Oplyst Kulturpolitik
8. juni 2021
Program
Tid
13.00-13.05

Emne
Velkomst, præsentation af dagens temaer

13.05-13.20

Hvordan hænger politik og vidensudvikling sammen på
det kulturpolitiske felt? Og hvordan kan de to størrelser
ideelt set nyde godt af hinanden.

13.20-13.35

Forholdet mellem kulturpolitisk forskning og
kulturpolitik i Norge med fokus på svagheder og styrker,
som det ser ud fra en erfaren kulturpolitisk
opdragsforsker
Den svenske model. Kulturpolitisk kundskabsproduktion
ved en statslig analysemyndighed og i akademisk
forskning i relation til kulturpolitisk praksis.
Samtale mellem Ole Marius Hylland og Jenny
Johannisson om tendenser i kulturpolitisk
vidensanvendelse i de to lande.
Spørgsmål fra deltagerne til panelet.

Ole Marius Hylland, dr.art
seniorforsker/kulturhistoriker,
Telemarksforskningen

Pause
Vidensanvendelse i danske kulturpolitiske processer.
I oplægget giver Trine Bille sit syn på anvendelse af data,
evidens og forskning i dansk kulturpolitik. Hvordan har
udviklingen været gennem tiden? Hvordan bestilles og
anvendes forskning? Hvordan kan vi gøre det bedre?
Erhvervsøkonomiske analyser som grundlag for tiltag i
erhvervspolitikken. Med udgangspunkt i eksempler fra
flere erhvervsområder og fra tidligere analyser af kulturog oplevelsesøkonomien illustreres, hvilket viden og
analysegrundlag, der ofte anvendes som grundlag for
erhvervspolitikken.

Pause
Trine Bille. ph.d, professor (mso) på
Copenhagen Business School (CBS),
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

Viden og idrætspolitiske beslutninger. Idrætten har
gennem mange år kunne drage nytte af et eget
analyseinstitut. Hvordan indgår analyser herfra i
kommunernes overvejelser og idrætspolitiske
beslutninger? Båndet indslag.
Samtale mellem Trine Bille og Kasper Lindgaard om
viden og politiske processer i stat og kommune i
Danmark. Spørgsmål fra deltagerne til panelet.

Laila Kildesgaard, direktør for social,
beskæftigelse, erhverv, kultur,
integration, forsyning, teknik og miljø,
Kommunernes Landsforening.

13.35-13.50

13.50-14.10

14.10-14.30
14.30-14.50

14.50-15.10

15.10-15.20

15.20-15.45

15.45-15.50
15.50

Opsamling på dagen. Videre arbejde for et kulturens
analyseinstitut i Danmark
Tak for i dag.

Oplægsholder
Egil Bjørnsen, ph.d. i kulturpolitiske
studier, direktør Rytmisk Center
Ole Marius Hylland, dr.art
seniorforsker/kulturhistoriker,
Telemarksforskningen

Jenny Johannisson, udreder, analytiker,
stedfortrædende myndighedschef
Myndigheten Kulturanalys
Moderator Egil Bjørnsen

Kasper Lindgaard, cand.polit og Chef for
analyse og samfundsøkonomi i Dansk
Erhverv

Moderator Finn Schumacker, musikchef
Odense Symfoniorkester,
bestyrelsesformand, Danske
Kulturbestyrelser.
Finn Schumacker

