbedre og skabe gode 
udviklingsvilkår for de midtjyske kulturaktører og give målgrupperne 
defineret i regionens kulturpolitik adgang til den nyeste viden, 
etablere god rådgivning og finansiering af indsatser af regional 
betydning samt at vedligeholde og udvikle nye partnerskaber – 
regionalt, nationalt og internationalt. Prioriterede indsatsområder 
hvad angår udviklingsvilkår er bl.a. digitalisering, bæredygtighed og 
ledelse. 
 
Ny kulturpolitik 
Senest i 2025 skal regionen lancere en ny kulturpolitik og forud ligger 
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en proces med at udvikle denne. Derfor arbejder administrationen allerede med at se på tværs 
af de eksisterende indsatser og definere nogle mere overordnede perspektiver og strategiske 
sigtelinjer for indsatsen på kulturområdet, som kan fungere som inspiration og mulige 
pejlemærker i forhold til udviklingen af en kommende kulturpolitik. Under overskriften 'kultur 
som velfærd' er fokus blandt andet på: 
 

⮚ Mobilisering af kultur: Skabe og synliggøre den røde tråd i den måde, hvorpå der 
arbejdes og kan arbejdes med at mobilisere kultur ind i forskellige områder, herunder 
velfærdspolitiske (sundhed, uddannelse, unges trivsel, balancen land/by) og vigtige 
politiske emner som fx bæredygtighed. 

⮚ Kulturel infrastruktur: Det at sikre alle lige adgang til kultur - herunder børn og unge 
gennem bedre integration af kunst og kultur i uddannelse, optimal udnyttelse af de 
digitale muligheder mv. samt at sikre kulturaktørerne i Region Midtjylland gode vilkår 
for at udvikle sig professionelt 

 
Kulturudviklingspuljen 
Hovedparten af kulturudviklingsmidlerne i 2023 vil i lighed med tidligere år blive anvendt til 
udmøntning gennem regionens kulturudviklingspulje som støtte til både mindre og større 
udviklingsprojekter. I 2023 er der gennem to delpuljer særligt fokus på hhv. Børn og unge og 
Kultur som sundhedsfremme. 
  
Strategiske udviklingsmidler 

Der reserveres en ramme på 1,3 mio. kr. til igangsættelse af konkrete projekter, der 
understøtter de fem strategiske indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i Region 
Midtjyllands kulturpolitik: 
 
Strategiske indsatsområder 

▪ Regionalt samarbejde 
▪ Udvikling og eksperimenter 
▪ Kultur og sundhed 
▪ Kultur og landdistrikter 
▪ Børne- og ungekultur 

Tværgående udviklingsspor 

 
▪ FNs verdensmål og bæredygtighed 
▪ Internationalisering 
▪ Viden og kompetencer 

De forskellige indsatsområder er nærmere beskrevet under de enkelte indsatser i 
handlingsplanen, som omfatter fire hovedopgaver: Partnerskabet Europæisk Kulturregion, 
Midtjysk Kulturakademi, Kulturudviklingspuljen og Kultur som sundhedsfremme.  
 
Under hver hovedopgave er angivet, hvilke indsatsområder og udviklingsspor opgaven 
vedrører. Indsatsen Børne- og ungekultur omfatter også i 2023 særligt unge, da det primært 
er den målgruppe som Regional Udvikling er i indgreb med, ligesom der arbejdes med unge 
som målgruppe på tværs af indsatser frem for som særskilt indsats. Indsatsen kultur og 
landdistrikter udvikles i overvejende grad gennem støtte til projekter via 
kulturudviklingspuljen. Desuden stiller team kultur op til Landsbydagen 15. april arrangeret af 
team landdistriktsudvikling og deltager herunder også i en workshop om udvikling af tema til 
dette arrangement.  
Budget for kulturindsatsen 2023 

Anvendelsen af midler jf. kulturpolitikkens indsatsområder og indsatser i handleplanen fordeler 
sig overordnet som følger:  



 

 
 

Side 3 

 
Budget for kulturudviklingsmidler 2023 
1.000 kr. 2023 
Strategiske indsatser 
Kulturudviklingspuljen, herunder: 
▪ Delpulje Børn og unge 
▪ Delpulje Kultur som sundhedsfremme 
Den Jyske Kunstfond  ⃰ 
Kultur og eventpulje  ⃰ 
Europæisk Kulturregion  
Administrative midler 

1.300 
7.564 
1.000 
1.000 

500 
2.137 
1.329 

307 
Budget i alt 13.137 
⃰ Er disponeret 
 
Note. I forbindelse med udmøntningen af projekttilskud under kultur ydes der momsrefusion, hvorfor der 
kan bevilges 8% mere end den ramme, der her er angivet. 
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Partnerskabet Europæisk Kulturregion 

Regionalt kultursamarbejde / Internationalisering 

 
Partnerskabet i Europæisk Kulturregion (EKR) mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i 
regionen er en højt prioriteret og vigtig del af den regionale kulturindsats. Europæisk 
samarbejde er et centralt indsatsområde i den fælles strategi og partnerskabet er organiseret  
ved både et politisk og strategisk formandskab, en styregruppe bestående af kommunernes 
kulturdirektører og et fællessekretariat bestående af kommunernes kulturchefer, 
kulturkonsulenter, repræsentanter for de regionale kulturaftaler m.fl. Partnerskabet opererer 
dermed på både politisk, strategisk og operationelt niveau. Der er udarbejdet en strategi for 
Europæisk Kulturregion og en handlingsplan 2020-2023. Hver kommune bidrager årligt med 1 
kr. pr. indbygger til de fælles aktiviteter og Region Midtjylland matcher beløbet. Ud over den 
økonomiske medfinansiering er Region Midtjylland sekretariat for partnerskabet og bidrager 
bl.a. med facilitering af samarbejdet og varetagelse af den fælles kommunikationsindsats. 
 
Konkrete opgaver i 2023 er: 

 
Opfølgning på Evaluering af EKR / Revidering af strategi og handleplan 2024 -  
I Europæisk Kulturregions (EKR) handlingsplan for 2020-2022 (forlænget med 2023 grundet 
corona) blev det vedtaget, at samarbejdet skulle evalueres efter to år med henblik på at tage 
stilling til, hvorvidt strategi og handleplan skal revideres. I den forbindelse har 
evalueringsvirksomheden Ineva i 2022 gennemført en uvildig læringsevaluering af 
partnerskabet. Resultatet foreligger primo 2023. 
 
I vinter/forår 2023 iværksættes en grundig proces med bred involvering af det samlede 
partnerskab, hvor evalueringens resultater behandles og drøftes. Dette danner grundlag for 
arbejdet med eventuel revidering af partnerskabets strategi og udvikling af en ny handleplan 
fra 2024, som udarbejdes og forelægges til godkendelse i efteråret 2023. 
 
Genvej til Europa 
Samarbejdet med CDEU om indsatsen 'Genvej til Europa' fortsætter i 2023 den løbende 
projektrådgivning og hjælp til fundraising for kulturaktører med internationale ambitioner.  
Hertil kommer opsøgende arbejde i forhold til tiltrækning af europæiske netværks- og 
kulturarrangementer som f.eks. årsmødet for IETM - International Network for Contemporary 
Performing Arts, som Europæisk Kulturregion har hjulpet med at hente til regionen i 2023 i 
samarbejde med en række partnere. Herudover indeholder indsatsen også løbende 
kommunikation til kulturaktører om europæiske muligheder - både i forhold til økonomisk 
støtte, samarbejde, videndeling og netværk. 
 
Indsats til udvikling af europæiske projekter 
CDEU og regionen samarbejder i 2023 om en 2.0 version af den tidligere mikropulje til 
udvikling af europæiske projekter. Der ønskes en relancering med vægt på mere rådgivning og 
eventuelt mere differencetiede 'pakker' for ansøgere. Overordnet er formålet med indsatsen 
fortsat at understøtte kulturaktører herunder gerne i fællesskab i at række ud efter europæiske 
muligheder og sikre, at kulturlivet kan udvikle sig gennem international inspiration og EU-
finansiering. 
 
KIC - Knowledge and Innovation Community 
Strategisk drøftelse af vores muligheder for og udbytte ved at træde ind i nye samarbejds- og 
støttemidler jf. EU's lancering af KICs på kultur og kreative erhverv i 2023, som skal 
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igangsætte et nyt fokus på sektoren og samspillet mellem de kreative erhverv, uddannelse og 
forskning. Regionen er med i det midtjyske økosystem og EKR styregruppen har nikket til 
arbejdet. KIC starter officielt i 2024, men administrationen er informeret om, at der vil komme 
'små dryp' i 2023. 
  
Kulturforum 2023 
Kulturforum er et årligt kulturfagligt og kulturpolitisk 'topmøde', som samler politikerne i 
kommuner og region i at mødes på tværs til dialog og inspiration. Kulturteamet overleverer pr. 
2023 den ansvarlige projektledelse, planlægning og afvikling til den årlige kommunale vært, 
og fungerer fremadrettet alene som sparrings- og samarbejdspartner for de årlige konferencer. 
Ringkøbing-Skjern Kommune er vært ved Kulturforum 2023, som afvikles på Naturkraft  
3. oktober og har 'internationalisering' som tema.  
 
I forbindelse med Kulturforum 2023 følges også op på to internationale analyser gennemført af 
Europæisk Kulturregion i 2022 med fokus på hhv. kulturens internationalisering og af de 
midtjyske kommunernes europæiske potentiale på kulturområdet. 
 
Kulturmødet Mors 2023 
Kulturteamet er også i 2023 arrangør og operatør på EKR's aktiviteter på Kulturmødet Mors, 
som løber af stablen 24.-26. august. Opgaver omfatter opbygning, udvikling/kuratering og 
afvikling af aktiviteter på scenen Lysskoven. På Kulturmødet giver EKR smagsprøver på 
regionens kulturliv, bringer relevante tematikker i spil og profilerer samarbejdet. 
 
Studietur 
Partnerskabet gennemfører 17.-19. april 2023 en studietur til York på tværs af styregruppe og 
fællessekretariat. Formålet er at få viden om, hvordan andre lande og byer i Europa arbejder 
med temaerne bæredygtighed og digitalisering på kulturområdet. Temaerne var fokus for 
Kulturforum 2022 med Viborg Kommune som vært, og studieturen bygger således videre på 
sidste års Kulturforum. Turen planlægges i samarbejde mellem RM, York UNESCO Creative City og 
Viborg Kommune - med sidstnævnte som tovholder.  
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Midtjysk Kulturakademi 

Regionalt samarbejde / Viden og kompetencer / FNs Verdensmål og bæredygtighed 

Formålet med Midtjysk Kulturakademi er at understøtte videndeling og kompetenceudvikling 
blandt de midtjyske kulturaktører som led i en overordnet målsætning om at skabe gode ud-
viklingsvilkår for kulturlivet i regionen.  
 
Midtjysk Kulturakademi er dermed en vigtig brik i både strategien for Europæisk Kulturregion 
og den regionale kulturpolitik og Akademiet understøttes derfor også finansielt med midler fra 
både Europæisk Kulturregion og fra Region Midtjyllands strategiske kulturudviklingsmidler. 
Akademiet står dermed også organisatorisk på to ben, og er desuden organiseret med et 
Advisory Board, som drives af regionen og består af repræsentanter fra både aktørkredsen 
(kulturinstitutioner og/eller forskellige regionale kulturnetværk) og interessentkredsen 
(kommuner, regionale kulturaftaler).  
 
I 2023 videreudvikles akademiet som en platform for deling og opbygning af viden for 
kulturaktører. Indsatområder er fortsat bæredygtighed og digitalisering, ligesom der arbejdes 
agilt med at adressere tematikker og imødekomme behov og udfordringer, som løbende opstår 
i feltet. Der vil både blive arbejdet med generel videndeling om emnerne på akademiets 
digitale videndelingsplatform www.midtikulturen.dk, og på mere fokuserede seminarer og 
kompetenceudviklingsforløb for kulturaktører.  
 
Konkrete opgaver i 2023 er: 

 
DIGITALISERING 
 
Videreudvikling af 'Sådan oplever danskerne' 
Partnerskab med Dansk Industri, Epinion og Top Attraktioner om at videreudvikle og 
operationalisere det databaserede segmenteringsværktøj 'Sådan oplever danskerne' til brug for 
arbejdet med tiltrækning af nye målgrupper og fastholdelse af publikum på tværs af forskellige 
typer kulturinstitutioner. 
 
Opfølgning på kortlægning vedr. 'Digital kulturhjælp' 
I 2022 gennemførte Innovation Lab en forundersøgelse af mulige modeller for at fastholde et 
regionalt vidensmiljø inden for digital formidling og løfte arven efter det nu lukkede MMEx – 
Museernes Videnscenter for Digital Formidling. Behovet for uvildig rådgivning og videndeling 
om digitale kulturoplevelser viser sig tydeligt at række ud over museumsverdenen, og en 
workshop i foråret 2023 skal afdække mulighederne for at imødekomme kulturlivets 
efterspørgsel gennem en kobling til et allerede etableret vidensmiljø.  

 
Udvikling og udbud af målrettede kurser/workshops  
I 2023 planlægges det at udvikle nye aktiviteter som opfølgning på tidligere udbudt kursus 
'Digitalisering forfra – fra reaktion til strategi' i form af fokuserede nedslag inden for digital 
omstilling, bl.a. indsamling og brug af data og databaseret ledelse. 
 
Udvikling af 2-3 casestudys vedr. digital omstilling i kulturlivet 
Udvikling af 2-3 cases på baggrund af projekter udviklet med støtte fra mikropuljen til digital 
omstilling under Europæisk Kulturregion udmøntet i 2021. Formater udtænkes, så viden og 
læring fra projekterne kan virke til inspiration og best practice modeller for de midtjyske 
kulturaktører. 
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BÆREDYGTIGHED 
 
Udviklingsprojektet 'Culture Plan Earth' og Kulturens Bæredygtighedsindeks 
Udviklingsprojekt i samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda vedr. udvikling af et 18. 
verdensmål for kultur og kulturens ESG/Bæredygtighedsindeks. Indekset skal fungere som 
inspiration og et handlingsrettet værktøj til hvordan kulturinstitutioner i Danmark og i Norden 
kan arbejde med kultur i en bæredygtighedskontekst. 
 
Projektet omfatter rekruttering til og deltagelse i en følgegruppe bestående af forskellige 
videnspersoner og eksperter, som løbende skal kvalificere og inspirere deltagerne i deres 
udviklingsarbejde. Ligeledes er ambitionen at koble en række udvalgte organisationer på 
forløbet undervejs som et redskab til at afsøge mulige partnerskaber i videreudvikling og 
implementering af Kulturens Bæredygtighedsindeks. Der afsøges mulige partnere blandt både 
kommuner, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og nationale aktører, herunder 
Kulturens Analyseinstitut. 
 
Open call – 'få en bæredygtighedsstrategi' 
I perioden februar-maj 2023 giver Akademiet 8-10 midtjyske kulturinstitutioner mulighed for 
at gennemføre onlineforløbet 'Culture Plan Earth' – et resultatorienteret strategiforløb, der 
hjælper kulturaktører med at forstå de udfordringer og potentialer, som ligger i den 
bæredygtige omstilling. Og hjælper den enkelte aktør med at udvikle en strategi og 
forretningsplan, der sikrer implementering af bæredygtighed som en del af organisationens 
kerneforretning. 'Culture Plan Earth' er et gennemprøvet forløb udviklet og afviklet af Hansen 
& Ersbøll Agenda. Open call har ansøgningsfrist 1. februar 2023. 
 
Debatter på kulturmødet Mors 
Midtjysk Kulturakademi bidrager igen i år med debatter til Kulturmødet Mors, hvor Akademiets 
indsatsområder også udfoldes. Der arbejdes pt. med planlægning ag indlæg inden for både 
digitalisering evt. i samarbejde med Viborg Kommune og Dansk Kulturliv samt bæredygtighed i 
samarbejde med Hansen & Ersbøll Agenda. 



 

 
 

Side 8 

Kulturudviklingspuljen 2023 

Udvikling og eksperimenter / Kultur og Landdistrikter / Børn og unge / Kultur og 
sundhed 

For at styrke kulturinstitutioner og kunstneres muligheder for at udvikle nye kulturprojekter i 
regionen, afsættes igen i år en pulje, hvorfra der kan søges om tilskud til udviklingsprojekter 
inden for kulturområdet. Projekterne skal gennemføres i tværgående, regionale partnerskaber 
og skal være med til at understøtte de fem indsatsområder og tre tværgående udviklingsspor i 
Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024. 
 
I 2023 udmøntes kulturpuljemidlerne gennem én ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 10. 
marts 2023. Udvalget for Regional Udvikling behandler ansøgningerne på udvalgsmødet hhv. 
10. maj og 9. august.  
 
Nyt i 2023 

Kulturudviklingspuljen omfatter i 2023 to delpuljer på samlet 2 mio. kr., som er inkluderet i 
den samlede ramme på 7,564 mio. kr., hvormed der i udgangspunktet er afsat hhv. 1 mio. kr. 
til udviklingsprojekter målrettet børn og unge samt til udviklingsprojekter målrettet kultur som 
sundhedsfremme. 
 
Børn og unge 
Ved børn som målgruppe prioriteres projekter, som via kompetenceopbyggende indsatser over 
for børnenes professionelle voksne, herunder studerende, arbejder med at gøre kunst og 
kultur til en mere integreret og fast del af børnenes hverdag i daginstitutioner, skoler og 
fritidstilbud. 
 
Ved unge som målgruppe prioriteres projekter som understøtter ungefællesskaber, unges 
trivsel og unges professionelle, kreative virke i fremtiden. 
 
Kultur som sundhedsfremme 
Ved denne delpulje prioriteres projekter, som sker i et samarbejde mellem kulturinstitutioner 
og regionale sundhedsinstitutioner, navnlig hospitaler og psykiatri.  
 
Det er fortsat muligt at søge Kulturudviklingspuljen til også andre projekter vedr. både børn, 
unge og kultur & sundhed, som ikke falder ind under ovenstående kriterier for delpuljerne.  
 
Evaluering af Kulturudviklingspuljen 

Der gennemføres i 2023 en større evaluering af Kulturudviklingspuljen ved firmaet Pluss 
Leadership. Evalueringen har til formål at indsamle viden om anvendelsen af puljens midler, 
give indblik i aktørernes udbytte af midlerne og puljens effekt set ift. ambitionerne i 
kulturpolitikken mv. Udvalget for Regional Udvikling præsenteres for evalueringens resultater 
på udvalgsmødet 13. september. 
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Kriterier for bevilling af midler til udviklingsprojekter fra kulturpuljen 2023 

Ansøgningerne vurderes fortsat efter nedenstående kriterier, som er beskrevet nærmere i 
Region Midtjyllands kulturpolitik 2020-2024. Generelt vægtes kriterierne tungere, jo større 
projektet er. 
 
Innovation og udvikling 
Projektet skal skabe ny udvikling, nye produkter, nye arbejdsformer, nye udviklingsmiljøer - 
gerne i et samarbejde med aktører fra andre kulturområder eller andre samfundsområder. 
Helt store projekter bør tilføre "noget nyt" (originalitet) til regionen  
 
Partnerskab og netværk  
Projektet skal sikre bred regional relevans og udvikles og gennemføres i et partnerskab på 
tværs af midtjyske kommuner. Partnerskabet skal bestå af aktive udviklingspartnere, der alle  
indgår som centrale i at udvikle projektet. Desuden vægtes projektets organisatoriske styrke 
og forankring, herunder at partnerskabet besidder de relevante kompetencer og viden set i 
forhold til projektets målsætning. 
 
Projektets relevans 
I hvilket omfang understøtter projektet regionens kulturpolitik? Hvem er projektet rettet mod, 
og hvem får gavn af projektet? Hvorfor er projektet relevant for regionens borgere og 
kulturliv?  
 
Læring, viden og "varig" udvikling 
Projektet bør skabe ny læring og viden, der stilles til rådighed for andre interessenter. 
Projektet bør desuden have varige effekter, der rækker ud over projektperioden.  
 
Den Jyske Kunstfond  

Udvalget for Regional Udvikling har i 2022 besluttet fortsat at understøtte Den Jyske Kunstfond 
under Slots- og Kulturstyrelsen med 500.000 kr. årligt i perioden 2023-2025. Den Jyske 
Kunstfonds bestyrelse er udpeget af Kulturministeren med én repræsentant indstillet fra hver 
af de tre regioner Region Nordjylland, Region Syddanmark og Region Midtjylland: 
  

- Jakob Bonderup (bestyrelsesleder), forstander på Engelsholm Højskole 
- Trine Bang, direktør for Kulturmødet Mors 
- Rikke Andersen, spillestedsleder ved Fermaten, Herning. 
- Marit Benthe Norheim, billedkunstner, Hjørring (indstillet af Region Nordjylland) 
- Mette Dalby, leder af Nicolai Kultur, Kolding (indstillet af Region Syddanmark) 
- Per Kap Bech Jensen, teaterleder for Nordisk Teaterlaboratorium, Holstebro 

(indstillet af Region Midtjylland, v. Udvalget for Regional Udvikling i 2022) 
 
Konkrete opgaver i 2023 er: 

Behandling af ansøgninger og opfølgning på støttede projekter 
Behandling af ansøgninger, udarbejdelse af sagsfremstilling, udsendelse af afslag og 
tilsagnskontrakter samt løbende projektopfølgning og mødeaktivitet med projektejere. 
 
Afvikling af informationsmøder 
Der afvikles to informationsmøder om mulighederne for at søge Kulturudviklingspuljen. Dels et 
fysisk møde på Godsbanen i Aarhus 16.1, dels et digitalt møde 18.1. 
 

https://www.rm.dk/siteassets/regional-udvikling/ru/strategi/region-midtjyllands-kulturpolitik-2020-2024.pdf
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Opfølgning på evaluering af Kulturudviklingspuljen 
Planlægning og gennemførsel af proces for opfølgning og strategisk udvikling af 
kulturudviklingspuljen baseret på evalueringen ved Pluss, herunder med inddragelse af 
Udvalget for Regional Udvikling. 
 
 
Kultur som sundhedsfremme 

Kultur og sundhed 

Kultur som sundhedsfremme er et strategisk indsatsområde, der har sin egen 
projektorganisering på tværs af team kultur og team sundhedsinnovation. Formålet er at 
fremme brugen af kunst og kultur på sundhedsområdet til gavn for patienter, borgere og 
kulturaktører. Den tværgående indsats vedrører særligt samarbejde mellem kulturinstitutioner 
og de regionale sundhedsorganisationer, som bl.a. understøttes af Kulturudviklingspuljen 
under team kultur med en særlig delpulje til kultur som sundhedsfremme i 2023.  
 
Indsatsen kultur og sundhed under team kultur vedrører desuden fortsat kommuner og 
kommunale projekter og sundhedstilbud/institutioner, herunder projekter støttet gennem 
Kulturudviklingspuljen. 
 
Konkrete opgaver i 2023 er: 

Culture for Health 
RM indgår som partner med primært ansvar for kommunikation i et stort europæisk 
forsknings-, kortlægnings- og kommunikationsprojekt for Europa Parlamentet. I samarbejde 
med bl.a. Culture Action Europe, Trans Europes Halles og WHO. Afsluttes juni 2023 med en 
konference i Grækenland, hvortil administrationen vil undersøge muligheden for også politisk 
repræsentation. 
 
GLOBUS 
RM indgår som partner i et europæisk projekt ejet af WHO med partnere i bl.a. Rumænien og 
England og finansieret af Nordisk Kulturfond om skalering af konceptet "Sange med mødre", 
der er sanggrupper for kvinder med fødselsdepression. Den Kreative Skole i Silkeborg er dansk 
operatør (afsluttes medio 2023). Regionen deltager i styregruppen og presseindsatsen. 
 
Kultursomsundhedsfremme.dk 2.0  
Relancering af websitet kultursomsundhedsfremme.dk, som regionen har udviklet som 
platform for at vise regionens viden og initiativer på området. Fokus er produktion af film fra 
de mange støttede projekter og samarbejde med eksterne leverandør om udvikling af sitet og 
kommunikationskampagne. 
 
Udmøntning af Kulturudviklingspuljens delpulje 2023, kultur som sundhedsfremme 
Udvikling og afvikling af informationsmøder på hospitaler, behandling af ansøgninger og 
indstillinger, løbende projektopfølgning og mødeaktivitet med projektejere. 
 
Kulturinitiativers sundhedsfremme 
Deltagelse i arbejdsgruppe og styregruppe i netværket "kulturinitiativers sundhedsfremme" 
(afsluttes medio 2023) og fremtidig udvikling af netværket, herunder mulighederne for at 
inddrage og samarbejde bredere og mere målrettet med kommunerne.  
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Kommunikation og kendskabsopbygning  
Generel kommunikation om feltet med vægt på produktion af film, podcast, foldere, opdatering 
af websites og materialebank og deltagelse i innovationsdag, interviews og oplæg mv. 
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