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Kommissorium for  

Nordfyns Kommunes 

Kunstudvalg 
Nordfyns Kommunes Kunstudvalg nedsættes som en arbejdsgruppe under Erhvervs-, Kul-
tur- og Fritidsudvalget. Kunstudvalget har hovedsagligt rådgivende funktioner i forhold til det 
stående Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget kan til en-
hver tid nedlægge Kunstudvalget. 

 

Kunstudvalgets formål 

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg har til formål at medvirke til kunstnerisk udsmykning af høj 
kvalitet i kommunens bygninger, åbne byrum og parkanlæg til glæde for kommunens bor-
gere i alle aldre. 

Dette er i overensstemmelse med kommunens kulturpolitiske vision om, at kulturen skal ind-
tænkes i udviklingen af byer og landdistrikter for at kunne realisere drømmen om en spæn-
dende, levende, attraktiv kommune, der skiller sig ud. Det offentlige rum skal fungere som 
scene for kulturelle oplevelser. 

 

Kunstudvalgets opgaver 

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg skal arbejde for at fremme kunsten i kommunen. Dette ar-
bejde udmøntes i følgende arbejdsopgaver: 

- Kunstudvalget skal inddrages i forbindelse med indkøb og anbringelse af kunst i for-
bindelse med offentligt nybyggeri, renoveringer og ombygninger. Her afsættes  
5 o/oo af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. 

- Kunstudvalget kan tage initiativ til at søge fonde med henblik på kunstnerisk ud-
smykning af kommunen. 

- Kunstudvalget kan tage initiativ til at understøtte det kunstneriske miljø i kommunen 
med kunstneriske aktiviteter og tiltag. 

- Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget kan inddrage Kunstudvalget i løsningen af di-
verse opgaver, der er i overensstemmelse med Kunstudvalgets formål. 
 
 

Kunstudvalgets arbejdsform 

Nordfyns Kommunes Kunstudvalg mødes minimum to gange årligt (februar og august) for at 
drøfte Kunstudvalgets opgaver mundtligt. Samtidig modtager Kunstudvalget fire gange årligt 
skriftlige orienteringer om status på kommunale byggeprojekter (januar, april, juli, oktober). 

Når et kommunalt byggeprojekt er under opsejling, skal Kunstudvalget varsles, så der alle-
rede i den indledende byggefase nedsættes en arbejdsgruppe, der kan orientere sig i bygge-
projektet og mødes med byggeprojektets projektejer for at indgå i dialog om byggeriets 
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kunstneriske udsmykning. Målet er allerede fra byggeriets begyndelse at kunne sammen-
tænke kunsten med byggeriets arkitektur. Kunstudvalgets arbejdsgruppe er efter drøftelse 
med projektejer ansvarlig for valg og køb af kunst. 

Kunstudvalget orienterer sig som udgangspunkt mod lokal kunst, men også mod kunst uden 
for kommunegrænsen, når byggeprojektets retning og størrelse lægger op til det  

En gang årligt giver Kunstudvalget en status til Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets ud-
valgsmøde (september). 

Derudover kan udvalget indkaldes af Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, når der er behov 
for dette. 

Kultur- og Fritidsafdelingen indgår som sekretariat for Kunstudvalget og sørger for oriente-
ring, koordinering af opgaver og møder. Der forventes et årligt tidsforbrug på ca. 30 timer. 

 

Kunstudvalgets økonomi 

Der afsættes årligt 25.000 kr. af ”Kultur- og Aktivitetspuljen” til diæter til medlemmerne af 
Kunstudvalget og udgifter til varetagelse af udvalgets opgaver. Diæter ydes kun til de med-
lemmer, der deltager i møder eller arbejdsmøder. 

Diæter ydes ikke til de politisk udpegede medlemmer af Kunstudvalget eller repræsentanter 
fra Kultur- og Fritidsafdelingen. 

Jævnfør § 4 i bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter mv. for vare-
tagelse af kommunale erhverv udgør diæter 440 kroner pr. dag (2022-priser). Ved møder ud-
over 4 timer ydes det dobbelte. 

Kultur- og Fritidsafdelingen godkender udgifterne.  

 

Kunstudvalgets sammensætning 

For at styrke den professionelle faglighed i Kunstudvalget sammensættes udvalget af med-
lemmer med en relevant professionel faglig baggrund og/eller erfaring. 

Medlemmer kan enten have en relevant faglig uddannelse eller være/have været medlem af 
en relevant faglig organisation. Medlemmer kan fx have en faglig baggrund som kunstner, 
arkitekt, kunsthåndværker, museumsarbejder, designer, landskabsarkitekt. Medlemmer kan 
ligeledes have oparbejdet erfaring gennem deres virke, fx som billedkunstlærer eller vægtige 
kunstneriske aktiviteter. 

Medlemmerne skal være bosiddende i Nordfyns Kommune. 

Derudover sidder formand og næstformand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Kunst-
udvalget og deltager i udvalgets drøftelser på lige fod med de øvrige medlemmer. 

Alle medlemmer af Kunstudvalget deltager i mindst to årlige møder (februar og august). Kon-
krete opgaver bliver løst af arbejdsgrupper på en-tre medlemmer, der bliver nedsat til lejlig-
heden og udpeges af Kunstudvalgets formand. Derudover sidder formand og næstformand 
for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget også som udgangspunkt i alle arbejdsgrupper og har 
medbestemmelse i valg af kunstnerisk udsmykning og kunstneriske initiativer. 

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget udpeger tre-fem medlemmer til Kunstudvalget for to år 
ad gangen på årets første udvalgsmøde (udover Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets egen 
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formand og næstformand).  
Interesserede med den nødvendige faglige baggrund og/eller erfaring kan ansøge om at 
blive udpeget som medlem af Kunstudvalget ved at sende en ansøgning til Kultur- og Fritids-
afdelingen løbende eller senest 1. december. 

Kunstudvalgets formand vælges for to år ad gangen på det første årlige møde i Kunstudval-
get. 

 

 

 

 

 

 

Godkendt på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. maj 2022. 
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