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Bilag

1
Kulturministeriet. København, den 27. september 2005.

a.

b.

Kulturministeriet udbeder sig Finansudvalgets tilslutning til, at 9 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. Forslaget medfører ikke merudgifter.
I medfør af § 7, stk. 1, i Lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af
29/11-2003 har Kulturministeriet ved bekendtgørelse nr. 228 af 19/3-1998 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.
Billedkunstneren Ejler Bille, billedkunstneren Ingrid Hansen, billedkunstneren Jørn Larsen,
billedkunstneren Per Neble og billedkunstneren Rasmus Nellemann, forfatteren Per Højholt,
forfatteren Kelvin Lindemann, forfatteren Grete Roulund og forfatteren Lise Sørensen, der alle
oppebar en livsvarig kunstnerydelse på finansloven, er afgået ved døden. Der er således blevet
mulighed for at uddele 9 ydelser.
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond har indstillet, at disse 9 ydelser fordeles således:
Billedkunstnere
Billedkunstner Nanna Hertoft
Billedkunstner Fritioff Johansen
Billedkunstner Erik Varming
Disse 3 ydelser søges tillagt kunstnerne med virkning fra 1. oktober 2004.
Billedkunstner Lene Adler Petersen
Billedkunstner Morten Stræde
Skønlitterære forfattere:
Forfatter Camilla Christensen
Forfatter Stig Dalager
Forfatter Juliane Preisler
Forfatter med almen kulturelt forfatterskab
Forfatter Bente Hansen
Disse 6 ydelser søges tillagt kunstnerne med virkning fra 1. marts 2005.

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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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.

f.

Kulturministerens indstilling om tildeling af livsvarige ydelser til kunstnere på finansloven
forelægges direkte for Finansudvalget jf. bemærkningerne til lov nr. 163 af 12. april 1978.
BRIAN MIKKELSEN
/ Laila Vadum

Til Finansudvalget.

