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Økonomien i Kunstrådet og den fremtidige internationale 
kulturudveksling 
 

Økonomien i den nye struktur bliver tilrettelagt efter to overordnede hensyn.  

 

• For det første udgøres den bevillingsmæssige ramme for Kunstrådet af 

summen af finanslovforslagets budgetoverslag for 2003 på de enkelte 

kunstområder. 

• For det andet skal en større andel af tilskudsmidlerne end i dag gå til 

kunstnerisk aktivitet. 

 

Hensynet om at sikre midler til kunstnerisk aktivitet realiseres gennem tre 

redskaber: 

 

• Selve sammenlægningen i Kunstrådet giver på kort sigt en (mindre) 

rationaliseringsgevinst. Udgiften til honorarer skønnes i den nye struktur 

at være 1,1 mio. kr. lavere end i dag. Hertil kommer lavere udgifter til 

transport, møder m.v., i alt skønnes besparelsen at være 1,5 mio. kr. På 

mellemlangt sigt vil sammenlægningen også give rationaliseringsgevinster 

på lønsum og anden drift. 

• Kunstrådets opgaveportefølje skal i det lovforberende arbejde præciseres, 

så tilskudsmidler ikke kan anvendes til driftstilskud til institutioner, der 

fordeler tilskud videre (dobbelt armslængde) ligesom tilskudsmidler ikke 

kan anvendes til driftstilskud, der ikke strengt taget angår kunstnerisk 

aktivitet. Opgaveporteføljen skal i øvrigt tilrettelægges i dialog med de 

eksisterende rådsformænd. 

• Det bliver Kunstrådets ansvar, at sikre en innovativ anvendelse af 

offentlige støttemidler, der sikrer flest muligt penge til kunstnerisk 

aktivitet. 

 



 -2- 

 

Økonomien i den nye struktur vises i følgende tabel. 

 

Den nye strukturs samlede økonomi, mio. kr. 

 

 

FFL 2002 BO 2003 BO 2004 BO 2005 

Kunstrådet, tilskud 284,2* 263,6 274,6 286,8 

Statens Kunstfond,tilskud 94,3 90,5 91,0 84,3** 

International 

kulturudveksling, tilskud 

28,0 27,7 27,6 27,6 

Sekretariatbetjening m.v., drift 
47,3 44,6 43,5 42,6 

I alt 453,8 426,4 436,7 441,3 

* Heri indgår Litterturrådets, Teaterrådets og Billedkunstrådets tilskudsbevillinger samt 

Musikrådet frie midler, bevillingen til rytmiske spillesteder, samt tilskud til musikskoler. Det 

forventes, at der via tipsaktstykket for 2002 (og frem) yderligere tilføres teaterområdet 13,9 mio. 

kr. 

**Den markante reduktion i rådighedssummen i 2005 skyldes, at der er budgetteret med 

overflytning af det billedkunstneriske udsmykningsudvalg til Billedkunstrådet. 

 


