
 

 

 

Vedtægter for Kunst- og Kulturhistorisk Råd i Bornholms Regionskommune 

 

§ 1 Lovgrundlag 

 

Rådet er nedsat af kommunalbestyrelsen som et § 17 stk. 4 udvalg, jf. den kommunale styrelseslov, og hører 

under det stående politiske fagudvalg for kulturområdet. 

§ 2 Navn 

Rådet benævnes Kunst- og Kulturhistorisk Råd i Bornholms Regionskommune. 

§ 3 Formål 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd er et fagråd, som har til formål at fremme kunst, kultur- og naturhistorie på 

Bornholm i overensstemmelse med kommunens kulturpolitik og andre relevante politikker. Rådet 

administrerer på vegne af det stående politiske fagudvalg for kulturområdet et årligt beløb til aktiviteter inden 

for kunst, kultur- og naturhistorie i henhold til politisk godkendte retningslinjer. Rådet rådgiver desuden det 

politiske fagudvalg i spørgsmål inden for rådets ansvarsområde.  

§ 4 Opgaver 

 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd har følgende opgaver: 

o fordele en årlig kulturpulje til aktiviteter inden for kunst, kultur- og naturhistorie  
 

o varetage kommunens indkøb af kunst  
 

o rådgive kommunen i forbindelse med kunstnerisk udsmykning af offentlige bygninger og 
anlæg 
 

o kan gennemføre og søge ekstern medfinansiering til egne kulturprojekter, der understøtter 
rådets formål § 3 
 

o bidrage til formuleringen af relevante kommunale politikker og kan efter behov indstille 
forslag til det stående politiske fagudvalg 
 

o indstille kandidater til Bornholms Regionskommunes kultur- og idrætspris 
 

o deltage i et årligt dialogmøde med det stående politiske fagudvalg  
 

Alle rådets aktiviteter finansieres inden for rammen af rådets kulturpulje, hvis budgetramme fastsættes årligt i 

forbindelse med budgetvedtagelsen i kommunen. 

  



 

 

§ 5 Sammensætning 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd består af 9 medlemmer. 
 

a) 1 medlem fra Bornholms Kunstmuseum 
b) 1 medlem fra Bornholms Museum  
c) 1 medlem fra Bornholms Ø-arkiv 
d) 1 medlem fra NaturBornholm 
e) 1 medlem fra Bornholms Middelaldercenter  
f) 1 medlem fra Arts and Crafts Association Bornholm  
g) 2 medlemmer med baggrund som udøvende kunstner eller fagperson inden for 

billedkunst, arkitektur, design, arkæologi, historie m.v. 
h) 1 medlem fra det stående politiske fagudvalg 

 
For hvert medlem af Kunst- og Kulturhistorisk Råd vælges en personlig stedfortræder. 
 
§ 6 Valg af medlemmer 
 
Rådets sammensætning afgøres af det stående politiske fagudvalg efter indstilling. 
 
Medlem a) -f) og dennes stedfortræder udpeges af den anførte institution. 
 
Medlem g) og dennes stedfortræder udpeges af det stående politiske fagudvalg blandt indstillinger fra 

borgere, foreninger, kunstkredse m.fl. Indstillingerne indhentes via offentlig annoncering i slutningen af en 

valgperiode. 

 

Den politiske repræsentant og dennes stedfortræder udpeges i blandt medlemmerne af det stående politiske 

fagudvalg. 

 

Ved sammensætningen af rådet tilstræbes så vidt muligt en bred faglig repræsentation. 

Hvis et medlem af rådet, udtræder i løbet af valgperioden indtræder stedfortræderen. 

 

§ 7 Funktionsperiode 

 

Kunst- og Kulturhistorisk Råd er udpeget for en 4-årig periode, som følger den kommunale valgperiode. Dog 

fungerer siddende medlemmer, indtil et nyt råd er udpeget. 

§ 8 Sekretariatsbistand og kørselsgodtgørelse  

 

Sekretariatsbetjening af Kunst- og Kulturhistorisk Råd varetages af Center for Natur, Miljø og Fritid, som 

fastlægger niveauet for den sekretariatsmæssige bistand. 

 

Arbejdet i Kunst- og Kulturhistorisk Råd er ulønnet. Medlemmerne modtager befordringsgodtgørelse efter 

kommunale regler for deltagelse i rådsmøder og i møder i forbindelse med varetagelse af hverv, hvortil man 

er udpeget af Kunst- og Kulturhistorisk Råd. 

 

§ 9 Ikrafttræden og ændringer 

 

Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i kommunalbestyrelsen. Ændringer i vedtægterne skal 

godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2022 


