RAMMEAFTALE

Slots- og Kulturstyrelsen

13. december 2021

Rammeaftale for netværks- og genrespillested Kulturmaskinen
for perioden 2022-2024
1. Aftalens formål og grundlag
Denne 3-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Odense Kommune og Kulturmaskinen.
Der kan findes yderligere oplysninger om Kulturmaskinen på spillestedets hjemmeside.
1.1. Aftalens formål m.v.
Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand.
Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt
grundlag for Kulturmaskinens strategi og økonomi, der hviler på det
lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Målene i aftalen er udtryk for
enighed om de ønskede resultater af spillestedets virksomhed i aftaleperioden.
Statens tilskud ydes med hjemmel i Musiklovens kapitel 2b om rytmiske spillesteder.
Aftalen har virkning fra den 1. januar 2022 og løber indtil den 31. december 2024.
Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, 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.
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1.2. Økonomisk grundlag
Kulturmaskinens virksomhed finansieres af statslige tilskud, kommunale tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks tilskud til netværksog genrespillesteder finansieres af årlige bevillinger på finansloven.
Det er en forudsætning, at netværks- og genrespillestedet som minimum opnår kommunal medfinansiering i den størrelsesorden, kommunen gav tilsagn om i forbindelse med spillestedets ansøgning om at
være netværks- og genrespillested. Såfremt den kommunale bevilling
reduceres, foreligger der en ny situation, som kan give anledning til
genforhandling af denne rammeaftale.
Bindende tilsagn om tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg
for Musik gives for et år ad gangen i et bevillingsbrev. De anførte tilskud fra staten og kommunen i tabel 1 herunder er altså ikke et bindende tilsagn, men udtryk for de forventede tilskud i aftaleperioden.
Finansieringsoversigt
Statsligt driftstilskud
Kommunalt driftstilskud
Øvrige offentlige tilskud
Fonde
Sponsorer
Egenindtægter
Indtægter i alt
Egenkapital ultimo
(kummunal)

O2022
1.000.000

O2023
1.000.000

O2024
1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

0

0

25.000
70.000
700.000
2.795.000

25.000
70.000
785.000
2.880.000

25.000
70.000
875.000
2.970.000

0

0

0

Tabel 1. Finansieringsoversigten viser overslag over forventede indtægter og egenkapital for
Kulturmaskinen i aftaleårene 2022-2024. Alle tal er oplyst i p/l-niveau 2021.

Tilskud udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud, dog forventes første kvartalsrate udbetalt i slutningen af januar måned. Med
mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter og årsrapporter er indsendt rettidigt,
samt at aftalens vilkår i øvrigt er overholdt.
2. Mission, vision, opgaver og metoder
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fastsat følgende
fælles mission og vision for netværks- og genrespillesteder i Danmark:
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2.1. Mission
Netværks- og genrespillestederne skal formidle og udvikle det rytmiske
musikliv lokalt, regionalt og – for de spillesteder, der overvejende fungerer som genrespillesteder – også nationalt.
2.2. Vision
Netværksspillesteder løfter i samarbejde med lokale og regionale aktører
det kunstneriske niveau og sikrer et alsidigt musik- og koncertliv, der
også omfatter de smalle genrer. Spillestedet bidrager derudover til at
udvikle musiklivet, f.eks. gennem udvikling af nyt publikum og nye talenter i vækstlaget.
Genrespillesteder er knudepunkter for formidling og udvikling af smalle
genrer og vækstlag, både lokalt, regionalt og i hele landet samt understøtter vækstlaget inden for de pågældende genrer.
Netværks- og genrespillesteder er forskelligartede, bl.a. i forhold til geografi, typer af aktiviteter, mulige målgrupper og ønsket kunstnerisk profil. Nogle netværks- og genrespillesteder ligger i større byer og andre i
mindre byer eller i landsdele, som er tyndere befolket.
Alle netværks- og genrespillesteder har både netværks- og genrekvaliteter.
Netværks- og genrespillesteder i Danmark realiserer deres mission og
vision gennem målrettede aktiviteter inden for to opgaveområder:
2.3. Koncertvirksomhed
Netværks- og genrespillestedernes koncertvirksomhed bidrager til at
formidle og præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt
at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning. Netværks- og
genrespillestederne udfordrer både kunstnere og publikum, og de sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum.
2.4. Udvikling af musiklivet
Netværks- og genrespillestederne bidrager til landsdækkende formidling
af musik af høj kvalitet i mange forskellige genrer.
Metode
Netværks- og genrespillestedernes aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Det betyder blandt
andet, at spillestedet anvender metoder, der effektivt fremmer spillestedets målsætninger.
For koncertvirksomheden er det en forventning, at spillestedet arbejder
målrettet med:
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2.3.1. Særskilte mål, metoder og indikatorer for små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter
2.3.2. Udvikling af eksisterende og nye publikumssegmenter
2.3.3. Kommunikation og markedsføring, som rækker ud lokalt og i
landsdelen
For udvikling af musiklivet, herunder talent, vækstlag og smalle genrer
er det en forventning, at spillestedet arbejder målrettet med:
2.4.1. Publikumsudvikling, hvor spillestedets årsrapporter indeholder
en status med kortlægning og analyse af forandringer af det eksisterende og potentielle publikum, og en beskrivelse af hvordan
publikumskendskabet bruges aktivt i programlægning og markedsføring.
2.4.2. Fremme af nyt talent, vækstlag og smalle genrer.
3. Supplerende kommunale mål og rammer
Ingen.
4. Strategi for Kulturmaskinen
Kulturmaskinen har i deres ansøgning udarbejdet en strategi med nøgletal og indikatorer, der illustrerer hvordan spillestedet har til hensigt at
realisere de overordnede mål og visioner for netværks- og genrespillestedet 2022-2024.
Kulturmaskinens ansøgning indgår som bilag til denne rammeaftale.
5. Rapportering af resultater
Rapportering sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen) samt
de udfyldende krav og vejledninger, som fremgår af de årlige bevillingsbreve og Slots- og Kulturstyrelsens vejledninger på styrelsens institutionssite.
5.1. Årsrapport
Spillestedet skal senest seks måneder efter hvert kalenderårs afslutning indsende et revideret årsregnskab. Spillestedet skal gøre rede for
de opnåede økonomiske og faglige resultater i henhold til lov og bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt
udfyldende bestemmelser fastsat af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Slots- og Kulturstyrelsen.
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Kulturmaskinen skal aflægge årsregnskab for den del af virksomheden,
der omfatter spillestedet. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.
NB: Revideret årsregnskab for 2023 skal, af hensyn til spillestedets
evalueringsmøde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik i marts 2024, indsendes senest med udgangen af februar 2024.
5.2. Budget
I indledningen til det årlige budget skal Kulturmaskinen orientere aftaleparterne om eventuelle ændringer i sin strategi samt forklare eventuelle forventede og realiserede fravigelser.
5.3. Hjemmeside
Vedtægter, rammeaftale, årsregnskaber og ledelsesberetninger gøres
tilgængelige på Kulturmaskinens hjemmeside.
5.4. Evaluering
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan i løbet af aftaleperioden i samarbejde med Odense Kommune og Kulturmaskinen gennemføre en evaluering, der følger op på de mål og rammer, som fremgår af denne aftale. Kulturmaskinen bidrager til evalueringen bl.a. ved
at levere faglige og økonomiske data mv. om spillestedets virksomhed
og resultater.
Spillestedet skal derudover deltage i et kort evalueringsmøde i begyndelsen af marts 2024. Mødet gennemføres for at Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Musik kan evaluere og samle op på effekten af
støtten til netværks- og genrespillesteder. Opsamlingen gennemføres i
1. kvartal 2024, så der kan skabes et beslutningsgrundlag for, om ordningen skal videreføres efter 2024.
6. Tilsyn
Det offentlige tilsyn med Kulturmaskinen varetages af Odense
Kommune. Tilsynet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21.
december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).
7. Underskrifter
Denne aftale er underskrevet af følgende:
For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik:
• Emil de Waal, udvalgsleder
• Henrik Wenzel Andreasen, enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.
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For Odense Kommune:
• Christoffer Lilleholt, rådmand, By- og Kulturforvaltningen
• Martin Petersen, afdelingschef, Fritid og Kultur
For Kulturmaskinen:
• Jakob Kwederis, chef, Kulturmaskinen
• Niels Christian Vejby Geil, faglig leder, Kulturmaskinen
Underskrifter findes på underskriftssiden til denne aftale.
Bilag:
1. Kulturmaskinens ansøgning, netværks- og genrespillested 20222024
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Underskriftsside
Undertegnede tiltræder Rammeaftale for netværks- og genrespillestedet Kulturmaskinen for perioden 2022-2024.
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik:
Dato: 13. december 2021

Emil de Waal

Henrik Wenzel Andreasen

udvalgsleder

enhedschef, Slots- og Kulturstyrelsen

Odense Kommune, dato:

20/12 - 2021

Christoffer Lilleholt

Martin Petersen

rådmand, By- og Kulturforvaltningen

afdelingschef, Fritid og Kultur

For Kulturmaskinen, dato: 20.12 2021

Jakob Kwederis

Niels Christian Vejby Geil

chef, Kulturmaskinen

faglig leder, Kulturmaskinen

