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Det implicitte krav til foreningslivet om at kunne dokumentere dets relevans i forhold
til at modtage offentlige midler er ikke blevet mindre, siden Kulturelle Samråd i Danmark i 2007 lavede sin seneste undersøgelse om samrådenes forhold. Derudover
var strukturreformen/kommunalreformen lige trådt i kraft i 2007. Landsforeningen
udsendte derfor igen et spørgeskema til medlemmerne i 2014/2015 for dels at se,
hvilke ændringer, der var sket siden 2007, og dels for at kunne synliggøre, hvilken
rolle samrådene her 7 år senere spiller i lokalkulturen i de - ofte større - kommuner,
der opstod ved reformen.
Men også andre ting end den politiske synlighed gør sig gældende, når det drejer
sig om betydningen af at kortlægge området, nemlig:
•
•

At se, hvilke nye tiltag, der er igangsat rundt omkring i landet, og især hvilke
”trends”, der gør sig gældende inden for kulturlivet som sådan.
At give samrådene mulighed for at lade sig inspirere af andre samråd i forhold til
kulturelle aktiviteter og politisk indflydelse.
At landsforeningen kan se, hvor der skal sættes ind med hensyn til den viden,
der skal formidles via temamøder, konferencer og kurser, og hvor der skal
sættes ind, når det drejer sig om at påvirke til oprettelse af nye samråd.

Rapporten kan citeres med kildeangivelse.

•

Landsforeningen
Kulturelle Samråd i Danmark

Oplysningerne i denne undersøgelse er indsamlet i 2014/2015, og tallene stammer
fra 2013/2014. Hermed får vi et nutidigt billede af, hvordan samrådene fungerer.
I landsforeningen konstaterer vi med glæde, at selv om antallet af samråd varierer i løbet af de 7 år, er antallet af de foreninger og dermed enkeltpersoner, som
samrådene repræsenterer, ikke blevet mindre. Samrådene repræsenterer således i
2013/2014 ca. 535.000 personer mod ca. 528.000 i 2007.		

Kulturelle Samråd i Danmark
Farvergade 27D, 3.,
1463 København K
Tlf. +45 33 93 13 26
Mail kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk
www.kulturellesamraad.dk
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Tak til samrådene for at være behjælpelig med de oplysninger, der er brugt i denne
oversigt!
Hans Rostholm, formand

3

Landsforeningens medlemmer

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i samrådene

I juni 2006 var medlemstallet i landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark 71 samråd svarende til, at der var samråd i 26 % af de i alt 271 kommuner. Efter strukturreformen/kommunalreformen i 2007 faldt landsforeningens medlemstal til 53, men
til gengæld blev procentdelen af kommuner, der havde samråd, større, idet 51 % af
de 98 nye kommuner nu havde et samråd. Enkelte steder havde man dog beholdt
den gamle kommuneopdeling, hvad angik samråd, og derfor havde 2 af de i 2007
nydannede kommuner henholdsvis 2 og 3 samråd.
I 2014 er antallet af medlemmer i landsforeningen 42, dvs. at 43 % af kommunerne
har et samråd, som er medlem af landsforeningen. Årsagen til det mindre antal samråd skal ses i det perspektiv, at antallet af samråd altid svinger meget, og at mangel
på ildsjæle i en kommune ofte udvirker, at et samråd forsvinder, uden at et nyt opstår. Men der er (naturligt nok) også forsvundet et par samråd i de kommuner, der
lige efter reformen havde flere. Men ændringerne skyldes nok også kommunernes
trængte økonomi, hvor det desværre ofte er kulturen og civilsamfundet, der rammes,
og derfor rammer det de kulturelle samråd dobbelt.

Landsforeningens medlemmer

2007

2013/2014

Antal kommuner med samråd, der er medlem
af landsforeningen

50

42

Antal samråd, der har svaret på spørgeskemaet

25

23

Antallet af bestyrelsesmedlemmer i samrådene (eller forretningsudvalgsmedlemmer,
som er den foretrukne konstruktion i nogle få samråd) varierer både i 2007 og i
2013/2014, ligesom antallet af udpegede medlemmer blandt kommunens politikere
eller ansatte i forvaltningerne gør det. I 2007 ligger antallet af bestyrelsesmedlemmer
mellem 5 og 13. I 2013/2014 er tallet mellem 5 og 12. Et enkelt samråd har dog 20
medlemmer i bestyrelsen, hvoraf de 17 er udpegede blandt politikere, kommunale
institutioner, fonde, kulturarvsforeninger og udøvende kulturaktører. Enkelte samråd
har fast udpegede bestyrelsesmedlemmer. Det kan være en politiker, en repræsentant for biblioteket eller en sekretær fra forvaltningen.
I 2007 havde 3 samråd politikere som fast medlem af samrådets ledelse.
I 2013/2014 var antallet 4.

Samrådenes ledelse
Gennemsnitligt antal medlemmer af ledelsen
Antal samråd, der vælger deres bestyrelse på en
generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde
Samråd med politikere udpeget som fast
medlem af ledelsen

2007 2013/2014
7

9

23

21
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Samrådenes ledelse

Samrådenes medlemmer

Hvordan sammensættes ledelsen

Som i 2007 definerer samrådene deres medlemmer meget forskelligt. I 2007 afgrænsede 4 samråd medlemmerne til kun at være foreninger og institutioner, der
beskæftiger sig med kunst og kulturarv. Andre definerede kultur meget bredt og
havde både miljøorganisationer, oplysningsforbund, efterskoler og højskoler som
medlemmer.

Samrådene har stort set holdt fast på den demokratiske foreningsopbygning med
en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde som den højeste myndighed
og som den enhed, der vælger ledelsen. Kun 2 af de 23 samråd vælger i 2014 ikke
bestyrelsen på en generalforsamling.
4
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Billedet har ikke ændret sig meget siden 2007, og det kunne naturligvis have
været interessant at undersøge, hvilke forhold der gør sig gældende, når man sætter
reglerne for, hvem der kan blive medlem af et samråd, men det har i høj grad noget
at gøre med, hvordan kommunens kultur- og fritidsliv er opdelt, og hvad der i øvrigt
findes af ”samråd” og lignende.
Kernemedlemmerne i samrådene (de medlemmer, der forekommer i næsten alle
samråd) udgøres - ligesom i 2007 - af kunstbaserede foreninger (fx amatørkultur,
teaterforeninger, filmklubber, musikforeninger, kulturhuse og kunstforeninger) og
kulturarvsbaserede foreninger (museumsforeninger, lokalhistoriske foreninger, lokalarkiver m.v.). Og når der spørges ind til, hvilke foreninger, der ikke kan blive medlemmer, er svaret oftest foreninger inden for idræt, politik og spejdere.
Der er en stor stigning i antallet af samråd, der ifølge vedtægterne ikke har medlemmer, eller hvor alle foreninger, institutioner, interessegrupper og enkeltpersoner i
kommunen automatisk er medlemmer uden aktivt at skulle melde sig ind.

Samrådenes medlemmer
Antal samråd, der kun har medlemmer inden for
det kunstbaserede område samt kulturarv og hobby
Antal samråd, der har medlemmer, der har et bredere
sigte fx oplysningsforbund og natur og miljø
Antal samråd, der ifølge vedtægterne ikke har medlemmer,
eller hvor alle foreninger, institutioner, interessegrupper
og enkeltpersoner i kommunen automatisk er medlemmer uden aktivt at skulle melde sig ind.
Det gennemsnitlige antal foreninger m.v.,
som er med i samrådene
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2007 2013/2014
4

5

21

18

Det gennemsnitlige antal foreninger, der er repræsenteret i de kulturelle samråd var
55 i 2007 og er i 2013/2014 steget til 66. Antallet af enkeltpersoner, som alle landets
samråd repræsenterer, udgjorde i 2007 ca. 528.000 og i 2013/2014 ca. 535.000.
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55

66

2007

2013/2014

Antallet af enkeltpersoner, som
alle landets samråd repræsenterer

528.000

535.000

Samrådenes opgaver
Samrådenes opgaver i prioriteret rækkefølge

Som i 2007 tegner der sig et meget alsidigt billede, når man ser på samrådenes opgaver og aktiviteter. Både i spørgeskemaet fra 2007 og fra 2013/2014 er samrådene
blevet bedt om at nævne opgaverne i prioriteret rækkefølge, og det er tydeligt, at
de fleste samråd både i 2013/2014 og i 2007 ser opgaven som talerør og samlende
organ for deres medlemmer som den vigtigste.
Svaret fra et kulturelt samråd i 2007 er også i 2013/2014 dækkende for de fleste
samråd. Det lyder således:
•
•
•
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Kulturelle Samråd i Danmark

At rådgive, inspirere og støtte foreninger, institutioner, grupper af personer eller
enkeltpersoner m.v., der har til hovedformål at arrangere eller formidle kultur
eller på amatørbasis udøve kulturelle aktiviteter.
At etablere samarbejder mellem ansøgere om kulturelle arrangementer, som
den enkelte ansøger ikke selv har mulighed for at gennemføre.
At virke for, at kulturelle aktiviteter finder sted overalt i kommunen.

Samrådenes opgaver
Antal samråd, der nævner rollen som talerør
og kontakt til politikere og forvaltning blandt
de 5 højst prioriterede opgaver

2007

2013/2014

21

21
7

Derudover nævnes afholdelse af møder (informationsmøder, debatmøder, valgmøder og lign.), foredrag, kurser, vedligeholdelse af kulturkalender og kulturguide
samt udlån og tilsyn med lokaler blandt de vigtigste opgaver.

Samrådenes aktiviteter
At samrådenes vigtigste opgave er at være medlemmernes talerør over for politikerne, smitter i høj grad af på de aktiviteter, der finder sted, idet mange af de aktiviteter, der nævnes, er aktiviteter, der kan samle medlemmerne bredt. Herunder
kan nævnes fælles aktiviteter som Spil (eller Syng eller Dans) Dansk Dag, foreningsmesser, foreningsaftener, festivaler, kulturuge, kulturdag og kulturnat, enkeltstående musikarrangementer, musikmåned, lyrik-cafe og kulturhusdrift.
Der er i øvrigt kun ét eksempel på samarbejde mellem samråd henover kommunegrænsen. Det drejer sig om 2 samråd, der samarbejder om en klassisk musikfestival.
Ingen har taget initiativet til noget, der ligner den gamle konstruktion, hvor samrådene
inden for et amt samarbejdede. Det skyldes formodentlig amternes nedlæggelse i
2007, hvor de kulturelle foreninger mistede de kulturmidler, der kunne søges her.

Politisk indflydelse
Hovedparten af samrådene nævner, at de har kontakt til kommunalbestyrelse/byråd.
Kun få nævner, at de ikke har direkte kontakt. Dvs. at der er færre samråd, der har direkte kontakt med kommunens politikere i 2013/2014 end i 2007, men tallene er nok
ikke sammenlignelige, da politikerne i forbindelse med sammenlægning af kommuner i 2007 holdt mange møder med lokale aktører, heriblandt de kulturelle samråd.
Nogle samråd har som nævnt udpegede repræsentanter fra politisk hold siddende
i bestyrelsen/forretningsudvalget, og her er kontakten således givet på forhånd.
Også kontakten til forvaltningerne ser ud til at være en selvfølgelighed for de fleste
samråd. Nogle samråd har endda aftalt et bestemt antal møder pr. år.
Kun to samråd ser ud til ikke at have kontakt til hverken politikere eller forvaltning.
I 2007 drejede det sig om 1 samråd. Det er naturligvis positivt at se, at hoveddelen
af samråd stadig har kontakt til politikerne og dermed forhåbentlig har indflydelse på
8

den førte kulturpolitik. Netop kontakten til politikerne i de større kommuner efter 2007
var noget, området bekymrede sig om.
Derudover ser det også ud til, at de fleste samråd er flittige, når det drejer sig om
deltagelse i politiske møder, udtalelser via læserbreve og fremsendelse af pressemeddelelser.

Politisk indflydelse

2007

2013/2014

Antal samråd, der har kontakt til kommunalpolitikerne mindst 1 gang årligt

24

21

Antal samråd, der har kontakt til forvaltningen
mindst 1 gang årligt

25

18

Antal samråd, der skriver læserbreve
mindst 1 gang årligt

13

18

Antal samråd, der udsender pressemeddelelser
mindst 1 gang årligt

21

18

Repræsentation
En del samråd udpeger en repræsentant til at sidde i andre bestyrelser, komiteer,
andre typer samråd m.v., som man typisk samarbejder med. Det kan fx være integrationsråd, fondsbestyrelser, kulturprisudvalg, teatre, folkeoplysningsudvalg, de lokale
aktionsgrupper m.v.

Repræsentation
Antal samråd, der er repræsenteret
i andre bestyrelser o. lign.

2007 2013/2014
13

11
9

Samarbejde

Økonomi: Indtægter

Selv om det at være repræsenteret i en anden forening eller i et andet samråds
bestyrelse også kan anses for en form for samarbejde, har landsforeningen både
i 2007 og i 2013/2014 valgt også at spørge om, hvilke samarbejdspartnere samrådene har. Det er sket ud fra den betragtning, at der fra politisk hold (og i tilskudspolitikken) i de senere år har været fokuseret meget på samarbejdsaspektet på tværs
af lokalsamfundets aktører og på tværs af foreningstyper, og det kunne derfor være
interessant at se, om det er et aspekt, samrådene har været lydhøre overfor. Det
er overraskende at se, at samarbejdet med andre lokale aktører er faldet kraftigt.
De samarbejdspartnere, samrådene har, er integrationsråd, ældreråd, børne- og
ungeråd, billedkunstråd, musikråd, folkeskoler, musiske skoler, biblioteker, museer,
kulturhuse, idrætsorganisationer, gågadeforeninger, kunstcentre, natur- og miljøorganisationer samt erhvervslivet. De arrangementer, der bliver samarbejdet om, er
bl.a. dialogmøder, åben skole under folkeskolereformen, prisuddelinger samt kurser.

I 2007 fik 6 samråd ingen faste kommunale midler, men fik dog frie midler fra kommunen og havde indtægter via medlemskontingenter. 3 samråd fik under 20.000
kr. årligt. 7 samråd fik mellem 20.000 kr. og 100.000 kr., 3 fik mellem 100.000 og
200.000 kr., 5 fik mellem 200.000 og 500.000, mens 1 samråd modtog mere end ½
mio. kr. årligt.
I 2013/2014 fik 3 samråd ingen faste kommunale midler, men fik dog frie midler
fra kommunen, indtægter via medlemskontingenter, sponsorindtægter og midler fra
andre offentlige kasser, og 1 af dem havde desuden indflydelse på uddeling af kommunale midler. Ingen fik under 20.000 kr. 8 samråd fik mellem 20.000 kr. og 100.000
kr., 7 fik 100.000 – 200.000 kr., 2 fik 200.000 – 500.000, mens 3 modtog mere end
½ mio. kr. årligt.
Midlerne kan i de fleste samråd bruges til både drift og aktiviteter.
Kun 3 samråd fik frie midler fra kommunen i 2013/2014. Både i 2007 og i 2013/2014
fik 3 samråd folkeoplysningsmidler.

Samarbejde
Antal samråd, der samarbejder med andre
lokale aktører – ofte om definerede emner
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2007 		 2013/2014
21

8

Faste kommunale midler

2007

2013/2014

Antal samråd, der ikke modtog
faste kommunale midler

6

3

Antal samråd, der modtog under 20.000 kr.
i faste kommunale midler

3

0

Antal samråd, der modtog mellem
20.000 kr. og 100.000 kr. i faste kommunale midler

7

8

Antal samråd, der modtog mellem
100.000 kr. og 200.000 kr. i faste kommunale midler

3

7

Antal samråd, der modtog mellem
200.000 kr. og 500.000 kr. i faste kommunale midler

5

2

Antal samråd, der modtog mere end 500.000 kr.
i faste kommunale midler

1		

3
11

Naturaliehjælp

I 2007 fik 11 samråd ”naturaliehjælp” fra kommunen i form af kontorartikler, kaffe,
frimærker, mødelokaler o. lign. Der er således sket et betydeligt fald i naturaliehjælp
fra 2007 til 2013/2014. I 2013/2014 er antallet af samråd, der får denne form for
hjælp, faldet til 4.

Naturaliehjælp
Antal samråd, der modtager ”naturalier”
fra kommunen

2007

2013/2014

11

4

Antal samråd, der modtager sekretærhjælp
i kommunen

9

12

Antal samråd, der modtager folkeoplysningsmidler

3

3

I 2013/2014 angiver 16 af samrådene, at det er muligt at søge frie midler i kommunen, men kun 5 samråd har opnået støtte mod 14 i 2007. Det er ikke angivet, hvor
mange, der har søgt frie midler. Støtten i 2013/2014 er bl.a. givet til Spil Dansk Dag,
kunstudstilling og en ungepulje.

Antal samråd, der modtager frie midler fra kommunen

Ca. 1/3 af samrådene angiver i 2007 og 2013/2014, at deres medlemmer betaler
kontingent. Beløbet er typisk mellem 50 og 200 kr. årligt.

Økonomi: Midler til uddeling
Antallet af samråd, der deler midler ud, er steget en smule siden 2007. Beløbene lå i
2013/2014 mellem 90.000 kr. og 780.000 kr.
Både i 2007 og i 2013/2014 uddelte samrådene et delvist tilskud eller gav en underskudsgaranti.
De fleste samråd, der uddeler midler, har både i 2007 og 2013/2014 retningslinjer
for uddelingen.

Frie midler

Frie midler

Kontingenter

2007

2013/2014

14

5

Andre indtægter

Midler til uddeling

2007

2013/14

Antal samråd, der uddeler midler

8

12

Antal samråd, der har retningslinjer for
uddelingen

8

8

Antal samråd, der har indflydelse på uddeling
bl.a. ved indstilling af modtagere

4

2

Andre indtægter er midler fra andre offentlige kasser og sponsormidler.

Andre indtægter
Antal samråd, der modtager midler fra
andre offentlige kasser samt sponsormidler

12

2007

2013/2014

8

8
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Samråd, der har svaret på
spørgeskemaet i 2014/2015

Region Hovedstaden

Kulturelt Samråd Fredensborg
Kulturrådet Frederikssund
Kulturelt Samråd Halsnæs
Kulturelt Samråd Furesø
Kulturrådet Hvidovre
Kulturelt Samråd Høje Taastrup

Region Sjælland

Kulturelt Samråd Guldborgsund
Kulturelt Samråd Køge

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Kulturelt Samråd Favrskov
Kulturelt Samråd Herning
Kulturelt Samråd Ikast-Brande
Kulturelt Samråd Lemvig
Kulturelt Samvirke Norddjurs
Kulturelt Samråd Silkeborg
Kulturelt Samråd Skanderborg

Region Nordjylland

Kulturelt Samvirke Mors
Kulturelt Samråd Vesthimmerland

Kulturelt Samråd Fanø
Kulturelt Samråd Haderslev
Kulturelt Samråd Svendborg
Kulturelt Forum Tønder
Kulturelt Samråd Vejen
Kulturelt Samvirke Gl. Egtved Kommune (Vejle)
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16

