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Årsberetning maj 2019 – 
maj 2020 
  
Årsberetning for Dansk Kunstnerråd maj 2019 – maj 2020 
Dansk Kunstnerråd er - som paraplyorganisation for i alt 24 
medlemsorganisationer - mødested mellem kunstarterne internt og et 
mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og samfundsdebatten 
(politikerne, dagspressen, meningsdannerne, publikum). Dansk Kunstnerråd 
har i perioden maj 2019– maj 2020 haft særlig fokus på at samles på at få 
ændret de økonomiske rammer (herunder en annoncekampagne med fokus 
på afskaffelse af omprioriteringsbidraget kunstens tilgængelighed i hele 
landet, kunstneriske fag i folkeskolen, herunder kunst og kultur i den åbne 
folkeskole. 
 
Kunstens betydning for danskerne og kunstens økonomiske potentiale 
I november 2019 rykkede Dansk Kunstnerråd i et samarbejde med samtlige 
organisationer i paraplyen en helsidesannonce i fire landsdækkende 
dagblade (Politiken, BT, Kristeligt dagblad og Information). Denne annonce 
udkom i forlængelse af en tidligere annonce op til folketingsvalget – og fokus 
var nu meget direkte at arbejde for en afskaffelse af omprioriteringsbidraget.  
 

Investering i kunst og kultur er vores fremtid... 
Sådan lød Dansk Kunstnerråds budskab til politikerne i en storstilet 
annoncekampagne i de danske medier mens de danske politikere 
forhandlede.  Organisationerne bag Dansk Kunstnerråd gjorde 
opmærksom på hvordan kunst- og kulturinstitutioner siden 2016 er blevet 
pålagt markante besparelser. Det gælder alt fra musikskoler og 
kulturinstitutter til kunstneriske udviklings- projekter i landets skoler. Alle 
steder, hvor kunstnere dagligt leverer kulturelle oplevelser til danskerne, 
direkte tilbud til landets skolebørn og kunstneriske fritidstilbud.  57,4. mio. 
Det var hvad det kostede at fjerne omprioriteringsbidraget.  Et relativt lille 
beløb i forhold til den samlede finanslov. Men en stor sejr for kunst og 
kulturområdet.  
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Kunst og Kultur ved finanslovsforhandlingerne  
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Politisk interessevaretagelse  
Dansk Kunstnerråd har i løbet af året udarbejdet en række kommentarer og 
pressemeddelelser bl.a. kritik af omprioriteringsbidraget samt fokus på 
kunsten og kulturens vækstpotentiale på net-mediet Kulturmonitor. Der er i 
perioden afholdt en række dialogmøder med bestyrelse, sekretariat og råd i 
Dansk Kunstnerråd, herunder møde med kulturordfører, Jan Johansen (S), 
kulturordfører, Birgitte Bergmann (C ), Kulturudvalgsformand på 
Frederiksberg, Nikolaj Bøgh samt dialogmøde med Kulturminister Joy 
Mogensen i forbindelse med tiltrædelsen som kulturminister.  
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Nordiske kunstnere med Flerkulturel baggrund 
Dansk Kunstnerråd afsluttede i januar 2019 udviklingsprojektet Nordiske 
Kunstnere med Flerkulturel baggrund, som blev finansieret af Norsk Kulturråd 
samt det Islandske Kulturministerium. Udviklingsprojektet omfattede 
etablering af kunstnerisk netværk og erfaringsgruppe, workshop i København 
og kunstnertræf på Island for og med nye og etablerede kunstnere med 
indvandrerbaggrund. Målsætningen med udviklingsprojektet var at etablere et 
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kunstnerisk netværk på nordisk plan af kunstnere med flerkulturel baggrund 
og hermed løfte nye stemmer ind i samfundsdebatten. Stemmer som kan 
bryde lydmuren med kunsten som udgangspunkt. Med baggrund i et 
samarbejde mellem kunstorganisationer i Norden, er der rekrutteret 
kunstnere fra fem nordiske lande, inklusiv Danmark. De deltagende 
kunstnere er bosat i henholdsvis Sverige, Norge, Island, Åland, Grønland og 
Danmark – og fælles for dem alle er, at de bruger deres flerkulturelle 
baggrund aktivt i deres kunst. Hele teamet er på alt 17 kunstnere og er 
sammensat af kunstnere fra mange kunstfelter, herunder: Billedkunst, musik, 
scenekunst, dans, lyrik og arkitektur. Udover det etablerede netværk er der 
konkret udarbejdet en række anbefalinger fra netværket til beslutningstagere i 
institutioner. Fokus i anbefalingerne er hvordan vi fremmer den flerkulturelle 
mangfoldighed i kunst og kultur – organisationer samt institutioner. 
Anbefalingerne blev udgivet i form af postkort med 6 anbefalinger, som blev 
uddelt til den afsluttende konference i Oslo – og sidenhen er præsenteret til 
høring om UNESCO-konventionen. Nedenstående er anbefalingerne 
skitseret – og postkort kan fortsat rekvireres fra Dansk Kunstnerråds 
sekretariat.  
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Anbefalingerne	samlet	fra	netværket	(kunstnerne	til	møde	og	netværk	under	
udarbejdelsen	i	København).		
 
Som afslutning og opfølgning på udviklingsprojektet udgav Dansk 
Kunstnerråd en kronik med anbefalingerne i forskertidsskriftet 
Samfundslederskab i Norden (SiS). Netværkets anbefalinger til 
beslutningstagere og magthavere havde både fokus på, at det er vigtigt med 
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mangfoldig beslutningskompetence – og at kunstinstitutionerne også kigger 
indad for at nedbryde institutionelle fordomme og sikre investeringer til 
området. Kronik fra tidsskrift kan downloades i pdf.  
LINK til download: https://rauli.cbs.dk/index.php/SiS/article/view/5922  
 

 
 
Fra afslutningskonference i Oslo.  
 
Kulturmødet Mors 2019   
Til Kulturmødet Mors 2019 havde Dansk Kunstnerråd to store debatter i 
Værket. Debatten handlede om kunstens værdi (det brede kunst og 
kulturbegreb samt kunsten betydning i samfundet og kunst og kulturtilbud til 
børn og unge i den åbne skole. Dansk Kunstnerråd satte centrale aktører 
møde og havde to store debatter besøg af mere end 150 fremmødte. Til 
debatterne var inviteret beslutningstagere fra kommuner, folketinget 
Debatterne bød desuden på åbninger ved kunstnere, herunder Rikke 
Thomsen og Lars Lilholt og debatterne var faciliteret af henholdsvis Geeti 
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Amiri og Gertrud Højlund.  
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Kunstneriske rum på sygehuse  

 
Udviklingsprojekt mellem Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland 
Dansk Kunstnerråd, Aalborg Universitetshospital i Thisted og  
Region Nordjylland går sammen i et visionært projekt om kunstnere som medspillere i 
fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. 
Aalborg hospital i Thisted og Region Nordjyllands er helt fremme i første 
 række omkring nytænkning af sundhedsfremmende rammer der iværksættes  
som en del af hele regionens fælles fokus på et mere inddragende sundhedsvæsen.  
 
Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med Dansk Kunstnerråd iværksat  
et perspektivrigt pilotprojekt, hvor tre professionelle kunstnere skal arbejde  
med de kunstneriske rammer for hospitalets akutmodtagelse,  
samt M5Palliation, for at skabe en mere tryg og tillidsvækkende oplevelse  
for patienterne. 
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Kunstnerisk formål  
Med projektet følger desuden to overordnede kunstrelaterede formål, 
som handler om at fremme tilgængeligheden af forskellige kunstgenrer  
for alle generationer, samt at opnå erfaringer med kunstens sundhedsfremmende  
potentiale i sundhedsvæsnet. Projektet skal udover det kunstneriske bidrag til Aalborg 
Universitetshospital også munde ud i en evaluering, der er led i at få indsamlet viden omkring  
kunstens påvirkning på afdelingerne. Projektet kan derved fungere som pilotprojekt for lignende 
projekter i forbindelsemed Ny Aalborg Universitetshospital (NAU). 
 

 
 
Der er udsendt opencall til organisationerne og der nedsættes et uafhængigt 
rekrutteringsudvalg til udvælgelse af den kunstnertrio, som skal udføre 
opgaven.  
 
COVID-situationen: dialogmøder med statsminister og Kulturminister og 
annoncekampagne på sociale medier 
 
Tilpas COVID-hjælpepakker til kunstnerne 
 
Dansk Kunstnerråd har i et samarbejde med Filminstruktørerne og en række 
kunstneriske organisationer apelleret til forhandlinger på tværs, så der sikres 
midler til kunst og kulturområdet. Økonomiske hjælpepakker under COVID-
19. Det samarbejdende folkestyre har arbejdet på højtryk under krisen og der 
er udarbejdet en række hjælpepakker, som vore organisationer gennem de 
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seneste dage også har arbejdet benhårdt for at på pladsHjælpepakkerne 
kompenserer for tab, groft set i 3 kategorier. 
 
1.    Hjælpepakke for ansatte (kompensation for løn mm) 

2.    Hjælpepakke for selvstændige med CVR (med kompensation for tabte 

udgifter, løn mm) 

3.    Herunder også hjælpepakke for freelancere og selvstændige uden CVR 

(hvoraf mange er kunstnere). 

Dansk Kunstnerråd udarbejdede nedenstående annoncekampagne og har 

afholdt videomøde med henholdsvis statsminister og kulturminister. 

Herudover har Dansk Kunstnerråd gennem en række indlæg markeret sig i 

forhold til behovet for at fremme kunsten og kulturen.   
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Indlæg på Kulturmonitor:  

https://www.kulturmonitor.dk/paraplyorganisation-en-meget-stor-raekke-af-

vore-medlemmer-i-dansk-kunstnerraads-medlemsorganisationer-staar-i-en-

oekonomisk-udsat-position-lige-nu/?fbclid=IwAR0HwAnz_X9PSdO-

aNdkKsSiXNfdtuoqlwc4OW3Sslji5kM3ggAV__ehtFM   
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Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd – Skattevejledning digitalt 
Skatteudvalget forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne med at 
navigere i systemet genne den årlige udgivelse af skattevejledningen 
Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form på vores hjemmeside i i 
marts 2020, hvorfra den kunne downloades. 2020 udgaven af Kunstnernes 
Beskatning bød på en gennemgang af ny praksis for momsfri-taget 
undervisning, tilrettede satser for skattefrikørsel (befordringsgodtgørelse) og 
var i år til udgivelse marts 20120. Der er tilknyttet en ny skatteadvokat til 
området.  
Kunstnerboliger 
Lille Skiveren  
Lille Skiveren  Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en fond, hvor 
7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle ejere og brugere – 
har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet deltager i Fonden og i en 
del af bestyrelsen men ikke administrationen direkte. Kunstnerrådet er 
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medlem af Skandinavisk Forening i Rom og følger foreningens virke via de 
nordiske kunstnerråds repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så 
vidt mulig at styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus. 
Der er udarbejdet en ugefordelingsplan for brugen af boligen for både 2019 
og 2020 og dette arbejdet varetages bl.a. af medarbejderressourcer fra 
Dansk Musikerforbund.  
Klitgården  
DKR er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 og 4 
medlemmer til det udvalg, som tildeler legatophold til kunstnere. I alt er der 
tale om ca. 15 ophold pr. år. En forudsætning for at få tildelt et legatophold er, 
at man er medlem af en af vore medlemsorganisationer. 
DKR: rep. ved. Bjarne Werner Sørensen (bestyrelsen) 
DKR rep. ved Kim Grønborg (legatudvalg) 
DKR. rep. ved Jørgen Thorup (legatudvalg) 
Det nordiske samarbejde   
Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søsterorganisationer i 
Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Samerland. De 
nordiske kunstnerråd mødes, udveksler erfaringer og forholder sig så vidt 
muligt samlet til det nordiske kultursamarbejde og til tider også til europæiske 
og internatonale tematikker. 
 
Dansk Kunstnerråd og repræsentationer  
• Det Danske Filminstituts kontaktudvalg 
• Kunstnernes Retshjælps bestyrelse 
• Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design 
• Kulturfonden Danmark og Finland 
• Samrådet for Ophavsret 
• Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab 
• Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab 
• Udenrigsministeriets Beach Club 
• Danmarks Biblioteksforening 
• TV2 Lorrys Repræsentantskab 

 
Dansk Kunstnerråd afholder både bestyrelsesmøder og rådsmøder for en 
bredere kreds af organisationernes medlemmer. Til rådsmøderne har vi 
gerne efter den ordinære dagsorden oplæg udefra.  
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Afholdte bestyrelsesmøder og rådsmøder/årsmøde i Dansk Kunstnerråd 
i perioden maj 2019 – maj 2020 

Bestyrelsesmøder 
7. juni konstituerende møde med foto 
29. aug. kl. 13 -15  
5. nov.  kl. 13 -15 
7. jan kl. 17.00-19.00 m. efterfølg. nytårsmiddag for bestyrelsen  
3. marts kl. 13 -15  
20. april, online afholdelse ZOOM  
Rådsmøder 2019/2020 
19. sept. kl. 15 – 17.00 med fyraftensmøde 
5. nov.  kl. 15.20 -18.00  
20. feb. Kl. 15 -18  
18. maj kl. 15.00 -18.00 med middag (onlineafholdelse zoom) 
Foruden interne møder er Dansk Kunstnerråd desuden repræsenteret til 
eksterne møder, nedenfor en konference om vækst og kultur, som blev 
afholdt på Børsen i efteråret 2019. DKR har i denne periode besluttet at 
melde sig ind i det internationale netværk CFD samt været repræsenteret ved 
nordiske dialogmøder og konference med bl.a. vores svenske 
søsterorganisation KLYS.  
 
Interne arbejdsgrupper/samarbejder i Dansk Kunstnerråd 
Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og følger 
problematikken kunstnere og skat. Arbejdsgruppen Kunstner i Klassen (KIK) 
arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og ungdomsuddannelser 
og har i 2018 været sammensat af de kunstnere som medvirkede i Kunsnter i 
Klassen (KIK) projektet.  Samarbejdet har bl.a. omfattet dialog om open 
call/videreførelse samt koordinering /lancering af artikler i diverse tidsskrifter. 
 
Høringssvar UNESCO 
Dansk Kunstnerråd har bl.a. deltaget i fyraftensmøde vedrørende UNESCO 
og kunstnernes forhold og relevante politiske tiltag. 
 
Sociale medier Facebook og nyhedsbrev  
Dansk Kunstnerråd opdaterer løbende nyheder og begivenheder på vores 
facebookside til annoncering. Nyhedsbrevet med relevante nyheder for vores 
medlemsorganisationer, udkommer 4 gange årligt og har fået en række nye 
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modtagere, så der nu er ca. 800 modtagere. 
er betydningen af børn og unges møde med kunsten. 
 
Sekretariatet i perioden maj 2019-maj 2020 
Foruden lønudgifter til den daglige ledelse af kontoret (den daglige ledelse af 
kontoret sker i et samarbejde mellem bestyrelse og sekretariatschef Anne-
Mette Wehmüller) har Rikke Winther i perioden december - marts 2019 været 
som koordinator på udviklingsprojektet Kunstneriske rum på sygehuse. 
Kerstin Molsted er tilknyttet Dansk Kunstnerrråd som led i uddannelse på 
KUA og Ivayla Arabadzhi er tilknyttet sekretariatet som frivillig og kommer en 
time hver uge for at opdatere nyheder og arbejde på skabelon til nyhedsbrev.  
 
 
Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd 20. april og til 
godkendelse ved Dansk Kunstnerråds årsmøde 18. maj 2020.  


