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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt. 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Udvalget har siden sidste møde skriftligt godkendt en merbevilling på 300.000,- til samarbejdsprojekt 

med Fredericia Kommune om kunstprojekt til Fredericia Sundhedshus. 

3. Økonomi  

Styrelsen orienterede udvalget om status for økonomi og tilbageværende midler. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

4. Nyt fra bestyrelsen      

Mødelederen orienterede om nyt fra bestyrelsen. 



 

Side 3 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

5. Covid 19 initiativ: Kunst ved test-centre, open call  

        eller andre forslag 

På et møde i Statens Kunstfonds bestyrelse d. 19. november 2020 drøftede bestyrelsen udvalgenes 

holdninger til at gentænke støttestrategier i lyset af COVID-19 pandemien. Jeannette Ehlers 

orienterede bestyrelsen om, at udvalget havde overvejet forskellige tilgange til støtte under pandemien 

– herunder et forslag om et Open Call om kunst til COVID-19 testcentre over hele landet. Bestyrelsen 

så idéen som en oplagt mulighed for, at Statens Kunstfond kan være samfundsrelevant og opfordrede 

derfor Legatudvalget til at genoverveje idéen – eventuelt også at åbne for et sådant Open Call som et 

tværgående initiativ. 

Udvalget besluttede, at udvalgslederen skal orientere mødelederen for bestyrelsen om de udfordringer 

udvalget ser ved projektet, der især omhandler, at det er et meget komplekst sted at lave kunst, samt 

at det på nuværende tidspunkt kan være svært at nå, at gennemføre et initiativ inden teltene 

forsvinder. 

Såfremt det alligevel skal gennemføres, kunne det ske med fokus på plakater eller billboards 

6. Indsats for professionshøjskolerne   

Udvalget har i sit strategiarbejde udtrykt et ønske om at skabe en særlig indsats for børn og unges 

møde med billedkunst. I udvalgets strategi er det formuleret ”[…] Vi betragter således kunst som et 

eksistentielt vilkår. Derfor er det også væsentligt, at kunst bliver en større del af flere børns liv. Det vil 

vi konkret arbejde for.”  

Henrik Jørgensen har i den forbindelse fremsat en idé om en målrettet indsats til 

professionshøjskolerne med henblik på at opkvalificere læreruddannelserne inden for fagene 

billedkunst samt kunsthåndværk og design. Forslaget er, at professionshøjskoler kan søge om midler 

til at tilknytte en professionel billedkunstner eller kunsthåndværker til et givet praktik- eller 

praksisforløb, der er en del af læreruddannelsen. 

Sekretariatet har gennemgået det skitserede forslag og sammenholdt det med hvilke muligheder, 

udvalget har inden for gældende lovgivning. 

Sekretariatet vurderer, at der ikke er hjemmel til, at Legatudvalget for Billedkunst kan oprette en pulje, 

sådan som den er skitseret i forslaget.  

Hvis udvalget vil gå videre med forslaget skal det være i en form, som enten indretter det efter de 

muligheder for støtte udvalget har, eller indgår en dialog med andre udvalg, som ville kunne støtte det. 

Udvalget tog vurderingen til efterretning, og sekretariatet overdrager idéen til huskunstnerordningen 

med henblik på evt. opfølgning. 
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7. Definition af kunstnerisk kvalitet 

Udvalget har siden et internat i maj drøftet kunstnerisk kvalitet sideløbende med udviklingen af en 

strategi.  

Sekretariatet havde på baggrund af udvalgets drøftelser og forskellige noter sammenskrevet oplæg til 

en endelig definition.  

Udvalget godkendte definitionen. Udvalgets beskrivelse af hvordan kunstnerisk kvalitet vurderes, vil 

komme til at fremgå af ansøgningsvejledningerne på kunst.dk og spejles i afslagsbegrundelser.  

 

8. Strategi og handlingsplan - en bro i mellem disse 

Udvalget drøftede under dette punkt, hvordan strategien kan omsættes til en konkret handlingsplan. 

Sekretariatet arbejder videre på baggrund af udvalgets drøftelser af strategiske sigtelinjer og konkrete 

indsatser. Sekretariatet vil til næste udvalgsmøde udarbejde et mere konkret forslag til handlingsplan 

og prioriteringer i udvalgsperioden. Og sekretariatet vil til de kommende møder udarbejde 

sagsfremstillinger, hvor forslag til retning, indhold og angivelse af ressourcetræk vil blive 

gennembearbejdet, så udvalget får et solidt grundlag for beslutninger.  

 

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

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 38 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 13 ansøgere for et  

samlet beløb på 3.529.300 kr.   

 

Se bilag 1  

 

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 loggede af Skype  

under behandlingen af sagen. Der var inhabilitet i følgende sager:  

 

 

Ansøger Projekttitel Beslutning Inhabil 

Fredensborg 

Kommune 

Vejrsvamp til 

Skovgården 

200.000 Jeannette Ehlers er 

inhabil, grundet 

personlig relation til 

udførende kunstnere 

Randi&Katrine 

Fonden Århus 

Kunstbygning 

'Dutch and Dutch 

(What the hell are 

you? What the hell 

125.000 Maria Kjær Themsen 

er inhabil, grundet 

personlig relation til 
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are you?)' og 'Play' - 

To skulpturbidrag til 

Kunsthal Aarhus 

Skulpturpark 

kunsthalsdirektør 

Jacob Fabricius 

Herning Kommune Bronzeport udført af 

FOS til ny varmestue 

og herberg i 

Bethaniagade, 

Herning 

150.000 Maria Kjær Themsen 

er inhabil, grundet 

personlig relation til 

udførende kunstner 

FOS 

 

10. Evaluering af puljen ”kunst i det offentlige rum”  

Mindst en gang årligt skal Statens Kunstfonds udvalg evaluere, om kriterierne og en eventuel 

afgrænsning af ansøgerkredsen i deres puljer har ført til, at udvalget har modtaget de relevante 

ansøgninger for udmøntning af hver enkelt puljes formål.  

Hvis udvalget vurderer, at udvalget ikke har modtaget de relevante ansøgninger, skal puljens kriterier 

revideres. 

Puljen: Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi 

- Udvalget fandt, at der havde været meget få ansøgninger, hvilket kan skyldes, at udvalget har 

fået lavet skabeloner til kunststrategier nu, der kan downloades på hjemmesiden. 

- Udvalget besluttede at bibeholde puljen indtil videre og vedtog, at det skal skrives frem i 

ansøgningsvejledningen, hvad puljen kan bruges til, samt at der skal linkes direkte fra puljen 

til de gratis skabeloner. 

Puljen: Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt 

 

- Udvalget ønsker at støtte færre projekter, for at kunne følge bedre op, og det opfylder 

udvalget ved at udvælge 1-2 projekter pr. uddelingsrunde 

- Udvalget fandt, at det er vanskeligt ud fra ansøgningsmaterialet, at vurdere den økonomiske 

ramme/behov i de konkrete projekter. 

- Udvalget ønsker mere klare retningslinjer for egenfinansiering. 

- Udvalget ønsker retningslinjer for egenfinansiering, der ikke udelukker ”fattige” ansøgere. 

- Udvalget vil sigte mod at kunne bevilge tilstrækkelig støtte fra start. 

- Udvalget noterer sig, at mange ansøgninger knytter sig til byggeprojekter, og udvalget vil 

gerne understrege mulighederne for at søge samarbejdsprojekter i forbindelse med 

eksisterende byggeri. 

- Udvalget ønsker flere ansøgninger fra såkaldt ”sorte huller” (kommuner, der har fået meget lidt 

støtte fra Statens Kunstfond over tid).  
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11. Økonomi 2021 

Udvalget drøftede budget for 2021, på baggrund af oplæg fra sekretariatet. 

Udvalget besluttede, at rammen for legater skal forhøjes i 2021, hvilket skal ske ved at overføre 1 mio. 

kr. fra indkøb og 0,5 mio. kr. fra præmieringer i forhold til det oplæg, der lå fra sekretariatet. 

12. Vilkår for bortfald af støtte       

Udvalget skulle under dette punkt beslutte arbejdsdeling mellem udvalg og sekretariat i forhold til 

behandling af ændringer i projekter og bortfald af bevillinger i samarbejdsprojekter. 

Ved projekttilskud besluttede udvalget at: 

• Sekretariatet godkender ikke-væsentlige ændringer 

• Sekretariatslederen godkender væsentlige ændringer 

Udvalget tager samlet stilling til væsentlige ændringer, som sekretariatslederen ikke umiddelbart 

kan godkende.Dog skal udvalget altid godkende et nyt kunstnervalg. 

Hvis udvalget ikke kan godkende ny kunstner, bortfalder bevilling og der kan søges igen med helt 

ny kunstner. 

• Ved samarbejdsprojekter besluttede udvalget at give sekretariatet bemyndigelse til at kræve 

bevillingen helt eller delvist tilbagebetalt, hvis: 

• Der ikke kan opnås enighed om kunstnervalg eller skitse 

• Kunstneren trækker sig 

• Kunstnerens rolle ændres markant 

• Egenfinansieringen ikke er på plads 

13. Igangværende projekt: Brøndby 

Udvalget havde på sidste uddelingsmøde reserveret en bevilling på 900.000 kr. til et samarbejde med 

den boligsociale helhedsplan i Brøndby Strand.  

Udvalget drøftede samarbejdets mulige indhold og retning. 

14. Sikring af funktionen af ellers afsluttet projekt   

       – Thilo Franks EKKO i Hjallerup 

Thilo Franks EKKO i Hjallerup stod færdig i 2012. Det er et samarbejdsprojekt gennemført i 

forbindelse ”Vores Kunst” med DR. Værkets lyd-del viste sig allerede kort tid efter indvielsen ikke at 

virke og har således ikke virket igennem lang tid. Sekretariatet har helt undtagelsesvist taget initiativ 

til, at der for en begrænset økonomi er blevet rettet op på fejlene. 
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Udvalget besluttede at dække udgifterne til Thilo Franks udbedring af fejlene på lydelement i værket 

EKKO. Udgiften på 5.375,00. Euro. dækkes af udvalgets konto med allerede bevilget økonomi til 

byggeteknisk rådgivning 2020 og har derfor ikke konsekvenser for udvalgets resterende midler i 2020. 

15. Igangværende projekt: Fredericia Sundhedshus 

Udvalget har bevilget 150.000 kr. og indgået et samarbejde med Fredericia Kommune om kunst til 

Fredericia Sundhedshus, der bliver Danmarks største af sin slags. Der er i skriftlig høring blevet bedt 

om tilkobling af byggeteknisk rådgiver i skitsefasen samt merbevilling på 300.000 kr. til dækning af 

kunstnerhonorar i realiseringsfasen.  

Udvalget besluttede at allokere byggeteknisk rådgivning til projektet i Fredericia Sundhedshus. 

Udgiften på 30.000 kr. dækkes af udvalgets ATA konto til byggeteknisk rådgivning 2020 og har derfor 

ikke konsekvenser for udvalgets resterende midler i 2020. 

Udvalget drøftede og besluttede at øge den merbevilling på 300.000 kr., som er vedtaget gennem 

skriftlig høring, til 450.000 kr. til at dække kunstnerhonorar til realisering af kunstprojekt i Fredericia 

Sundhedshus samt tilskud til realiseringen af projektet. Midlerne skal tages fra udvalgets resterende 

midler i 2020. Merbevillingen gives under betingelse af, at det samlede Legatudvalg kan godkende 

skitsen. 

Med merbevillingen er den samlede bevilling til Fredericia Kommune på 600.000 kr. Heraf anvendes 

75.000 kr. til skitsehonorar for det udvendige projekt og 25.000 kr. for den indvendige del. 350.000 kr. 

anvendes til kunstnerhonorar under realiseringen, mens de resterende 150.000 kr. ydes som tilskud til 

realiseringen af værket.  

 

16. Igangværende projekt: Skive Banesti 

Udvalget har bevilget 700.000 kr. og indgået et samarbejde med Skive Kommune om kunst til Skive 

Banesti. Der er blevet bedt om tilkobling af byggeteknisk rådgiver i skitsefasen, da projektet bl.a. 

indbefatter udformningen af et større trappeanlæg ved Skive Museum. 

Udvalget besluttede at allokere byggeteknisk rådgivning til projektet på Skive Banesti. Udgiften på 

30.000 kr. dækkes af udvalgets ATA konto til byggeteknisk rådgivning 2020 og har derfor ikke 

konsekvenser for udvalgets resterende midler i 2020. 

17. Dialog med projektudvalget 

Mødeleder for projektudvalget, Lisette Vind Ebbesen deltog under dette punkt. 

Det skulle drøftes, om og hvordan de to søsterudvalg kan samarbejde. 

Der var enighed om, at det er relevant at de to udvalgsledere jævnligt besøger det andet udvalg, 

eksempelvis om konkrete temaer. 

Indledningsvist blev der gensidigt orienteret om, hvad der optager de to udvalg for tiden. 

Dernæst blev det drøftet hvilke emner det er relevant, at de to udvalg har dialog om. 
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Det blev især drøftet om udvalgene i højere grad kunne samarbejde og dele erfaringer om rådgivning 

til kommunerne. Der er en efterspørgsel på rådgivning fra kommunerne, og legatudvalget har 

erfaringer med den statslige 1½% regel, som flere kommunale billedkunstråd ønsker indført i deres 

respektive kommuner. De kommunale billedkunstråd støttes af projektstøtteudvalget. 

18. Meddelelser 

Sekretariatet meddelte at de første 2 frister i 2021 for puljen ”kunst i det offentlige rum”, vil blive 

offentliggjort. 

19. Næste møde      

Næste møde finder sted 10. – 11. februar 2021, og bliver formentlig også et møde, der skal afholdes 

på Skype.                                                              

20. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

21. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang, dog en mindre drøftelse om tid til at drøfte de enkelte punkter, 

versus reduktion af taletid, når der er konstateret enighed. 

 



Puljen Kunst i det offentlige rum - ansøgningsfrist d. 18. november 2020   
Journal nr. Ansøger Økonomi Egen-

finansiering  
Inhabilitet 

SKBL30.2020-0109 Den Selvejende Institution 
Aarhus Efterskole 

Afslag 20.000 kr.   

SKBL30.2020-0111 Holbæk Kommune 50.000 kr. 0 kr.   

SKBL30.2020-0115 Holstebro kommune Afslag 0 kr.   

SKBL30.2020-0117 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Afslag 5.000 kr.   

SKBL30.2020-0122 Lihme Borgerforening 40.000 kr. 40.000 kr.   

SKBL30.2020-0123 Campus Bornholm 50.000 kr. 25.000 kr.   

SKBL30.2020-0124 Haderslev kommune 50.000 kr. 5.125 kr.   

SKBL30.2020-0130 KØBENHAVNS KOMMUNE Afslag 0 kr.   

SKBL30.2020-0105 Frihedskampens Frednings- 
og Mindefond 

Afslag 10.000 kr.   

SKBL30.2020-0106 University College 
Syddanmark 

Afslag 250.000 kr.   

SKBL30.2020-0113 Odsherred Teater Afslag 193.773 kr.   

SKBL30.2020-0129 Ikast-Brande kommune 300.000 kr. 125.000 kr.   

SKBL30.2020-0134 Guldborgsund Kommune 750.000 kr. 1.250.000 
kr. 

  

SKBL30.2020-0107 SOTTRUP MENIGHEDSRÅD Afslag 0 kr.   

SKBL30.2020-0108 Struer Fri Fag- og Højskole Afslag 10.000 kr.   

SKBL30.2020-0110 Den selvejende institution 
Odense Bys Museer 

Afslag 34.682 kr.   

SKBL30.2020-0112 Skulptur i Ølgod Afslag 13.750 kr.   

SKBL30.2020-0114 Skulptur i Ølgod Afslag 18.000 kr.   

SKBL30.2020-0116 Kanalbyen i Fredericia P/S Afslag 165.000 kr.   

SKBL30.2020-0118 Fonden Geopark Odsherred Afslag 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0119 Vorbasse Lokalråd Afslag 200.000 kr.   

SKBL30.2020-0120 Fonden Geopark Odsherred Afslag 25.500 kr.   

SKBL30.2020-0121 Syddjurs kommune Afslag 125.000 kr.   

SKBL30.2020-0125 Fonden Århus Kunstbygning 125.000 kr. 50.000 kr. Maria 
Kjær 
Themsen 

SKBL30.2020-0126 Randers Kommune Afslag 25.000 kr.   

SKBL30.2020-0127 Fonden Geopark Odsherred Afslag 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0128 Halsnæs Kommune Afslag 50.000 kr.   

SKBL30.2020-0131 Fonden Geopark Odsherred Afslag 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0132 Fonden Geopark Odsherred 150.000 kr. 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0133 Fonden Geopark Odsherred Afslag 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0135 Fonden Geopark Odsherred 119.300 kr. 32.600 kr.   

SKBL30.2020-0136 Aabenraa kommune 1.500.000 
kr. 

3.600.000 
kr. 

  

SKBL30.2020-0137 Svendborg Kommune 45.000 kr. 8.000 kr.   

SKBL30.2020-0138 SNYK Afslag 25.000 kr.   

SKBL30.2020-0139 Fonden Geopark Odsherred Afslag 32.600 kr.   



SKBL30.2020-0140 Fredensborg Kommune 200.000 kr. 327.000 kr. Jeannette 
Ehlers 

SKBL30.2020-0141 Roskilde kommune Afslag 0 kr.   

SKBL30.2020-0142 Herning Kommune 150.000 kr. 40.000 kr. Maria 
Kjær 
Themsen 

 


