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Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Att:
dkr@kum.dk; miw@kum.dk; lv@kum.dk

Høringssvar vedr. ”Udkast til ny bekendtgørelse om indkøb
og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede
kunstværker”

Firmanavn
Adresse
Postnr Bynavn, Land
T Telefon
F Fax

Organisationen Danske Museer (ODM) har haft lejlighed til at sende
udkastet i høring, blandt udvalgte medlemmer, og har følgende
kommentarer til udkastet til den nye bekendtgørelse:

FirmaEmail
Url
Fornavn Efternavn
StillingDk/StillingUk



ODM bemærker, at den påtænkte modernisering af den
gældende bekendtgørelse har mange gode intentioner og
virker fremadrettet. Det hilses velkomment, at ordningen nu
udvides til at dække et bredt felt af kunstneriske
udtryksformer og at bekendtgørelsen generelt synes at lette
administrationen - og i øvrigt skabe større klarhed mellem
ordningens aktører.



§ 3, stk. 3: Årlig ansøgningsrunde. Flere har understreget, at
det bør overvejes, om der i stedet for årlig ansøgningsrunde
bør stå ”regelmæssig” eller ”efter opslag”. Det er den lokale
erfaring, at der er stor efterspørgsel efter især kunst til
placering i det udendørs offentlige rum, og at indkøbene kan
have svært ved at honorere efterspørgslen efter blot 1 års
indkøb. Resultatet af en (for) hyppig ansøgningsrunde kan
være, at flere går forgæves og måske mister lysten/modet til at
søge igen.



I relation til § 5, vedr. udtagelse af museumsrelevante værker,
vil ODM understrege vigtigheden af et uvildigt fagligt skøn i
relation til værkernes museale betydning. Følgelig synes
museernes direkte vurdering hensigtsmæssig, i det dette i
øvrigt forudsætter, at museerne bliver direkte orienteret om,
hvilke værker der er tilgængelige.
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ODM anser det for hensigtsmæssigt, at vurderingen og
behandlingen af museernes ansøgninger foretages af
Kulturarvsstyrelsens faglige råd for kunst. Det bør dog i
forbindelse med behandling af ansøgninger sikres, at
Kulturarvsstyrelsens faglige råd for kunst kan suppleres,
således at relevant fagekspertise er til stede i
sagsbehandlingen.

På vegne af Organisationen Danske Museer
Med venlig hilsen
Nils M. Jensen
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