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Kulturministeriet. København, den 17. januar 2006.

a.

b.

Kulturministeriet udbeder sig Finansudvalgets tilslutning til, at fire ledige livsvarige ydelser
til kunstnere tildeles de under b. nævnte kunstnere.
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.
november 2003, og ved bekendtgørelse nr. 228 af 19. marts 1998 har Kulturministeriet fastsat
de livsvarige ydelser til kunstnere til et grundbeløb, der pr. 1. januar 1995 årligt udgør 110.000
kr. Ydelserne procentreguleres svarende til statens tjenestemandspensioner. Der sker en regulering af ydelserne under hensyntagen til kunstnernes indtægter, således at kunstnere, der ud
over den livsvarige ydelse har en skattepligtig årlig indkomst på mere end ca. 142.000 kr., får
nedsat deres ydelse. Dog får alle, der oppebærer livsvarig ydelse, som minimum udbetalt en
ydelse, der pr. 1. januar 1995 årligt udgør 12.000 kr. De årligt udbetalte ydelsesbeløb udgør
pr. oktober 2005: maksimumsydelse 136.800 kr., minimumsydelse 14.900 kr. Gennem de senere år har fordelingen været sådan, at ca. 40 % af ydelsesmodtageren har fået udbetalt maksimumsydelse, ca. 20 % har fået udbetalt en mellemydelse og ca. 40 % har fået udbetalt minimumsydelse.
Billedkunstneren Tage Stentoft, komponisten Erik Jørgensen, designeren Nanna Ditzel og
arkitekten Erik Korshagen, der alle oppebar en livsvarig kunstnerydelse, er afgået ved døden.
Der er således mulighed for at tildeling af fire ydelser.
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond har 7. oktober 2005 besluttet at indstille, at de
fire ydelser tildeles følgende kunstnere:
Billedkunstner Elisabeth Toubro
Komponist Bo Holten
Grafisk formgiver Bent Rohde
Arkitekt Carsten Hoff
Ydelserne søges tillagt kunstnerne med virkning fra 1. oktober 2005

c.

Der vedlægges som bilag udtalelser om de indstillede kunstnere.
Det er ved bevillingen til livsvarige ydelser 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.

f.

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

Til Finansudvalget.

