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Billedkunstråd – mulige fremtidige modeller:  
 
 Opgaver Økonomi Plus (fordel) Minus (ulempe) Bemærkninger 

Model 1  

Intet råd  

 Rådgivning – kunst i det 

offentlige rum  

 Formidling af kunst – skabe 

overblik 

 Igangsætning af 

aktiviteter, udstillinger, 

foredrag, samarbejder mv. 

 

0 Ingen udgifter. Intet råd, der kan 

håndterer 

opgaver/rådgivning/ 

vejledning om kunst i 

det offentlige råd. 

Intet fora, der tager sig 

af formidling og 

aktiviteter i forhold til 

professionel kunst i 

kommunen. 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 

Model 2  

(nuværende model) 

3 professionelle kunstnere, 

1 kunstfaglig konsulent og 

1 plan-medarbejder 

 

Følger retningslinjerne for 

Statens Kunstfond  

 

 Rådgivning – kunst i det 

offentlige rum 

 Formidling af kunst – skabe 

overblik 

 Igangsætning af 

aktiviteter, udstillinger, 

foredrag, samarbejder mv. 

25.000 kr.  Råd med faglig 

viden ift. håndterer 

opgaver/rådgivning 

og vejledning om 

kunst i det offentlige 

rum. 

Høringsberettiget 

råd 

Kan søge Statens 

Kunstfond (midler) 

 

- Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler 

Model 3  

Ansat kurator i forhold til 

kunst i det offentlige rum 

 

 

 

 

 

 

 

 Rådgivning – kunst i det 

offentlige rum 

 Formidling af kunst – skabe 

overblik 

 Igangsætning af 

aktiviteter, udstillinger, 

foredrag, samarbejder mv. 

 

0 Kurator tager sig 

målrettet af 

opgaver vedr. kunst 

i det offentlige rum 

Kræver ekstra midler til 

honorering og udgifter 

til kunstnerisk 

udsmykning 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 



 

2 

Model 4  

Køber ad hoc. 

Kunstkonsulent  

 

 Rådgivning – kunst i det 

offentlige rum 

 Formidling af kunst – skabe 

overblik 

 Igangsætning af 

aktiviteter, udstillinger, 

foredrag, samarbejder mv. 

 

0 Kunstkonsulent tager 

sig målrettet af 

opgaver vedr. kunst 

i det offentlige rum 

Kræver ekstra midler til 

honorering og udgifter 

til kunstnerisk 

udsmykning 

Nuværende 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke 

Model 5   

1-3 professionelle 

kunstnere evt. kunstfaglig 

konsulent 

 

Følger IKKE retningslinjerne 

for Statens Kunstfond (dog 

honorar og kørsel jf. BKF 

tarif) 

 

 Rådgivning – kunst i det 

offentlige rum 

 Formidling af kunst – skabe 

overblik 

 Igangsætning af 

aktiviteter, udstillinger, 

foredrag, samarbejder mv. 

0 Det vil være op til 

Faxe Kommune at 

fastsætte 

sammensætning af 

rådet mv. følger 

ingen faste 

retningslinjer jf. 

Statens Kunstfond 

Da rådet ikke er 

formelt, vil det have 

vanskeligt ved at 

have/få en officiel 

stemme som 

rådgiver/vejleder 

 

Kan ikke søge Statens 

Kunstfonds midler 

Billedkunstråd 

anbefaler ikke, men 

administrationen 

undersøger om 

modellen er 

realiserbar.  

 


