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Bilag

118
Kulturministeriet. København, den 12. december 2000.

a.

b.

Kulturministeriet udbeder sig Finansudvalgets tilslutning til, at 6 ledige livsvarige ydelser
til kunstnere på finansloven tildeles de under b. nævnte kunstnere. Maksimumsydelserne har
et grundbeløb på 110.000 kr.
Udgiften afholdes af de på finansloven opførte bevillinger til livsvarige ydelser til kunstnere.
I medfør af § 7, stk. 1, i Lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 20.
juni 1996 har Kulturministeriet ved bekendtgørelse nr. 246 af 1. april 1997 fastsat de livsvarige
ydelser til kunstnere på finansloven til et grundbeløb, der udgør 110.000 kr. Der gennemføres
en regulering af ydelserne under hensyntagen til kunstnernes indtægter.
Komponisten Niels Viggo Bentzon, forfatteren Anna Tuxen Ladegaard, billedkunstneren
Vera Myhre, billedkunstneren Palle Louis Nielsen, billedkunstneren Ole Christensen og forfatteren Carl Lean Nielsen, der alle oppebar en livsvarig kunstnerydelse på finansloven, er afgået ved døden. Der er således blevet mulighed for at uddele 6 ydelser.
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond har indstillet, at disse 6 ydelser fordeles således:
Komponist:
Hans Abrahamsen
Skønlitterær forfatter:
Pia Juul
Ydelserne søges tillagt kunstnerne med virkning fra 1. juli 2000.
Bildende kunstner:
Poul Anker Bech
Ydelsen søges tillagt kunstneren med virkning fra 1. oktober 2000.
Bildende kunstnere:
Jane Balsgaard
Ingelise Westman
Skønlitterær forfatter:
Knud Erik Pedersen
Ydelserne søges tillagt kunstnerne med virkning fra 1. december 2000.

c.

Der vedlægges som bilag udtalelser fra de respektive udvalg under Statens Kunstfond om
de indstillede kunstnere.
Det er ved bevillingen til livsvarige ydelser på finansloven forudsat, at den foreslåede disposition først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget.
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d.

e.

Ministeriet kan tilslutte sig indstillingen fra repræsentantskabet for Statens Kunstfond og
skal herved anmode om Finansudvalgets tilslutning til, at der i overensstemmelse med ovenstående tillægges de under b. nævnte kunstnere en livsvarig indtægtsreguleret ydelse på finansloven.
Forslaget medfører ikke merudgifter, idet udgiften afholdes af de på finansloven opførte
bevillinger til livsvarige ydelser til kunstnere.
ELSEBETH GERNER NIELSEN
/ Pia Bjerre Nielsen

Til Finansudvalget.

