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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Beslutninger siden sidste møde (valgfri) 

Mercantec, uddannelsesinstitution i Viborg: Kunstopgave af Katya Sander (SKBL30.2016-0078) 

Udvalget har i februar 2021 besluttet at godkende en merbevilling på 125.000 kr. til at komme i 

mål med den mest nyskabende del af projektet, som endnu ikke er i hus. Der oprettes en 

merbevilling på sagen.  

Hidtidig økonomi: Udvalget har bevilget 450.000 kr. til kunstopgaven + 46.000 kr. til byggeteknisk 

rådgivning fra Per Dybro. 

Hanstholm Havn: Samarbejde om skitsekonkurrence (SKBL30.2019-0124) 

Udvalget har i maj 2021 besluttet at godkende økonomi til byggeteknisk rådgivning til skitsefasen, 

4 skitseprojekter til Hanstholm Havn. En ramme på 15.000 kr. til hvert projekt = 60.000 kr. 

Økonomien dækkes af rammen til byggetekniske rådgivning på 335.000 kr., som udvalget 

bevilgede i starten af året. 

Hidtidig økonomi: Udvalget har bevilget 100.000 til kunstnerhonorar i skitsefasen. Hanstholm Havn 

har ligeledes afsat 100.000 til kunstnerhonorar i skitsefasen. 
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3. Økonomi 

Styrelsen orienterede udvalget om status for økonomi og tilbageværende midler. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Udvalget besluttede at flytte 622.000 kr. fra indkøb til KIOR. 

4. Nyt fra bestyrelsen 

Mødelederen orienterede om nyt fra bestyrelsen. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

5. Evaluering af puljen Arbejdslegater 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst evaluerede puljen ”Arbejdslegater”. 

Udvalget skulle træffe beslutning om eventuel ændring af ansøgerkreds samt revidering af kriterier 

og afslagsbegrundelser for puljen ”Arbejdslegater”. 

Udvalget fandt, at selvom der er meget stor søgning i forhold til de midler der er til rådighed, så er 

det vanskeligt at begrænse ansøgerkredsen yderligere i denne pulje. 

Udvalget gav input til bedre rådgivning af ansøgere, herunder input til gode råd, der kan skrives 

ind i vejledningen. 

Udvalget besluttede ligeledes, at der bør indføres et ansøgningsskema, som kan hjælpe 

ansøgerne med at huske alle krav i ansøgningsvejledningen. 

Sekretariatet vil udarbejde et forslag til ansøgningsskema, som udvalget kan beslutte på næste 

udvalgsmøde. 

På næste udvalgsmøde ønsker udvalget desuden at drøfte strategi med hensyn til store og små 

legater. 

6. Procedure for valg af kunstner til samarbejdsprojekter  

Slots- og Kulturstyrelsen har gennem en årrække haft øget fokus på procedurer for behandling af 

inhabilitet i forhold til alle Statens Kunstfonds opgaver. Samtidig har styrelsens enhed Koncern 

Udbud og Indkøb under en stikprøvegennemgang af et af Legatudvalgets samarbejdsprojekter for 

nyligt anbefalet, at alle beslutninger vedr. valg af kunstnere begrundes, dokumenteres og 

journaliseres. 

Udvalget besluttede en fast procedure, som kan sikre dokumentation for, at udvalgets valg af 

kunstnere til opgaver er begrundet og sker under hensyntagen til eventuelle inhabilitetsforhold. 

Dette indebærer blandt andet, at indstillinger om kunstnervalg besluttes i fællesskab på online 

møder, under hensyntagen til styrelsens procedure for inhabilitet ved kandidatlister. 
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Udvalget ønsker at evaluere proceduren efter ½ år. 

7. Kunstkonsulentordningen: Forslag om nedsættelse af underudvalg 

Hidtil har både definitionen af de overordnede rammer i kunstkonsulentordningen, mødeafholdelse 

og indstilling af kunstkonsulenter til specifikke opgaver ligget hos Lotte S. Lederballe Pedersen 

(LLP) i sekretariatet. Fremadrettet ønsker sekretariatet at bringe udvalget tættere på arbejdet med 

kunstkonsulentordningen – herunder både ordningens overordnede rammer og valg af konsulenter 

til opgaver. 

Udvalget besluttede at nedsætte et underudvalg med to repræsentanter fra udvalget, som sparrer 

med LLP om løbende opgaver relateret til ordningen, vælger konsulenter til specifikke opgaver og 

deltager i de tre årlige møder samt i rekrutteringen af nye kunstkonsulenter i efteråret 2022 i 

samarbejde med Bygningsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Underudvalget skal bestå af Lise Skou og Henrik Jørgensen. 

8. Procedure for bevilling af byggeteknisk rådgivning til samarbejdsprojekter 

For at sikre realiserbare skitser har udvalget gennem mange år afsat midler til at sikre kunstnere 

byggeteknisk rådgivning i forbindelse med samarbejdsprojekter. Det har været praksis at afsætte 

midlerne som et rammebeløb. Rammebeløbet bevilges af udvalget til formålet og placeres på en 

såkaldt ATA-konto. I 2021 har udvalget således afsat 335.000 kr. til formålet. 

Når der er behov for at knytte en byggeteknisk rådgiver til et samarbejdsprojekt, har den relevante 

medarbejder i sekretariatet hver gang lavet en sagsfremstilling og bedt udvalget om godkendelse 

af udgiften. 

Udvalget besluttede en ny og forenklet procedure, hvor behovet for byggeteknisk rådgivning 

fremadrettet vurderes i forbindelse med, at der gives tilsagn til samarbejdsprojekter, hvorved den 

påtænkte bevilling forøges med en sum til byggeteknisk rådgivning (max 60.000 kr.). Dette gælder 

især når det drejer sig om kunst i anlægsprojekter eller bygningsintegreret kunst. 

ATA’en for udgifter til byggeteknisk rådgivning 2021 lukkes og overskydende midler falder tilbage 

på rammen for kunst i det offentlige rum. 

Samtidig tog udvalget stilling til en konkret sag om at koble en byggeteknisk rådgiver til 

samarbejdsprojektet med UC Syd i Kolding. Pengene tages fra ATA’en til byggeteknisk rådgivning 

2021. 

9. Dialogtur rundt i landet, spredning af kunststøtte 

På mødet blev det konkrete initiativ ”dialogtur rundt i landet” drøftet, som opfølgning på udvalgets 

strategiske fokus på øget dialog med modtagerne/brugerne med henblik på at sikre en spredning 

af kunststøtten for borgere i hele Danmark. 

Udvalget besluttede, at der skal gennemføres en dialogtur i efteråret 2021 til flere 

kommuner/regioner på datoerne 4., 5. og 6. oktober 2021. 
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Udvalget drøftede forventninger til en dialogtur: steder, målgrupper, indhold mv. 

Udvalget gav sekretariatet mandat til at planlægge turens forløb og indgå aftaler om lokale møder 

og besøg. 

Udvalget besluttede en ramme på 80.000 kr. til en dialogtur på tre dage. Økonomien skal dække 

rejse og ophold for udvalg og sekretariat samt bespisning lokalt sammen med inviterede gæster. 

Midlerne tages fra indsatsområdet ”Kunst i det offentlige rum”. 

10. Nyhedskampagne om puljen Kunst i det offentlige rum  

Udvalget besluttede på møde d. 10.-11. februar at iværksætte en nyhedskampagne ift. 

skitsepuljen og samarbejdspuljen. Sekretariatet præsenterede forslag til at anvende Statens 

Kunstfonds etablerede kommunikationskanaler til at kommunikere ekstra om puljerne. 

Udvalget drøftede og kvalificerede de præsenterede forslag til initiativer. 

11. Børn og unge: Overblik og strategi 

Udvalget har i sin strategi formuleret: ”Det er væsentligt at kunst bliver en større del af flere børns 

liv. Det vil vi konkret arbejde for.”  

Sekretariatet havde samlet data, der viste de seneste fem års ansøgninger og tilsagn målrettet 

børn og unge for udlånsordningen samt kunst i offentlige rum ordningerne. 

Udvalget drøftede, hvorvidt der skal justeres i puljer eller igangsættes særlige initiativer i 

forlængelse af det strategiske fokus på børn og unge. 

Udvalget fandt, at statistikken umiddelbart så god ud, ift. hvad der allerede bliver bevilget. 

Udvalget konstaterede, at det er svært at udlåne til dagsinstitutioner og folkeskoler, men der kan 

være et potentiale ift nybyggeri af skoler/institutioner. 

Sekretariatet laver oplæg til næste møde. Fokus er kommuner og folkeskoler, som ikke typisk 

søger. 

12. Kontaktflader med søsterudvalg 

Udvalgsleder Jeannette Ehlers deltog i projektstøtteudvalgets møde 11.05.2021 for en drøftelse af 

puljen ”Kommunale Billedkunstråd”. Baggrunden var, at legatudvalget har større erfaring med 

rådgivning af ikke-kunstfaglige aktører som fx kommuner. 

På mødet blev det besluttet, at puljen ”Kommunale billedkunstråd” skal forblive i 

projektstøtteudvalget, og ikke overføres til legatudvalget. 

Udvalget tog til efterretning at puljen ”kommunale Billedkunstråd” endegyldigt forbliver i 

Projektstøtteudvalget for Billedkunst, og ikke forsøges lagt over til Legatudvalget for Billedkunst. 
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Udvalget drøftede en eventuelt mere sammenhængende formidling og rådgivning af kommuner ift. 

at fremme kunsten lokalt. 

13. Udvalgets handlingsplan, opdatering 

Handlingsplanen hjælper sekretariatet med at huske, hvad der skal leveres til udvalget, samt 

hjælper udvalget med at følge op på egne målsætninger. 

Handlingsplanen bidrager også til drøftelse af prioritering i forhold til udvalgets tid og sekretariatets 

ressourcer. 

Handlingsplanen justeres fra møde til møde. 

Udvalget orienterede sig i handlingsplanen, og drøftede om den spejler udvalgets forventninger til 

kommende møder. 

14. Hædersydelse (2 stk.) 

Der er to hædersydelser ledige for billedkunstnere.  

Udvalget skulle indstille til Statens Kunstfonds Repræsentantskab, hvem der skal tildeles de ledige 

ydelser. 

Udvalget fulgte Kunstfondens fælles ”Kriterier for hvorfor, hvornår og hvordan kunstnere indstilles 

til hædersydelse”. 

Repræsentantskabet skal på baggrund af udvalgets indstilling foretage den endelige tildeling af 

hædersydelse på møde d. 21. september 2021.  

Udvalget besluttede, at indstille 2 kunstnere som nye modtagere af hædersydelse. 

 

15. Behandling af ansøgninger til puljen Kunst i det offentlige rum 

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 37 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 16 ansøgere 

for et samlet beløb på 3.099.562 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. Der var inhabilitet i følgende sager: 

 

Ansøger Projekttitel Beslutning Inhabil 

Ejerforeningen 

Fyrtårn Tommerup 

Keramisk 

vægudsmykning til 

svømmehallen i 

100.000 Lise Skou 
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Kultur- og 

idrætscenter Fyrtårn 

Tommerup. 

  

16. Evaluering af puljerne Kunst i det offentlige rum 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst skal i forbindelse med hver ansøgningsfrist 

evaluere følgende puljerne under Kunst i det offentlige rum: 

 

- Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave 

- Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave 

- Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt 

- Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi 
 

Ansøgningsvejledningerne var til fristen d. 6. maj 2021 blevet opdateret administrativt således, at 

teksten er i overensstemmelse med udvalgets strategi. Afslagsbegrundelserne er ligeledes blevet 

administrativt konsekvensrettet. 

 

Udvalget havde ikke bemærkninger eller ønsker til ændringer i ansøgningsvejledningerne 

(eventuel ændring af ansøgerkreds samt kriterier) eller afslagsbegrundelserne. Der var enighed i 

udvalget om, at de fire puljer fungerer godt og er relevante.  

17. Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

18. Næste møde 

Næste møde finder sted 14. – 15. september 2021. 

19. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

20. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 

 

 



TAS Navn Projekttitel Ansøgt kr. Beslutning 

kr.

Inhabilitet 

SKBL30.2021-0083 Ikast-Brande kommune Verdensmålsgavlene i Midtjylland 1230000 0

SKBL30.2021-0082 Halsnæs kommune

’Udsmykning af Ny Frederiksværk 

Skole’ i Halsnæs Kommune 500000 500000
SKBL30.2021-0081 Middelfart kommune Byens Rum i Vestre Skole 900000 0

SKBL30.2021-0080 Tarup-Davinde I/S

Kunst i det offentlige rum - 

Shelterplads i Tarup-Davinde 450000 450000

SKBL30.2021-0079 KØBENHAVNS KOMMUNE

Fortovsprojektet Folehavekvarteret - 

Carlsvognen 190000 0

SKBL30.2021-0078

FORENINGEN BAG 

FORBRÆNDINGEN Lyskunstinstallation på skorstenene 50000 50000

SKBL30.2021-0077

Copenhagen Business 

School Handelshøjskolen

Thermodynamic Constellation by 

Tomas Saraceno 37500 37500

SKBL30.2021-0076 BØRNEHAVEN KERNEHUSET

Inderum ude. En udforskning af køn 

og natur gennem kunsten 50000 50000
SKBL30.2021-0075 løkken.dk Øjet der ser 50000 0

SKBL30.2021-0074 Vordingborg kommune Lysinstallation – det magiske møde 50000 0

SKBL30.2021-0073

NORDISK 

TEATERLABORATORIUM 

/ODIN TEATRET

Portal. Tværæstetisk udsmykning - 

samspil mellem billedkunsten og 

teatret 50000 0
SKBL30.2021-0072 Sandvig Havn bådelaug Kunst under fødderne 50000 50000
SKBL30.2021-0071 Kulturhusets Venner Udsmykning af Ølgod Kulturhus 50000 50000

SKBL30.2021-0070 KØBENHAVNS KOMMUNE

Fortovsprojektet Folehavekvarteret - 

Carlsvognen 190000 0

SKBL30.2021-0069 Vejle Kommune

Midlertidigt værk i forbindelse med 

byudvikling i Strandgade i Vejle - med 

Tourstarten som anledning og vindue 

til verden. 500000 200000
SKBL30.2021-0068 Region Midtjylland Pietas Pavillon 500000 0
SKBL30.2021-0067 Røgen Borgerforening På Kanten 115000 0
SKBL30.2021-0066 Skanderborg Gymnasium Insekthotel - Vokseværk 55000 0

SKBL30.2021-0065 Vejle Kommune

Skyen - en totalinstallation til 

Spinderihallerne i Vejle 186000 186000

SKBL30.2021-0064 Fuglsang Kunstmuseum

Primary Structure. Interaktiv skulptur 

til Fuglsang Kunstmuseums have 1435000 0

SKBL30.2021-0063

ARKEN Museum for 

Moderne Kunst Souvenirs 321640 321640
SKBL30.2021-0062 Dansk Talentakademi Døren på vid gab 420000 250000

SKBL30.2021-0061

Kunsklub under det gode Liv 

Øster Hurup

Kunst der forbinder Øster Hurup Havn 

og bymidte. 81750 0

SKBL30.2021-0060 KØBENHAVNS KOMMUNE Apropos en eng, del II 500000 500000
SKBL30.2021-0059 AB Brønshøjhus Månen over Bellahøj Bio 2 150000 0

Beslutningsliste - Kunst i det offentlige rum, fristen 6. maj

Bilag 1



SKBL30.2021-0058 HALD EGE SKOLE

Illustrationer til Hald Ege Skoles nye 

PLC 23600 0

SKBL30.2021-0057

OLLERUP EFTERSKOLE SANG 

OG MUSIK

Breath - et monument til minde om 

coronanedlukningerne 100000 0
SKBL30.2021-0056 Skanderborg kommune Refleksion og nye veje 75000 0

SKBL30.2021-0055

Skulpturpark Næstved 

Havnepromenade

Keramisk skulptur 'Fældet træ' til 

Skulpturpark Næstved 

Havnepromenade 60000 60000
SKBL30.2021-0054 Ryomgård Distriksråd Varig kunst i det offentlige rum 300000 0

SKBL30.2021-0053 KØBENHAVNS KOMMUNE

Historier fra Sorte Firkant – et 

permanent kunstværk til Kulturhuset 

Kapelvej 44 219422 219422
SKBL30.2021-0052 Ejendomsfonden INSP Kunst på Slagteriet 56000 0

SKBL30.2021-0051

Ejerforeningen Fyrtårn 

Tommerup

Keramisk vægudsmykning til 

svømmehallen i Kultur- og 

idrætscenter Fyrtårn Tommerup. 100000 100000 Lise Skou
SKBL30.2021-0050 GALTEN MENIGHEDSRÅD Skulptur til Galten Kirkegård 110000 0
SKBL30.2021-0049 ZVB Productions Alt Er Hvidt 8000 0

SKBL30.2021-0048 Vordingborg kommune

Samtidskunstens funktion i 

Vordingborg kommune 75000 75000
SKBL30.2021-0047 Kulturhus Løkken Løkken kunst sti 135531 0

Antal ansøgninger 9.374.443
Antal tilskud 3.099.562


