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Kulturministeriet  

Nybrogade 2 

1203 København K 

kum@kum.dk, akl@kum.dk 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om teatre og andre institutio-

ner på scenekunstområdet med særlige opgaver 

 

 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. bekendtgørelse 

om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige op-

gaver, som træder i kraft 1. januar 2020.  

 

KL kvitterer for, at bekendtgørelsen beskriver, at de nye § 5 teatres (de 

teater, der er nævnt i § 1 stk. 8, 9 og 10) egenart og lokale forankring 

skal afspejles i hhv. de opgaver, teatre skal varetage og i bestyrelses-

sammensætningen, hvor kommunen og institutionen fremover udpeger 

tre repræsentanter, og Kulturministeriet og Statens Kunstfond fremover 

udpeger tre repræsentanter (jf. § 1 stk. 8, 9 og 10 samt § 4). 

 

KL ønsker samtidig at understrege, at den lokale forankring vedr. de nye 

§ 5 teatre i særlig grad kan ske ved, at formanden for institutionerne har 

tilknytning til lokalområdet. Dette gælder både, når kommunen er hoved-

bidragsyder og udpeger formanden, og når staten er hovedbidragsyder 

og udpeger formanden. Vi opfordrer derfor til, at Kulturministeriet iagtta-

ger dette ved udpegning af deres repræsentanter, og at de inddrager 

kommunerne mht. besættelsen af de statslige bestyrelsesposter (jf. § 4 

og 5).  

 

KL tager til efterretning, at kulturministeren skal beskikke bestyrelses-

medlemmerne for de nye § 5 teatre i de tilfælde, hvor staten er hovedbi-

dragsyder til teatret. Men vi mener ikke, at det er rimeligt, at kulturmini-

steren skal beskikke – og dermed godkende – de kommunalt udpegede 

bestyrelsesmedlemmer, når det er kommunen, der er hovedbidragsyder. 

Vi ønsker derfor, at dette skal fremgå af bekendtgørelsen, og foreslår at 

der tilføjes et afsnit, som bliver til § 6 stk. 6 med følgende ordlyd:  

 

"For teatre omfattet af § 4 stk. 5, hvor kommunen yder det største tilskud 

til teatret, skal de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke be-

skikkes af kulturministeren, da kommunen har ansvar for godkendelses-

processen. Vilkårene for disse bestyrelsesmedlemmer er i øvrigt de 
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samme som for øvrige kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer." (jf. 

§ 6)  

 

I forbindelse med ikrafttræden af bekendtgørelsen og overgangsbestem-

melserne opfordrer KL til at de første to år 2020-2021 bliver en over-

gangsperiode (jf. "Overgangsbestemmelser"). 

 

KL finder, at det vil sikre stabilitet i bestyrelsen, hvis de kommunalt udpe-

gede repræsentanters bestyrelsesperiode følger byrådsperioden. Vi me-

ner derfor, at bekendtgørelsen bør ændres, så de kommunalt udpegede 

bestyrelsesmedlemmer i første omgang udpeges for en toårig periode 

(2020-2021) (jf. "Overgangsbestemmelser"). 

 

Den første fireårige bestyrelsesperiode for de kommunalt udpegede re-

præsentanter vil dermed være 2022-2025 (jf. § 6 stk. 1).   

 

I denne forbindelse opfordrer KL samtidig til at bestemmelsen om at be-

styrelsesmedlemmer kun kan genbeskikkes én gang først træder i kraft 

når overgangsperioden er overstået. Dvs. at det først er efter den første 

”normale” bestyrelsesperiode i 2022-2025, bestemmelsen vedr. genbe-

skikkelse finder anvendelse (jf. § 6 stk. 1)  

 

Endelig vil KL kvittere for den gode dialog, der har været med kommu-

nerne i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelsen. KL ønsker dog 

samtidig at påpege den korte tid mellem bekendtgørelsens høringsperi-

ode, udstedelse og ikrafttræden, som betyder, at en række beslutninger i 

kommunalt regi finder sted på grundlag, der ikke er fuldt belyst, og at by-

rådene formentlig ikke kan nå at få forelagt de endelige godkendelser fra 

Kulturministeriet inden bekendtgørelsen træder i kraft.  

 

Vi vil opfordre til, at forløbet vedr. udarbejdelse af udviklingsaftalerne 

mellem kommuner og stat vedr. de nye § 5 teatre tilrettelægges i samar-

bejde med de involverede kommuner med henblik på at sikre en god pro-

ces.  

 

Dette høringssvar er afgivet på administrativt niveau med forbehold for 

politisk godkendelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
 

Laila Kildesgaard 

Direktør 

 


