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Politisk beretning 2018-19 

I skrivende stund er folketingsvalget, som skal holdes 5. juni 2019, netop udskrevet, og det 

betyder naturligvis en forholdsvis uafklaret politisk situation. 

Dog er der noget, som tyder på, at der bliver enighed om efter valget, d.v.s. fra og med 

finansloven for 2020, at stoppe med de faste årlige 2 pct.-besparelser (det såkaldte 

omprioriteringsbidrag) på uddannelse, undervisning og kultur. Ellers fylder kulturpolitikken 

naturligvis som sædvanlig ikke meget i valgkampen – dog med enkelte kandidater som 

undtagelser. 

På repræsentantskabsmødet for et år siden havde vi stadig en formodning om, at kulturminister 

Mette Bock (LA) ville fremsætte forslag til en helt ny ordning med Statens Kunstfond og dermed 

fordelingen af de kunstneriske støttepuljer. Dette er som bekendt ikke sket 

Begge tendenser var årsag til, at vi i det forløbne år i samarbejde med DATS har arbejdet så hårdt, 

som vi har kunnet med de til rådighed værende resurser, frem mod en ny struktur, hvor DATS igen 

kommer med i AKKS, og hvor amatørmusikken ligeledes får sin egen søjle på linje med 

amatørteatret. 

Af samme årsag har vi ikke i det forløbne år foretaget ret mange henvendelser til hverken 

kulturministeren eller kulturordførerne i Folketinget. 

Dog havde vi i forbindelse med Folkemødet på Bornholm 2018 en god kontakt til ministeren, som 

førte til, at vi sendte hende det udkast til ”en national vision for amatørkulturen”, som vi i 

forsommeren 2015 var næsten færdige med i samarbejde med daværende kulturminister 

Marianne Jelved (R). Mette Bock valgte dog ligesom sin forgænger Bertel Haarder (V) at 

konkludere, at det skal ministeren ikke gå ind i – ud fra den betragtning, at amatørkultur skal 

vokse nedefra uden statslig indblanding. 

Samtidig oplever vi i stigende grad, at medlemmerne efterspørger, at AKKS kommer mere på 

banen i forhold til det kulturpolitiske, da de ønsker en mere proaktiv kulturpolitisk indsats fra 

AKKS. 

København, den 19. maj 2019 
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