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Vedtægter for Sønderborg Kommunes Kunstråd
Formål
§1
Kunstrådet har følgende formål:
 At bistå Sønderborg Kommune med udmøntning af den gældende kunststrategi, herunder
sikre at der er fokus på kunstinitiativer geografisk fordelt i hele kommunen.
 Rådgive Sønderborg Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk
udsmykning af kommunale bygninger og anlæg.
 Høringspart i forbindelse med ansøgninger, kunstprojekter, områder, politikker og lignende
vedrørende kunst.
 Rådgivning af kunstprojekter i henhold til ordningen om anvendelse af en del af
anlægssummer til kunstnerisk udsmykning (også kaldet ”1%-ordningen”) i samspil med
forvaltningen.
Opgaver
§2
Kunstrådet har følgende opgaver:
 Kunstrådet er obligatorisk høringspart, når Sønderborg Kommune indkøber kunst til
offentlige bygninger og pladser samt ved kommunalt nybyggeri eller renoveringsarbejder,
hvori der indgår kunstnerisk udsmykning.
 Tilsvarende høres Kunstrådet ved renovering eller omplacering af kommunens
eksisterende kunstværker samt ved udarbejdelse af politikker og/eller strategier, der har
relation til kunst i det offentlige rum herunder sikre, at der er fokus på kunstinitiativer
geografisk fordelt i hele kommunen.
 Rådet skal hjælpe med at vejlede og rådgive i forbindelse med igangsætning af
kunstprojekter og forskønnelse af bygninger og pladser.
 Kunstrådet kan initiere til debat i relation til kunst i det offentlige rum.
 Kunstrådet skal understøtte at kunstprojekter i kommunen igangsættes og gennemføres af
lokale kunstinstitutioner og/eller frivillige kunstaktører.
 Kunstrådet er rådgivende for kunstprojekter i henhold til ordningen om anvendelse af en
del af anlægssummer til kunstnerisk udsmykning (1%-ordningen) i samspil med
forvaltningen.
 Kunstrådet kan bistå til at finde midler til kunst i Sønderborg Kommune.
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Finansiering
§3
Kunstrådet råder ikke over selvstændig økonomi, men agerer under den årlige budgetramme der
fastsættes ved den årlige budgetvedtagelse i oktober. Budgettet administreres af fagforvaltningen.
Kunstrådet kan bistå med, til konkrete projekter, at søge ekstern medfinansiering fra sponsorer og
offentlige institutioner, herunder fx Statens Kunst-fond.
Sammensætning
§4
Kunstrådet består af 7 medlemmer og har følgende sammensætning:







2 medlemmer med kunstnerisk indsigt udpeget af Sønderborg Byråd
1 repræsentant udpeget af og fra Sønderjyllands Kunstskole
1 repræsentant udpeget af og fra Kunstværket
1 repræsentant udpeget af og fra Augustiana
1 medlem med kunstnerisk indsigt udpeget af Ungdomsrådet
1 medlem med baggrund som arkitekt med indsigt i byrumsarkitektur udpeget af
Vækstrådet

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode, der følger Byrådets funktionsperiode.
Formand og næstformand
§5
Kunstrådet konstituerer sig med formand og næstformand, der vælges ved almindelig
flertalsbeslutning.
Møder
§6
Kunstrådet afholder møder 2 – 4 gange årligt. Herudover kan der indkaldes til ekstra møder, hvis
halvdelen af medlemmerne anmoder herom.
Vedtægtsændring og opløsning
§6
Vedtægtsændringer kræver at 2/3 af medlemmerne stemmes for og skal godkendes af Byrådet.
Opløsning
§7
Kunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Sønderborg Kommunes Byråd.
Godkendt af Byrådet den

_______________________
Erik Lauritzen
Borgmester
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