
Politisk beretning for 2016-17 

til repræsentantskabsmødet i AKKS mandag den 12. juni 2017 

Onsdag 24. maj var AKKS, repræsenteret ved formand Villy Dall og sekretariatsleder Susan Fazakerley, 

tilstået et foretræde på en halv time med kulturminister Mette Bock (LA), der var ledsaget af tre 

embedsfolk.  

Indledningsvis fortalte vi om AKKS's historie og baggrund, herunder vore erfaringer med at administrere 

puljer for Kulturministeriet, nemlig projektpuljen på 12 mio. kr. i 2000-04 og organisationsudviklingspuljen 

på 5 mio. kr. i 2005-07, om udviklingen i statsstøtten til amatørteater og amatørmusik samt endelig om 

AKKS's rolle og deltagelse i etableringen af det europæiske netværk AMATEO og udviklingen frem til 

bevilgende på 250.000 euro fra Europa-Kommissionen for 2017-20. 

Herefter kom vi ind på det mest aktuelle og mest brændende emne, nemlig den af Projektstøtteudvalget 

besluttede omlægning af statsstøtten til amatørmusikområdet. 

Vi påpegede den voldsomme nedprioritering af området, der er sket over finansårene 2014-17 med en 

samlet reduktion på knap 20 pct. i de statsmidler, der samlet er tilgået området, herunder stoppet for 

enkelte kors, orkestres og ensemblers mulighed for at søge tilskud - en beslutning, vi ikke mener, er i 

overensstemmelse med musiklovens hverken ånd eller bogstav (jf. vedhæftede korrespondance med 

Projektstøtteudvalget). Den voldsomme samlede reduktion syntes at give anledning til i det mindste en vis 

overraskelse omkring mødebordet i ministerkontoret. Ministeren understregede sin manglende mulighed 

for at overskride armslængdeprincippet. 

Vi påpegede også det misforhold, at amatørmusikkens landsdækkende organisationer således nu, uanset 

størrelse og resurser, søger Projektstøtteudvalget på lige fod og i konkurrence med professionelt 

bemandede institutioner. 

Vi henviste til den af Toke Halskov Kristensen udarbejdede rapport (se vedhæftet) og dens konklusion om, 

at der peges på AKKS til at facilitere den videre proces, hvortil vi vil søge midler fra Projektstøtteudvalget.  

Konkluderende svarede ministeren, at vore bemærkninger tages med i arbejdet frem mod etableringen af 

en helt ny støttestruktur for kunstområderne.  

Vi spurgte herefter, om ministeren vil give udtryk for en anerkendelse af amatørernes betydning for 

kunsten og kulturen. Hun svarede, at det gør hun gerne ved enhver given anledning. Hun gav udtryk for, 

amatørmusik (og øvrige genrer) skal forstås i sin egen betydning udover betydningen for genren i 

kunstnerisk forstand og for rekruttering af publikum og professionelle. Ministeren lovede i den forbindelse, 

at hun vil læse det seneste udkast (fra maj 2015) til en national vision for amatørkulturen og overveje, om 

hun vil genoptage dette arbejde, hvor forgænger Marianne Jelved (R) måtte slippe, da der blev udskrevet 

folketingsvalg, og som Bertel Haarder (V) derefter ikke ønskede at fuldføre. 

Inden vi gik igen, blev det fastslået, at Rigsrevisionens stop for Kulturministeriets anvendelse af 

udlodningsmidler til driftstilskud kun gælder for ministeriets egne institutioner og dermed ikke for eksterne 

tilskudsmodtagere som f.eks. AKKS og DATS. 

I hele beretningsåret har spørgsmålet om amatørmusikkens tilskudsmæssige fremtid fyldt en del. Vores 

sekretariatsleder rådgav adspurgt medlemsorganisationer forud for ansøgningsfristen 15. august 2016, og i 



foråret fulgte så de tre stormøder, organiseret for Projektstøtteudvalg af Toke Halskov Kristensen, tidligere 

næstformand i AKKS og tidligere formand for Musik & Ungdom. 

Som opfølgning på hans slutrapport har AKKS’s bestyrelse besluttet at indstille til repræsentantskabsmødet 

2017, at: 

 AKKS påtager sig opgaven med at facilitere det fortsatte arbejde med at finde fælles vision, mission 

og konkrete mål for den samlede amatørmusik i Danmark og, hvis det ønskes, også på nordisk, 

europæisk og internationalt plan. Omfanget af dette arbejde afhænger helt af, hvor megen 

finansiering der kan skaffes til dette. 

 AKKS’s driftsbevilling fra Kulturministeriet for 2017-18 anvendes i overensstemmelse med den 

handlingsplan og det budget, hvortil bevillingen er givet. 

 AKKS søger 15. august 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om tilskud (se 

konkret forslag herom) 

 Repræsentantskabet ser, i forbindelse med disse ansøgninger og med kommende forhandlinger 

med såvel Kulturministeriet som Projektstøtteudvalget, bort fra den snævreste fortolkning af 

vedtægternes § 5, der lyder: AKKS-samarbejdet kan ikke tjene til at anfægte de enkelte 

medlemsorganisationers suverænitet eller integritet.” Dette forstået på den måde, at 

repræsentantskabet er bevidst om, at alle ansøgninger til Projektudvalget i princippet er i 

konkurrence med hinanden, og at repræsentantskabet ligeledes er bevidst om, at sikringen af et 

eller flere fremtidige støttesystemer kan blive afhængig af, at AKKS’s repræsentantskab kan træffe 

flertalsbeslutninger også i politiske spørgsmål. 

 

København, den 29. maj 2017 

Med venlig hilsen 
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