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Side 2 

Dagsorden 
 

1. Velkomst  

Repræsentantskabsleder Henrik Tvarnø bød velkommen. De tilstedeværende blev noteret.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 

3. Nyt fra bestyrelsen ved bestyrelsesleder Gitta Malling 

Repræsentantskabsleder Henrik Tvarnø bød bestyrelsen velkommen. 

Bestyrelsesleder Gitta Malling er tiltrådt som ny leder af bestyrelsen for Statens Kunstfond. Gitta 
Malling fortalte om bestyrelsens aktuelle arbejde og indsatser og tog imod spørgsmål.  

Kunstfonden har de sidste 2 år arbejdet fokuseret på grøn bæredygtighed. Et fokus som fortsætter i 
2022, hvor det ligeledes planlægges at følge op på Kunstfondens indsats i Esbjerg kommune.   

Repræsentantskabet spurgte ind til de planlagte indsatser og tog orienteringen til efterretning. 

4. Velkommen til Kunstfondens nye udvalgsledere 

Repræsentantskabet og kulturministeren har udpeget nye medlemmer til Kunstfondens 
projektstøtteudvalg. De nye udvalgsledere præsenterede sig og fortalte, hvordan udvalgene er 
kommet i gang med arbejdet. Flere projektstøtteudvalg har allerede taget hul på udvalgenes 
strategiarbejde og enkelte udvalg havde holdt første uddelingsmøde.  

Repræsentantskabet spurgte ind til udvalgenes behandling af inhabilitet. Der blev redegjort for, at 
Statens Kunstfond har klare retningslinjer for inhabilitet og at alle inhabilitetsafgørelser offentliggøres 
på kunst.dk.  

5. Evaluering af valggruppernes arbejde med indstillinger til Kunstfondens 
projektstøtteudvalg 2022 – 2025 

Statens Kunstfonds Repræsentantskab udpegede på mødet den 21. september 2021 i alt 18 
medlemmer til Kunstfondens 6 projektstøtteudvalg og legat- og projektstøtteudvalget for Arkitektur for 
perioden 2022-2025. Et medlem blev herefter udpeget ved skriftlig afstemning den 19. - 24. november 
2021.  

Kulturministeren udpegede derefter 12 medlemmer til de seks projektstøtteudvalg. 
  
Repræsentantskabet evaluerede valggruppernes proces med indstillinger til Kunstfondens 
projektstøtteudvalg. 
 
Valggrupperne havde følgende indsigter og overvejelser om indstillingsprocessen til 
repræsentantskabets fælles opsamling: 
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- Valggrupperne havde overvejelser om forretningsgangen kan skærpes, når valggrupperne 
stiller forslag til ministerens udpegninger. I forlængelse heraf overvejede repræsentantskabet 
om valggruppernes anbefalinger til faglige kriterier skulle uddybes 

- Valggrupperne udtrykte behov for lidt mere støtte til at komme igennem indstillingsprocessen, 
herunder en supplerende uddybning af valggruppernes håndtering af egen inhabilitet 

- Flere valggrupper havde benyttet open call i deres indstillingsarbejde, herunder valggrupperne 
for billedkunst, litteratur samt kunsthåndværk og design  

- Valggrupperne udtrykte positive forventninger til valggruppernes fælles beslutning om brug af 
open call i de kommende udpegningsrunder   

- Valggrupperne roste informationsmaterialet, som ligger til grund for valggruppernes dialog 
med potentielle kandidater 

- Repræsentantskabet ønskede en orientering forud for ministerens offentliggørelse af nye 
udvalgsmedlemmer  

- Repræsentantskabslederen betonede, at kandidater som valggrupperne inddrager i 
processen, skal informeres om repræsentantskabets endelige udpegninger, som led i 
processen. 

  

6. Kunstfondens årlige seminar 

- Afrapportering på bæredygtighedsseminar 2021 

- Styrelsen gav en kort opsamling på det lovpligtige seminar om Kunstens rolle i samfundet. 
Seminaret blev afholdt som et digitalt webinar den 25. november 2021 med grøn 
bæredygtighed som tema.  

- Repræsentantskabet tog afrapporteringen om det lovpligtige seminar om kunstens rolle i 
samfundet i 2021 til efterretning. 

- Fortsættelse af temadebat om seminar 2022 

Repræsentantskabet drøftede en række mulige temaer for seminaret 2022.  

Repræsentantskabet bemyndigede lederen af repræsentantskabet til at indgå i en styregruppe, 
bestående af bestyrelseslederen og repræsentantskabslederen. Styregruppen vil i fællesskab træffe 
endelige beslutning om seminarets tema. 

Repræsentantskabslederen bad forslagsstillerne om skriftligt at udfolde temaer senest primo april. 

7. Statens Kunstfonds årsrapport 2021  

Af Lov om Staten Kunstfond fremgår det, at: ”Bestyrelsen aflægger årligt beretning om fondens 
virksomhed. Beretningen skal offentliggøres.” Statens Kunstfonds årsregnskab til beretning 2021 blev 
fremlagt. Statens Kunstfond beretning 2021 omfatter årsregnskab, statistik samt en video om nogle af 
årets resultater. 
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Kun årsregnskabet forelå ved udsendelse af dagsordenen. Statistik og video offentliggøres på 
kunst.dk. Beretningen i form af en video er udgivet. Linket eftersendes til repræsentantskabet.  

Statistik og regnskab for 2021 godkendes først af bestyrelsen på møde d. 21. juni 2022. 

Repræsentantskabet tog orienteringen om Kunstfondens regnskab til efterretning. 

8. Hædersydelser, oplæg om udvikling i ydelserne  

Styrelsens gav et kort oplæg om fordelingen mellem kunstarterne og udviklingen i hædersydelserne 
2014-2021 samt om processen for indhentning af beregningsgrundlag. 

Repræsentantskabet tog oplægget om udvikling i hædersydelserne til efterretning. 

PowerPoints vedlægges referatet.  

9. Ny honorarstruktur i Statens Kunstfond  

Repræsentantskabet blev i marts 2021 orienteret om, at Kunstfondens honorarstruktur skulle justeres. 
Justeringen af honorarniveauet er sket på baggrund af Rigsrevisionens kritik i ”Revision af statens 
forvaltning i 2019” fra august 2020. 

Den nye honorarstruktur er godkendt i Kulturministeriet og implementeret i Kunstfonden.  

Honorarer til medlemmer af Statens Kunstfond fremgår af kunst.dk samt kulturministeriets 
hjemmeside.  

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.  

10. Rejseomkostninger forbundet med hvervet som repræsentantskabsmedlem  

Der blev fra sekretariatet redegjort for omkostningerne til drift af repræsentantskabet og den 
økonomiske struktur, herunder at der i øjeblikket hverken er økonomisk eller lovgivningsmæssig 
hjemmel til at repræsentantskabet kan få dækket rejseomkostninger i forbindelse med arbejdet i 
valggrupperne.  
 
Repræsentantskabslederen takkede for orienteringen, men fastholdt, at der fortsat var tale om en 

diskrepans mellem ønsket om stor geografiske bredde, også når det gælder udpegningsproceduren, 

og den manglende betaling af rejser til af de medlemmer, der er nødt til at bevæge sig gennem 

Danmark for at løfte denne opgave. 

 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

11. Orientering om Brugertilfredshedsundersøgelse 2021 

Slots- og Kulturstyrelsen har gennemført en undersøgelse af tilfredsheden med 
sekretariatsbetjeningen hos blandt andre Kunstfonden. Undersøgelsen blev foretaget i 2020, men var 
grundet COVID-19 forsinket. 
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Sekretariatet bemærkede, at flere tiltrådte medlemmer i 2020 havde nævnt, at de ikke oplevede at 
have fået tilstrækkelig information om arbejdsbyrden inden de takkede ja til posten. 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

12. Næste møde 

Repræsentantskabets kommende møde er fastlagt til d. 20. september 2022. Sekretariatet sender en 
mail ud med den kommende mødedato.   

13. Eventuelt 

Et medlem bemærkede, at Kunstfondsmedlemmer burde få løn for derved at kunne tage lønnen med 
ind i dagpengesystemet. Sekretariatet svarede, at statens vederlagsstruktur ikke giver mulighed for 
dette. 

14. Mødets gang 

Repræsentantskabslederen bemærkede, at spørgsmål og henvendelser fra repræsentantskabet til 
Kunstfondens udvalg kan rettes til sekretariatet eller til udvalgene. 
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