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Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst 

Møde nr. 28 

Mødedato: 01.11 og 02.11 2018 

Tidspunkt:  

Dag 1: kl. 10:30 – 16:00 

Dag 2: kl. 09:00 – 16:00 

Sted: Lokale 1, 5. sal 

REFERAT 

Til stede fra udvalget: 

Søren Taaning, Ane Mette Ruge, Eva Steen Christensen, Jacob Fabricius og Mikkel Carl. 

 

Afbud fra udvalget:  

Jacob Fabricius deltog ikke på dag 2. Søren Taaning deltog ikke under pkt. 10 og 11. 

 

Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Johanna Lassenius, Louise Straarup, Lotte Lederballe Pedersen, Anette Østerby og Theis Peter-

sen (referent). 

 

Godkendt af udvalget den:  

3. december 2018 

 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

2. Beslutninger siden sidste møde 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Økonomi 

5. Budget 2019 

6. Årsberetning 

7. Optimering af Kunst i offentlige rum (KIOR) 

8. Behandling af ansøgninger til låneordningen 

9. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

10. Igangværende projekter (kunst i off rum) 

11. Faglig udveksling med Detroit 

12. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

13. Status på projekt Kunst i By i Balance 

14. Indledende drøftelse af strategi for legatuddeling 

15. Kommende udstillinger 

16. Indkøb og præmieringer, herunder evaluering af præmieringer 

17. Evaluering 
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18. Meddelelser 

19. Næste møde  

20. Eventuelt  

21. Mødets gang  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Punkt 17 ”Evaluering” udgår 
 

2. Beslutninger siden sidste møde 

Udvalget har godkendt en merbevilling til Lise Nørholms kunstopgave til Multikulturhuset i Søn-

derborg på 50.000 kr. 

Udvalget besluttede af bevillige 45.000 kr. InSitu som kunstkonsulenter på Kanalbyen i Frederi-

cia 

Udvalget har på møde d. 14. september 2017 besluttet at afsætte 50.000 kr. til introfor- løb/kom-

petenceudvikling af kunstkonsulenter i forbindelse med kunstkonsulentordningen. Beslutningen 

blev dog ikke ført til referat dengang. Derfor føres beslutningen til referat nu. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Formanden berettede fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

4. Økonomi  

Sekretariatet orienterede udvalget om resterende midler. Udvalget tog orienteringen til efter-

retning. 

 

5. Budget 2019 

Udvalget besluttede et budget for tilskudsmidlerne 2019. Budgettet kan ændres efter behov i 

løbet af 2019 

 

6. Årsberetning 

Udvalget drøftede og leverede input til formandens beretning til årsrapport 2018 

 

7. Optimering af Kunst i offentlige rum (KIOR) 

Udvalget drøftede princip for arbejdsdeling med sekretariatet. 

 

Det er et grundlæggende princip for arbejdsdelingen mellem udvalg og sekretariat, at det alene 

er udvalgets ansvar at foretage kunstfaglige vurderinger og træffe beslutninger herud fra. An-

dre end udvalget (typisk den til projektet tilknyttede konsulent) har ansvar for vurderingen af 

eksempelvis kon- trakter og af politiske og administrative processer. Det er i den forbindelse et 

opmærksomhedspunkt, at KIOR-sagerne i stigende grad er blevet politisk, administrativt og or-

ganisatorisk komplicerede, hvil- ket er en direkte konsekvens af udvalgets strategi om, at indgå 
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samarbejder så tidligt i processen som muligt, og igangsætte udviklingsprojekter, hvor finansie-

ringen ikke nødvendigvis ligger fast fra starten. 

Udvalget tog orientering til efterretning om forbedringer i ansøgningsvejledningen som se-

kretariatet indfører her og nu (gældende fra næste frist) 

 

Endelig besluttede udvalget, at der i løbet af 2019 kan gennemføres en kortlægnings- og opti-

merings- proces i et samarbejde med sekretariatet. 

 

Udvalget drøftede anvendelsen af de kommende kunstkonsulenter og besluttede, at de skal 

kunne hyres til at udarbejde kunststrategier. Udvalget vil endvidere afsætte en ramme på 

100.000 til en brugerorienteret sammenskrivning af de kunstrategier, der er blevet ydet støtte 

til indtil nu. En ekstern konsulent skal udføre dette arbejde. 

 

Endelig besluttede udvalget at kunstkonsulenterne også skal kunne få opgaver i forhold til at 

formidle værker, der står i det offentlige rum, samt formidle Statens Kunstfonds rolle i tilblivelsen 

af disse værker. 

 

8. Behandling af ansøgninger til låneordningen 

         Der var indkommet 10 ansøgninger til udlånsordningen. Udvalget indstillede 7 institutioner til at     

         modtage kunst 

        
Under dette punkt deltog Bente Skjøttgaard og Simon Skafdrup fra legatudvalget for kunst-

håndværk og design. 

 

Se bilag 1. 

 

9. Behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

Der var indkommet 32 ansøgninger til den seneste ansøgningsfrist. Udvalget vurderede de 

indkomne ansøgninger og traf beslutning om at imødekomme 19 ansøgninger. I alt uddelte 

udvalget 3.292.200 kr. 

 

Se bilag 2. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen spurgte til inhabilitet forud for behandling af ansøgninger i hver pulje. 

Sager med inhabilitet blev behandlet før de øvrige sager. Det inhabile udvalgsmedlem forlod lo-

kalet under behandlingen af sagen. Der var inhabilitet i følgende sager: 
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Ansøger Projekttitel Afgørelse  Inhabil 

Selvejende institution 

Skulpturlandsby 

Selde 

Skulpturlandsby Selde 

2019 

200.000 kr.  Søren Taaning 

Nordfyns kommune 
Tilskud til realise-

ring af tre steds-

specifikke gavl- og 

vægudsmykninger 

til Sletten Skole 

 

50.000 kr.  Mikkel Carl 

 

10. Igangværende projekter (kunst i off. Rum) 

   Sekretariatet orienterede udvalget om igangværende projekter. Udvalget tog orienteringen til  

   efterretning  

 
Udvalget traf beslutning om at afsætte 25.000 kr. i honorar til Jacob Jessen som kompensation 

for hans ekstraordinære indsats for at udvikle skitseforslag til Holbæk Sportsby. Midlerne tages 

ud af den allerede afsatte bevilling til Holbæk Sportsby. 

 

Eva Kochs kunstopgave ”Skålen og Perlen”, som blev igangsat i 2015 til Kokkedal bymidte i 

samar- bejde med Fredensborg Kommune, er nu afsluttet. Udvalget traf beslutning om at 

afsætte ekstra 50.000 kr. til honorar til en kunstformidler, der kan udvikle og gennemføre for-

midlingsaktiviteter, der er målrettet beboere i området og sker i samarbejde med den bolig-

sociale helhedsplan ”Kokkedal på vej”. 

 

11. Faglig udveksling med Detroit 

Udvalget besluttede at indgå i et tværfagligt samarbejde m. Legat- og Projektstøtteudvalget for 

Arki- tektur om at afholde et seminar i København og et udvekslings- og besøgsprogram til De-

troit og Chi- cago rettet mod tværfaglige grupper (mellem kunstnere, kuratorer, arkitekter og by-

planlæggere). 

 

Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur forslog, at programmets tematik centreres om-

kring kun- sten i de fælles offentlige rum og kunsten som indgang til dannelsen af fælleskaber – 

i relation til Bil- ledkunstudvalgets tidligere drøftelser og i forlængelse af Arkitekturudvalgets 

strategiske satsning ’Fæl- ledskaber’ og udvalgets engagement i Chicago Biennalen for Arki-

tektur. 

 

Udvalget besluttede både at afsætte økonomi til seminar og udvekslings- og besøgsprogram. 

Sekreta- riatet udarbejder en mere detaljeret projektbeskrivelse for samarbejdet med udførligt 

budget, som sendes i skriftlig høring med henblik på beslutning inden udgangen af november 

2018. 



 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

Side 5 

12. Fortsat behandling af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum (evaluering af be-
slutninger – rigtige afslag?) 

    

Udvalget færdiggjorde behandlingen af ansøgninger til puljen kunst i det offentlige rum 

 

13. Status på projekt Kunst i By i Balance 

Sekretariatet orienterede udvalget om status for projektet By i Balance. 

 

Det er nu godt et år siden, at udvalget tog endelig beslutning om at indgå i strategisk samar-

bejde med Realdania som part i ”By i balance”, hvor visionen for kunstdimensionen er, at for-

løsning af det lokale kreative potentiale i samspil med talentfulde kunstnere samt udvikling af 

relevante kunstoplevelser i lokalområdet kan fungere som energikilde for den langsigtede by-

udvikling.  

 

Udvalget drøftede, hvordan der følges op på projektet efter udvalget går af ved udgangen af 

2019 

Sekretariatet vil invitere Realdania til et opsamlende møde med Søren og Mikkel. 

 

14. Indledende drøftelse af strategi for legatuddeling  

(forsættes på KIOR uddelingsmøde 21. – 22. februar 2019) 

 

Udvalget drøftede strategien for legatuddelingen i 2019. 

På baggrund af udvalgets drøftelser leverer udvalget et nyt oplæg til endelig strategi som kan 

besluttes på udvalgets næste møde 21. – 22. februar 2019. 

Selve legatuddelingsmødet finder sted i april 2019 

Udvalget besluttede at uddybe kriterierne for vurderingen af kunstnerisk kvalitet, således at 

der i ansøgningsvejledningen formuleres følgende: 

 

 Originalitet – at værket og den kunstneriske praksis har en egenart i forhold til et kunstnerisk 
felt. 

 Professionalisme – at den kunstneriske praksis bliver udfoldet i professionelle sam-

menhænge med højt kunstfagligt niveau. 

 Bevidsthed om kontekst – at den kunstneriske praksis viser et reflekteret forhold til idé, 

medie, historie og samtid, og hvordan praksisformen/værkpræsentationen møder en 

given kontekst. 

 

15. Kommende udstillinger 

Udvalget drøftede deltagelse på kommende udstillinger. 

 



 

Statens Kunstfond, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, Tlf. +45 33 95 42 00, post@slks.dk 

Side 6 

16. Indkøb og præmieringer, herunder evaluering af præmieringer 

Udvalget bad om en oversigt over gallerier, hvori der er foretaget indkøb. 

 

Udvalget besluttede at skæringsdato for præmieringer i 2018 er 27. november. Den rest, der 

tilbage- står herefter, anvendes under kunst i det offentlige rum til formålet besigtigelser/ pro-

jektmøder i hele landet hos lokale samarbejdspartnere. 

 

På samme måde besluttede udvalget at skæringsdato for indkøb i 2018 er 10. december. 

 

17. Evaluering 

Punktet udgik. 

 

18. Meddelelser 

Sekretariatet orienterede om en kommende rapport om kunstnernes økonomiske vilkår, som 

har væ- ret delfinansieret af Statens Kunstfond. 

 

19. Næste møde 

Næste udvalgsmøde finder sted 21. – 22. februar 2019 

 

20. Eventuelt 

Sekretariatet bad udvalget udpege et udvalgsmedlem som skal deltage i ansættelsen af kunst-

konsu- lenter. Udvalget pegede på Jacob Fabicius. 

 

21. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 
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Bilag 1 

 

Statens Kunstfonds Udlånsordning - ansøgningsfrist d. 10. oktober 2018 

Journal nr. Ansøger Inhabilitet* 1 

arbejds-mæssig, 2 

personlig, 3 med i 

projektet 

Beslutning 

SKBL31.2018-0011 Aarhus Universitet  Tilsagn 

SKBL31.2018-0012 Virum Gymnasium  Afslag. 

SKBL31.2018-0013 Thisted Kommune  Tilsagn. 

 
SKBL31.2018-0014 

Social- og Sundhedsskolen, 

Aarhus 

  
Tilsagn. 

SKBL31.2018-0015 Midttrafik  Tilsagn. 

 
SKBL31.2018-0016 

 
Lægerne Trædrejerporten 

 Afslag. Stedets 

offentlighed. 

 
SKBL31.2018-0017 

 
Kerteminde Kommune 

 Afslag. Stedets 

egnethed. 

SKBL31.2018-0018 HF & VUC Fyn  Tilsagn. 

 
SKBL31.2018-0019 

H.C. Andersen Kongres Center 

A/S 

  
Tilsagn. 

 
SKBL31.2018-0020 

Domsstolsstyrelsen 

Retten i Ålborg 

  
Tilsagn. 
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Bilag 2 

 

Kunst i det offentlige rum. Ansøgningsfrist d. 10.10.2018 

Journal nr. Ansøger Beslutning Inhabilitet* 1 arbejds- 

mæssig, 2 personlig, 3 

med i projektet 

SKBL30.2018-0094 Silkeborg Højskole 100.000  

SKBL30.2018-0095 Nørre Gymnasium 100.000  

SKBL30.2018-0096 MULERNES LEGATSKOLE Afslag  

SKBL30.2018-0097 Holstebro kommune Afslag  

SKBL30.2018-0098 Valsgård Borgerforening 50.000  

SKBL30.2018-0099 Musikteatret SAUM Afslag  

SKBL30.2018-0100 Middelfart kommune 130.000  

SKBL30.2018-0101 Aalborg kommune Afslag  

SKBL30.2018-0102 Ringsted kommune 100.000  

SKBL30.2018-0103 Nordfyns kommune 50.000 Mikkel Carl 

SKBL30.2018-0104 Aarhus kommune Afslag  

SKBL30.2018-0105 Holbæk kommune Afslag  

SKBL30.2018-0106 SNESERE KIRKEKASSE Afslag  

 
SKBL30.2018-0107 

 
Landgreen v/Malene Landgreen 

 
Afslag 

 

SKBL30.2018-0108 Havnelev Menighedsråd 100.000  

SKBL30.2018-0109 Museum Sydøstdanmark 300.000  

SKBL30.2018-0110 Odsherred kommune 1.000.000  

SKBL30.2018-0111 Tarup-Davinde I/S 25.000  

SKBL30.2018-0112 Thisted kommune 400.000  

SKBL30.2018-0113 Kolding kommune Afslag  

SKBL30.2018-0114 Odense kommune Afslag  

SKBL30.2018-0115 Hvidovre kommune 25.000  

SKBL30.2018-0116 Århus kommune 52.200  

SKBL30.2018-0117 Københavns kommune 50.000  

SKBL30.2018-0118 Københavns universitet 50.000  

SKBL30.2018-0119 Københavns kommune Afslag  

SKBL30.2018-0120 Gentofte kommune 150.000  

SKBL30.2018-0121 Espergærde Gymnasium og HF 140.000  

 
SKBL30.2018-0122 

selvejende institution 

Skulpturlandsby Selde 
 

200.000 
 
Søren Taaning 

SKBL30.2018-0123 Nørrekær Biennalen 270.000  

SKBL30.2018-0124 Aarhus Beachvolley Club Afslag  

SKBL30.2018-0125 Ishøj kommune Afslag  

 I alt                                                       3.292.200  
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