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Aftale om mål for Strøm til Børn - udmøntning af Kulturministeriets
Musikhandlingsplan 2019-2022
1. Aftalens formål og grundlag
Denne målaftale er indgået mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Strøm.
Aftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand.
Aftalens formål er at fastlægge parternes fælles forventninger til Strøms
udmøntning af aktivitetsområdet ”Strøm for Børn” under Kulturministeriets
Musikhandlingsplan 2019-2022. I den fireårige periode forventes det at
Kulturministeriet giver et tilskud til projektet på 800.000 kr. årligt.
Aftalen har virkning fra den 1. januar 2019 til 31. december 2022.
Væsentlige ændringer i aftalens grundlag, herunder dens økonomiske
grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen.
Gældende lovgivning og hjemmelskrav, bevillingsregler, tilskudsvilkår,
overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til
eller indgået aftale om andet.
1.1. Økonomisk grundlag
Kulturministeriets tilskud ydes med hjemmel i bekendtgørelse af lov om
musik, lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014. De konkrete bevillinger
gives af udlodningsmidler på de årlige kulturelle aktstykker, jf. lov om
udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
(lovbekendtgørelse nr. 115 af 31/01/2015).
Tilsagn ydes i et årligt bevillingsbrev. De anførte tilskud fra Kulturministeriet i
oversigten nedenfor er altså ikke tilsagn om tilskud.
Oversigten omfatter forventede tilskud i de kommende fire år:
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800.000
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2021
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800.000 800.000 800.000

2. Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022
Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022 har i den fireårige periode
reserveret 800.000 kr. årligt til Strøms skoleprojekt Strøm til Børn samt
ekstra 250.000 kr. i 2020, som er øremærket Strøm til Børns indsats på
relevante skoler i Esbjerg i forbindelse med Statens Kunstfonds og Realdanias
projekt 6705+ i området omkring Stengårdsvej.
Med Strøm til Børn kommer børn og deres lærere omkring musikudøvelse,
musikalsk skaben og musikforståelse i løbet af projektets tre dage med en
iPad som musikinstrument.
Musikhandlingsplanen fastsætter herudover følgende for den generelle børneog ungeindsats, som tilskuddet til Strøm gives i henhold til:
”BØRN OG UNGES UDFOLDELSE MED MUSIKKEN
I musikhandlingsplanen 2019-2022 stilles der skarpt på projekter,
der får musikken ud til børn. Hvor børnenes møde med
forskelligartet musik sker gennem deres egen udfoldelse med
musikken. Her ligger grundlaget for et fælles sprog, for
følelsesmæssig udfoldelse, for dannelse og for det spirende talent.
Musikhandlingsplanens midler fokuseres til projekter, der samlet
set præsenterer børn og unge for en bred variation af
musikgenrer, giver dem et bredt udvalg af musikinstrumenter
mellem hænderne og inddrager dem i, hvordan man på forskellige
måder kan få musikken til at spille.
Børn og unge skal deltage aktivt i musikudøvelsen. Ved at styrke
og stimulere det musikalske vækstlag understøttes, at Danmark
også i de kommende generationer har en rig og mangfoldig
udøvende musikalsk kultur.”
3. Opgaver og mål
Der er aftalt nedenstående mål for Strøm til Børns udmøntning af
Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022:
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Opgave
Strøm til Børn

Resultatmål
1. Strøm til Børn vil gennem musikundervisning,
koncerter og andre aktiviteter i hele landet
aktivere børn og unge gennem teknologi, og
derigennem bidrage til at udvikle og danne
dem musikalsk, teknologisk, kreativt og
socialt.
2. Opkvalificeringskurser vil sprede og forankre
teknologiske undervisningsmetoder til
musikundervisere og –lærere i hele landet.

I tilknytning til målene har Strøm udarbejdet en strategi samt nøgletal, som
illustrerer den ønskede udvikling og anvendes i den årlige resultatopfølgning.
Strategi og nøgletal, som ikke er bindende for Strøm, er vedlagt som bilag 1.
4. Rapportering af resultater
Strøm afrapporterer årligt på de opnåede resultater i et særskilt afsnit i
institutionens årsrapport. Afrapporteringen redegør for årets faglige og
økonomiske resultater. Det skal være tydeligt, at nøgletallene har været
underlagt revision.
5. Underskrifter
Strøm

___________________________
Gunnar K. Madsen
Bestyrelsesformand

___________________________
Frederik Birket-Smith
Direktør

Slots- og Kulturstyrelsen

___________________________
Henrik Wenzel Andreasen
Kontorchef

Bilag:
1. Strategi og nøgletal for Strøm til Børn, støttet af Kulturministeriets
Musikhandlingsplan 2019-2022

