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Kulturministeriet. København, den 11. juni 2001.

a.

b.

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af lov om billedkunst den 15. maj 2001 anmoder
Kulturministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2001 anvendes 1,8 mill. kr. til afholdelse af udgifter til etablering og drift af sekretariat for Billedkunstrådet, samt at Billedkunstrådet i 2001 afholder udgifter til tilskud inden for rådets formål på 20,4 mill. kr. Udgiften
i 2001 afholdes af den på finansloven opførte bevilling på 22,2 mill. kr. til kunstnerstøtte, billedkunst.
I henhold til lov om billedkunst skal der nedsættes et Billedkunstråd på fem kunstkyndige
medlemmer, der beskikkes for en periode af fire år. Kulturministeren udpeger to medlemmer
og formanden blandt medlemmerne. Akademiraadet og repræsentantskabet for Statens Kunstfond udpeger hver et medlem. Foreningen af Danske Kunstmuseer og Foreningen af Kunsthaller i Danmark udpeger i fællesskab et medlem. Det er rådets hovedopgave at yde tilskud til
billedkunstnerisk produktion og til billedkunstneriske udstillinger i hele landet. Rådet kan desuden rådgive Kulturministeriet, offentlige myndigheder og private i billedkunstfaglige spørgsmål. Kulturministeriets Kunstsekretariat stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed for Billedkunstrådet. Den samlede udgift til sekretariatet forventes i 2001 i alt at udgøre 1,8 mill. kr.
Den resterende bevilling på konto § 21.21.05.30 Kunstnerstøtte, billedkunst anvendes af Billedkunstrådet i 2001 til tilskud inden for rådets formål.
Udgifterne til sekretariatsbetjening i 2001 kan specificeres således:
§ 21.11.40. Kulturministeriets Kunstsekretariat (driftsbevilling)
10. Almindelig virksomhed ...............................................
11. Lønninger...............................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser .............................
§ 21.21.05. Kunstnerstøtte (reservationsbevilling)
30. Billedkunst...................................................................
54. Tilskud til anden virksomhed ................................

c.

e.

1,8 mill. kr.
0,8 mill. kr.
1,0 mill. kr.
-1,8 mill. kr.
-1,8 mill. kr.

Det er i bemærkningerne til lov om billedkunst forudsat, at den foreslåede disposition først
kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget. Aktstykket fremsættes desuden med henblik på, at Billedkunstrådet forventes at kunne etableres og påbegynde sin virksomhed med virkning fra 1. juli 2001.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Billedkunstrådet i 2001 afholder udgifter til tilskud inden for rådets formål på 20,4 mill. kr., samt at der afholdes udgifter
på 1,8 mill. kr. i 2001 til driftsudgifter i forbindelse med sekretariatsmæssig betjening af Billedkunstrådet, idet udgiften vil blive afholdt af den på finansloven for 2001 under § 21.21.05.30.
Kunstnerstøtte, billedkunst opførte bevilling på 22,2 mill. kr., således at der på forslag til lov
om tillægsbevilling for 2001 opføres følgende:
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Udgift i alt (mill. kr.)

§ 21.11.40. Kulturministeriets Kunstsekretariat (driftsbevilling)........
§ 21.21.05. Kunstnerstøtte (reservationsbevilling) ..............................
f.

1,8
-1,8

Finansministeriets tilslutning foreligger.
ELSEBETH GERNER NIELSEN
/ Helvinn Høst

Til Finansudvalget.

