
 1 

Vedtægt for Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune  

Godkendt af Byrådet d. 30. januar 2020 

 

§1 Billedkunstrådets formål  

Formålet med Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune er at: 

 

 fremme og synliggøre kunsten samt bidrage til kunstnerisk kvalitet og udvikling i Halsnæs 

Kommune 

 styrke kunstens synlighed i det offentlige rum og hermed kvalificere borgernes møde med 

kunsten 

 medvirke til at realisere visioner og målsætninger i Halsnæs Kommunes kulturpolitik samt 

øvrige politikker, hvor kunsten kan spille en rolle, 

 rådgive kommunen på et højt kunstnerisk niveau. 

 
 

Billedkunstrådets virke er primært inden for billedkunst i bred forstand samt arkitektur,  design og 

kunsthåndværk. Andre kunstarter kan også indgå, såsom kunstprojekter med kunstnere og/eller 

børn. 

 

§2 Billedkunstrådets opgaver  

Rådet har til opgave at: 

 varetage Halsnæs Kommunes indkøb af kunst via de midler, som det siddende 

kulturudvalg årligt afsætter til formålet (Rosenquist-arven). 

 fordele indkøbte kunstværker, således at de bliver gjort offentligt tilgængelige for 

kommunens borgere og andre interesserede. 

 rådgive kommunen i forbindelse med øvrige kunstindkøb samt i forbindelse med 

kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og anlæg generelt .  

 arbejde på at kvalificere borgernes møde med kunsten, bl.a. via kunstformidling.  

 arbejde for at finde ekstern finansiering til kunst, fx gennem Statens Kunstfonds puljer.  

 være optagelsesudvalg for de kunstnere og kunsthåndværkere, der søger om 

kunstnerværksted i Kunstnerhuset i henhold til de gældende retningslinjer for 

Kunstnerhuset. 

 understøtte projekter, herunder seminarer, udstillinger, workshops og lignende, der kan 

medvirke til at styrke det lokale kunstmiljø. 

 stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med kunstnerisk udsmykning 

efter nærmere aftale herom. 

 samarbejde med Industrimuseet Frederiks Værk om at registrere de erhvervede 

kunstværker, samt at føre tilsyn med kunstværkerne.  

 
 

Billedkunstrådet arbejder langsigtet og udarbejder efter udpegningen har fundet sted en 

handlingsplan, der er gældende indtil en ny udpegning finder sted. Handlingsplanen godkendes af 

det siddende kulturudvalg. 
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På baggrund af denne handlingsplan kan Billedkunstrådet søge tilskud til nye projekter gennem 

fonde, Statens Kunstfond mv. 

§3 Billedkunstrådets økonomi  

Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune administrerer det beløb, som årligt afsættes til indkøb af 

kunst via arven efter Paul Rosenquist Nielsen. Rådet kan ansøge det siddende kulturudvalg om at 

disponere over yderligere midler fra arven.  

Midler tilvejebringes herudover primært ved tilskud fra offentlige institutioner, herunder f.eks. 

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, Statens Kunstfonds pulje til kommunale billedkunstråd 

og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum. 

Rådet kan tage initiativ til at ansøge fonde med henblik på kunstnerisk udsmykning i kommunen, 

kunstprojekter, honorering af kunstnerisk konsulent mv.  

I forhold til anvendelse af midler skal det bemærkes, at medlemmer af Billedkunstrådet ikke må 

honoreres som konsulenter for midler afsat af Halsnæs Kommune til Billedkunstrådets arbejde. 

Det samme gør sig gældende for midler fra arven efter Paul Rosenquist.  

Såfremt rådsmedlemmer er konsulenter for projekter relateret til Billedkunstrådets arbejde, har 

de oplysningspligt om dette. 

Såfremt indkøb af kunst er forbundet med forøgede driftsomkostninger ud over til ophængning, 

magasin eller formidling, godkendes indkøb af det siddende kulturudvalg.  

 

§4 Erhvervelse af kunstværker  

De kunstværker, som Halsnæs Kommunes Billedkunstråd erhverver, tilhører Halsnæs Kommune. 

  

§5 Billedkunstrådets sammensætning 

Billedkunstrådet består af i alt syv medlemmer opdelt i to grupper:   

 det lokale netværk, der sikrer lokal forankring.  

 de professionelle kunstnere og kunstkyndige, der sikrer høj kunstnerisk kvalitet. 

 

Rådet sammensættes som følger: 

Lokalt netværksniveau: 

 2 medlemmer fra kunstforeninger i kommunen, hvor Kunstforeningen for Frederiksværk og 

Omegn samt Hundested Kunstforening hver udpeger et medlem. 
 

 1 medlem som har lokal forankring er arkitekt MAA eller har en kunstfaglig baggrund. 

Alternativt kan her vælges en borger med tilsvarende kvalifikationer samt viden og 

engagement i det lokale kunstliv. 
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Professionelt fagligt niveau: 

 1 professionelt arbejdende billedkunstner, der er medlem af Billedkunstnernes Forbund 

(BKF). 

 

 1 repræsentant fra Kunstnerhuset, som udover at være kunstner i Kunstnerhuset, samtidig 

er medlem af BKF eller i øvrigt lever op til Statens Kunstfonds gældende definition af en 

professionel billedkunstner.  
 

 1 medlem indstillet af Akademirådet eller lignende instans, og som har afgang fra en af 

Kunstakademiets billedkunstskoler eller på anden vis lever op til Statens Kunstfonds 

gældende definitioner af en professionel billedkunstner.  
 

 1 kunstkyndigt medlem indstillet af Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK) eller 

lignende faglig forening. Medlemmet skal have en relevant billedkunstfaglig baggrund som 

lever op til Statens Kunstfonds gældende definition heraf, hvor medlemmets primære 

beskæftigelse er professionel kuratering, kunstkritik eller kunstformidling, eller som kan 

påvise væsentlig erfaring med et af de nævnte områder.   

 

Dertil udpeges, om muligt, en suppleant for hver plads i rådet. 

Billedkunstrådets fire medlemmer på det professionelt faglige niveau udpeges af Byrådet på 

baggrund af indstillinger fra Kunstnerhuset samt de nævnte kunstnerforbund, institutioner og 

organisationer.  

 

For det lokale netværksniveau gælder, at de to medlemmer fra lokale kunstforeninger udpeges af 

Byrådet på bagrund af indstillinger fra de respektive foreninger. Den sidste plads i 

Billedkunstrådet besættes på baggrund af ansøgning fra borgere med en kunst- eller arkitektfaglig 

baggrund og/eller fra kunstfaglige kredse. Byrådet udpeger medlemmet på baggrund af de 

indkomne ansøgninger med anmodning om optagelse i Billedkunstrådet.  

 

Det tilstræbes, at mindst halvdelen af rådets medlemmer er bosat i Halsnæs Kommune. 

 

I henhold til Ligestillingslovens § 10a skal de institutioner, der indstiller, udpege både en mand og 

en kvinde – såfremt det er muligt. 

 

§6 Billedkunstrådets konstituering 

Billedkunstrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

 

§7 Billedkunstrådets funktionsperiode 

Funktionsperioden for Billedkunstrådet følger den kommunale valgperiode. Dog fungerer et 

siddende Billedkunstråd, indtil Byrådet har udpeget medlemmer til det nye råd.  

Et medlem af Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune kan højst være medlem af Billedkunstrådet i 

to perioder i træk.   

Billedkunstrådets medlemmer har ikke krav på nogen midler eller udbytte af nogen art fra 

Halsnæs Kommunes midler afsat til Billedkunstrådets arbejde eller midler fra arven efter Paul 

Rosenquist. Eventuelle eksterne midler anvendes i overensstemmelse med vilkårene for de 



 4 

respektive fonde, puljer mv. og kan i visse tilfælde tilfalde rådsmedlemmer, f.eks. som 

kunstnerisk konsulent.  

Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse efter kommunale regler.  

En repræsentant fra kulturafdelingen i Halsnæs Kommune indgår som sekretær i Billedkunstrådet 

og varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.  

 

Billedkunstrådet i Halsnæs Kommune har mulighed for at rekvirere Industrimuseet Frederiks 

Værks faglige ekspertise i forbindelse med særlige opgaver, ligesom der også kan inviteres andre 

eksterne, faglige konsulenter efter behov.  

 

§8 Billedkunstrådets mødevirksomhed 

Billedkunstrådet mødes hver 2. måned og i øvrigt efter behov.  

Dagsorden udarbejdes af formanden for Billedkunstrådet på baggrund af dialog med rådets 

sekretær.  

Ved afstemning på møderne har hvert medlem en stemme. Er der stemmelighed i en given 

afstemning, vil formandens stemme vægte dobbelt.  

Billedkunstrådet deltager i et årligt dialogmøde med det siddende kulturudvalg, samt mødes med 

udvalgets formand efter behov.  

 

§9 Regnskab  

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Halsnæs Kommunes regnskab og revideres af 

kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Billedkunstrådets regnskabsår 

følger således kommunens.  

 

Billedkunstrådet får på baggrund af det kommunale budgetforslag stillet en årlig budgetramme til 

rådighed af Halsnæs Kommune, idet Billedkunstrådet orienteres om budgetrammen for det 

kommende år ultimo 4. kvartal. 

 

Billedkunstrådet skal ved årets udgang redegøre overfor det siddende kulturudvalg vedrørende 

opnåede resultater i forhold til handlingsplanen samt for indkøb af kunstværker og forbrug af 

midler. 

Kulturafdelingen i Halsnæs Kommune fungerer som sekretariat for Billedkunstrådet, og alle 

udgifter/indtægter fremsendes til anvisning via kulturafdelingen. 

 

§10 Ændring af vedtægt  

Ændringer i Billedkunstrådets vedtægter skal godkendes af Byrådet i Halsnæs Kommune.  
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§11 Opløsning af Billedkunstrådet 

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Halsnæs Kommunes Byråd. Ved 

opløsning anvendes udvalgets likvide aktiviteter til tilsvarende kulturelle formål efter Byrådets 

afgørelse og efter indstilling fra Billedkunstrådet.  


