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Fælles rammebudget til Kulturministeriet for håndtering af udviklingsprojekter på de kunst-

neriske uddannelsesinstitutioner, herunder til samarbejdsprojekter mellem institutionerne 

samt den tovholderopgave, som institutionerne skal varetage. 

 

Der tages udgangspunkt i den samlede ramme på i alt 16 mio kr. for hele rammeaftaleperio-

den, fordelt med 3,0 mio kr., der er afsat årligt i 2019 og 2020 og 5,0 mio. kr. afsat årligt i 2021 

og 2022. 

 

Der vil i første kvartal 2019 blive udarbejdet et mere specifikt delbudget for den del af midler-

ne, der er afsat til den fælles pulje i 2019 på 1,0 mio kr., og som skal anvendes til vidensde-

ling, fælles projekter, seminarer og andre konkrete aktiviteter. Alle deltagende institutioner 

vil tilstræbe stærk fælles koordinering af eksempelvis konferencer og seminarer, således at 

maximal synergi kan opnås på tværs af tovholderopgaverne. 

 

Dette vil være med til at sikre, at aktiviteterne i videst muligt omfang kommer studerende og 

ansatte til gode, frem for at de anvendes til administration. 

 

 Budgetramme - varetagelse af tovholderfunktion m.m. 

1 Entreprenørskab DJM: 0,2 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt samlet 

for tovholderfunktionen 0,8 mio kr... 

2 Kvalitetssikring DDSKS: 0,2 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt sam-

let for tovholderfunktionen 0,8 mio kr.. 

3 Tværdisciplinære RMC: 0,2 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt samlet 

for tovholderfunktionen 0,8 mio kr.. 

4 Internationalisering DKDM: 0,2 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt sam-

let for tovholderfunktionen 0,8 mio kr.. 

5 Videnscenter BKS: 1,0 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt samlet 

for tovholderfunktionen 4,0 mio kr... Tovholderfunktionen om-

fatter ansættelse af professor MSO samt administrativ medar-

bejder.  

6 Kulturinstitution SDMK: 0,2 mio kr. årligt i 2019, 2020, 2021 & 2022 i alt samlet 

for tovholderfunktionen 0,8 mio kr.. 

 

  

Fælles pulje anvendt til vidensdeling, seminarer, samarbejdsprojekter mv. Fordeling pr. år 

2019 – delbudget udarbejdes 1. kvartal 2019 1,0 mio kr.. 

2020 – delbudget udarbejdes  1,0 mio kr.. 

2021 – delbudget udarbejdes 3,0 mio kr.. 

2022 – delbudget udarbejdes 3,0 mio kr.. 

 


