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Referat 

Til stede fra udvalget: 

Lise Skou (næst-udvalgsleder), Henrik Jørgensen, Henrik Menné 

Afbud fra udvalget: 

Jeannette Ehlers (udvalgsleder), Maria Kjær Themsen (begge deltog efterfølgende i behandling af to 
sager, hvor der var inhabilitet blandt de tre fremmødte udvalgsmedlemmer) 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:  

Johanna Lassenius (pkt.13), Louise Straarup (pkt. 1 – 8), Lotte Sophie Lederballe Pedersen (pkt. 6 – 

8 og 14 - 21), Kristina Kold Johansen (pkt. 12), Theis Petersen (referent) 

Godkendt af udvalget den: 10.01.2022 
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt 

2. Beslutninger siden sidste møde  

Det kan være nødvendigt, at udvalget imellem møderne træffer beslutninger vedr. igangværende 

samarbejdsprojekter under ordningen Kunst i det offentlige rum. Disse beslutninger opsummeres 

under dette punkt og føres til referat. 

Merbevilling til byggeteknisk rådgivning – Kunst til Shelterplads til Tarup-Davinde (SKBL30.2021-

0080)  

Udvalget har i november 2021 besluttet at godkende en merbevilling på 45.000 kr. til honorar til 

byggeteknisk rådgivning i skitsefase. Dermed er den samlede bevilling til Tarup-Davinde I/S på 

495.000 kr. Økonomien til byggeteknisk rådgivning bliver faktureret på ATA’en til byggeteknisk 

rådgivning 2021.  

Nedjustering af tilskud til realisering af kunstopgave: ”Nørreportkvarteret som kunstdestination – 

stedsspecifikke værker af unge danske samtidskunstnere i Aabenraa midtby” (Jour. Nr.: 

SKBL30.2020-0136).  
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Udvalget har i oktober på baggrund af en henvendelse fra Aabenraa Kommune om væsentlig 

ændring af projektet fra realisering af 10 til 7 kunstprojekter, besluttet at nedjustere bevillingen til 

1.050.000 kr. (dvs. at 450.000 kr. er gået tilbage på KIOR rammen). 

3. Økonomi  

Styrelsen orienterede udvalget om status for økonomi og tilbageværende midler. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Udvalget besluttede at overføre midler fra Kunst i idet Offentlige Rum til hhv.: 

Præmieringer: 100.000 kr. 

Indkøb: 305.403,84 kr. (261.203,84 til indkøb og 44.200 til følgeudgifter)  

4. Nyt fra bestyrelsen  

Dette punkt udgik 

5. Politik for krænkende adfærd og whistleblowerordning  

Sekretariatet orienterede om politik for krænkende adfærd og whistleblowerordning 

Departementet og Slots- og Kultursstyrelsen har vedtaget en politik for forebyggelse og håndtering 

af krænkende adfærd i Kulturministeriet. Denne politik er også vejledende for Kunstfondens 

medlemmer. 

Kulturministeriet har desuden en whistleblowerordning, der også omfatter Kunstfonden. Ordningen 

giver mulighed for at sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne 

overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, 

grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel 

chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

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

Udvalget modtog ved ansøgningsfristen 32 ansøgninger og valgte at give tilsagn til 13 

ansøgninger for et samlet beløb på 2.059.991 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: 
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Journal nr. Ansøger Titel Beslutning Inhabilt  

medlem 

Begrundelse 

SKBL30.202

1-0158 

Kolding 

Kommune 

Radius 

Kolding - Pop 

Up 

Lysskulptur 

50000 Lise 

Skou 

2. Personlig 

relation 

SKBL30.202

1-0164 

Herlev Hospital Projekt Mors 

Mave 

Afslag Henrik 

Menné 

1.Arbejdsmæssig 

relation  

  

7. Merbevilling til Fredericia Sundhedshus 

Udvalget har bevilget 600.000 kr. og indgået et samarbejde med Fredericia Kommune om kunst til 

Fredericia Sundhedshus, der bliver Danmarks største af sin slags. 575.000 kr. er bevilget til et 

facade- og tagprojekt af Malene Bach, 25.000 kr. er bevilget til en stedsspecifik ophængning af 

værker fra SKF. 

Siden sidste orientering om projektet har Fredericia Kommune bevilget 2.500.000 kr. til Malene 

Bachs projekt. Den samlede udgift til projektet er dog på 5.425.000 kr., hvilket betyder, at der 

mangler 2.350.000 kr. 

Udvalget besluttede at yde en merbevilling på 900.000 Kr.  

8. Evaluering af puljen Kunst i det offentlige rum  

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

og afslagsbegrundelser for: 

Pulje Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt 

Pulje Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave 

Pulje Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave 

Pulje Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi 

Udvalget havde ikke ændringer, ud over beslutninger truffet under pkt. 16 og 17. 

9. Budget 2022  

Udvalget skulle beslutte et budget for 2022. 

Udvalget drøftede og besluttede udkast til budget 2022 

Udvalget kan i løbet af 2022 justere fordelingen af midlerne efter behov 
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10. Møder 2022  

Udvalget besluttede datoer for kommende års møder. 

 

11. Udvalgets statistik for 2020  

Af Lov om Staten Kunstfond fremgår det, at: ”Bestyrelsen aflægger årligt beretning om fondens 

virksomhed. Beretningen skal offentliggøres.” 

I forbindelse hermed udarbejder styrelsen statistik for geografi og køn. 

Sekretariatet fremlagde satstik for udvalgets tildelinger 2020. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

12. Arbejdslegater – strategi, ansøgningsmateriale og tidsplan  

Udvalget skulle under dette punkt: 

Beslutte om der skal indføres et obligatorisk ansøgningsskema, og hvordan det skal være 

udformet.  

- Dette vedtog udvalget. 

Orienteres om at historik ikke kan bruges som afslagsbegrundelse ved uddelingen 2022. Der vil 

alene kunne gives afslag med henvisning til kunstnerisk kvalitet. 

- Udvalget tog orientering til efterretning. 

Drøfte, om der fremadrettet skal indføres et specifikt støtte-kriterium, der definerer, hvornår en 

ansøger konkret har fået ”for meget” støtte. Dette ville muliggøre et historik-afslag fra 2023. 

- Fremadrettet kan udvalget godt forestille sig en begrænsning isoleret til legater, men det skal 

drøftes i hele udvalget i løbet af 2022.  

Drøfte en forsimpling af beløbsstørrelse på legater, så der eksempelvis kun bliver givet et fast 

beløb. Herunder også drøfte formålet med henholdsvis små og store legater. 

- Udvalget påpegede at 50.000 kr. giver mening i en lille økonomi, som mange kunstnere har. 

- For udvalget er det derudover vigtigt at kunne give 50.000, fordi det giver mulighed for at give 

mange kunstnere et legat. Strategien for udvalget er at bibeholde en bred vifte af 

kunstnere/praksisser i Danmark, og det kan gøres ved at give mange små legater. 
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- Endelig giver det selvtillid for en ung kunstner at få et legat, og derfor betyder det noget at give 

50.000. Anerkendelse og opmærksomhed har i sig selv en værdi, der kan løfte en kunstner. 

- Udvalget besluttede at fastholde de samme beløbsstørrelser som sidste år (dog ikke 75.000,-) 

Godkende ny ansøgningsvejledning. 

- Ansøgningsvejledningen blev godkendt. 

 

13. Indsats i forhold til børn og unge  

På forrige møde konkluderede udvalget, at ambitionerne om at fremme børn & unges mødes med 

kunst bedst sker ved, at udvalget producerer, støtter og kommunikerer gode konkrete eksempler, 

der kan fungere som inspiration for andre og dermed måske være med til at løfte denne 

dagsorden op på et højere (politisk) niveau. 

Udvalget overvejer i den forbindelse at reservere to samarbejdsprojekter i 2022 til skoleprojekter. 

Parallelt med dette har Kunstfondens bestyrelse besluttet at igangsætte et nyt strategisk 

partnerskab, der bygger videre på erfaringerne fra partnerskabet med Esbjerg Kommune ”6705 + 

Statens Kunstfond”. Et af plejemærkerne i denne satsning er, at indsatsen skal medvirke til at 

sikre, at Kunstfondens støtte når bredt ud i henhold til visionerne for ”Børn og unges møde med 

kunst” og ”Kunst i hele landet”. 

Udvalget drøftede om deres satsning på børn og unge området skal tænkes sammen med 

Kunstfondens nye strategiske kommune partnerskab. 

Udvalget vil gerne støtte op om et eventuelt kommende projekt fra bestyrelsen. 

Udvalget påpegede dog, at ikke alle kunstnere, der kan lave gode værker, også nødvendigvis kan 

formidle til børn. Dette bør der tages højde for i nye indsatser. 

 

14. Standarder for honorar  

I udvalgets handlingsplan for 2021 indgår udviklingen af en ny model for honorarstandarder til brug 

i alle de sammenhænge, hvor udvalget yder honorarer. Den nye model skal have fokus på 

mangfoldighed og ligestilling og sikre gennemsigtighed og rimelighed i udvalgets honorering af 

opgaver. 

Sekretariatet orienterede om status for projektet. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
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15. Revideret ansøgningsvejledning: Kunststrategier  

På baggrund af oplæg fra sekretariatet, skulle udvalget drøfte opdateringer og beslutte, hvilke 

ændringer, der kunne godkendes, og hvilke formuleringer udvalget evt. ønskede ændret. 

Udvalget godkendte oplægget med ønske om tydeliggørelse af hvem, der kan søge puljen, og at 

rådgiveren skal være valgt på forhånd. 

Derudover blev der besluttet et fast støttebeløb på 75.000 kr. 

16. Revideret ansøgningsvejledning: Realisering af kunstopgave  

På baggrund af oplæg fra sekretariatet, skulle udvalget drøfte opdateringer og beslutte, hvilke 

ændringer, der kunne godkendes, og hvilke formuleringer udvalget evt. ønskede ændret. 

Udvalget godkendte sekretariatets oplæg, og besluttede: 

• at indføre en maksimumsgrænse på 500.000 kr. for støtte i realiseringspuljen  

• at udvalget kun støtter kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i Realiseringspuljen, samt at 

der kun kan ansøges om støtte til større projekter, der består af flere kunstneriske nedslag, én 

gang. 

• at der indsættes en boks i ansøgningsskemaet, hvor ansøger på tro og love kan krydse af for at 

erklære, at alle relevante tilladelser til realisering af værket foreligger. 

17. Handlingsplan  

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 handlingsplanen spejler udvalgets 

forventninger til kommende møder. 

 

18. Meddelelser  

Der var ingen meddelelser 
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19. Næste møde 

Næste møde finder sted 2. – 3. februar 2022 

  

20. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt. 

 

21. Mødets gang 

Der var tilfredshed med mødets gang. 

 



Journalnummer Ansøger Projekttitel  Ansøgt beløb Besluttet Inhabilitet

SKBL30.2021-0146 Aalborg Kommunes Kunstfond Kunst i Botilbuddet Bakken                       500.000 0,00

SKBL30.2021-0147 Ikast-Brande Kommune m.fl. Verdensmålsgavlene 17gavle.dk                       800.000 0,00

SKBL30.2021-0148 Nyborg Kommune

En tværgående kunststrategi for 

Nyborg Kommune                       150.000 150000,00

SKBL30.2021-0149 Syddjurs Kommune

Strategi for kunst i det offentlige 

rum i Syddjurs Kommune                          75.000 75000,00

SKBL30.2021-0150 Gammelgaard Kunst- og Kulturcenter HVOR ENDER RUMMET?                          50.000 50000,00

SKBL30.2021-0151 Teatret Svalegangen

UNITED CHANGE - 17 Visions for 

the Future                          50.000 50000,00

SKBL30.2021-0152 Sorø Kommune

Kunstprojekt til markering af Sorø 

Kunstmuseum i byens hovedgade                          30.000 30000,00

SKBL30.2021-0153 Nørgaards Højskole Kunst der sætter spor                          50.000 50000,00

SKBL30.2021-0154 Teatret Svalegangen

UNITED CHANGE - 17 Vision for the 

Future                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0155 Maskinhallen LYSFABRIKKEN                          50.000 50000,00

SKBL30.2021-0156 FRAK

BIOKÆMPERNE – Udvikling af 

kunstinstallationer der øger 

biodiversiteten i stenbroen                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0157 Copenhagen Business School

Danmark på CBS - Skitseforslag af 

Janne Klerk                          30.000 0,00

SKBL30.2021-0158 Kolding Kommune Radius Kolding - Pop Up Lysskulptur                          50.000 50000,00 Lise Skou

SKBL30.2021-0159 Liv i Ladepladsen

Kunstværk, der samler dødt 

springvand, fitness, folk og deres 

historie                          30.000 0,00

SKBL30.2021-0160 Løgumkloster Lokalråd Kunst på Freds-eg-pladsen                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0161 Herning Gymnasium

Jubilæumsskulptur på Herning 

Gymnasium                          40.000 40000,00

SKBL30.2021-0162 Ikast-Brande Kommune Nyt dagtilbud på Lysholt Alle i Ikast                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0163 KLIK PRODUKTION Wall Faces                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0164 Herlev Hospital Projekt Mors Mave                    1.092.625 0,00 Henrik Menné

SKBL30.2021-0165

DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIO-

HUSET FOND Skulpturprojekt "Himmelkiggeren"                       368.000 0,00

SKBL30.2021-0166 Kunstforening under " Det gode LIv". Fisketotem                          30.000 0,00

SKBL30.2021-0167 Ringkøbing Kirke Se, jeg gør alting nyt                          50.000 0,00

SKBL30.2021-0168 Fanø Kunstmuseum

Relief/ skulptur på vestgavlen af 

museets nye bygning                          50.000 35000,00

SKBL30.2021-0169 Museum Ovartaci Hortus Conclusus                       584.991 584991,00

SKBL30.2021-0170 Vejle Kommune Projektleder                       309.500 0,00

SKBL30.2021-0171 By & Havn

Superrev – As Close As We Get i 

Københavns Havn                       395.000 395000,00

SKBL30.2021-0172 Ikast-Brande Kommune m.fl. Verdensmålsgavlene 17gavle.dk                       800.000 0,00

SKBL30.2021-0173 Vorbasse Lokalråd

ARGO. En skulptur til hverdagen, til 

vildskaben, til Vorbasse                    1.830.016 500000,00

SKBL30.2021-0174 hART unlimited

17 Walls - Fra Verdensmål til 

Hverdagsmål                       250.000 0,00

SKBL30.2021-0175 Københavns Professionshøjskole

Frontlinje – kunstprojekt af Peter 

Voss-Knude til Københavns 

Professionshøjskoles 

videreuddannelse på Tagensvej 18                    1.141.370 0,00

SKBL30.2021-0176 Nationalpark Mols Bjerge

Ophav - et kunstprojekt i 

Nationalpark Mols Bjerge                       150.000 0,00

SKBL30.2021-0177 Galleri RUMMET Honungslök                       150.000 0,00

Kunst i det offentlige rum Ansøgningsfrist 14. oktober 2021


