
Bornholms Regionskommune 

 

                          November 2014 

Vedtægter for Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd 

 

1. Grundlag. 
Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd er godkendt af Fritids- og 
Kulturudvalget 29/10 2014. 
 

2. Medlemmer. 
Kunst- og Kulturhistorisk råd består af 9 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer repræsenterer børns og 
unges interesser inden for kunst- og kulturhistorie. Alle medlemmer har stemmeret.  
 
Rådets sammensætning afgøres efter indstilling af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret 
for kulturområdet. 
 
Rådet omfatter 
 

a) 1 repræsentant for kunstmuseer 
b) 2 repræsentanter for kulturhistoriske institutioner og/eller samlinger 
c) 1 repræsentant for naturhistoriske institutioner  
d) 1 repræsentant for arkiver 
e) 2 repræsentanter for kunstnere inden for f.eks. billedkunst, kunsthåndværk, design m.v. 
f) 1 repræsentant for undervisning inden for kunstområdet   
g) 1 repræsentant for det stående politiske fagudvalg 

 
              Udpegningsperioden for repræsentanterne følger den kommunale valgperiode. 
               
              Medlemmerne modtager kørselsgodtgørelse efter kommunale regler. 
              Alle udgifter i forbindelse med rådets møder og andre aktiviteter for rådet afholdes af rådets midler. 
               
              Bornholms Regionskommunes kulturkonsulent fungerer som sekretariat for Kunst-og Kulturhistorisk     
              Råd. 

 
 

3. Opgaver. 
Kunst- og Kulturhistorisk Råd har følgende. opgaver: 

o bidrage til udviklingen af kulturområdet på Bornholm i et tværgående samarbejde med alle 
kulturaktører. 

o anvendelse af en pulje til aktiviteter på kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske 
område, herunder bevilling af midler efter ansøgning  

o rådgive lokale myndigheder vedrørende kunstneriske, kultur- og naturhistoriske spørgsmål 
herunder rådgivning i forbindelse med kommunale anlægsarbejder og fysisk planlægning 

o udarbejdelse af konkrete forslag og projekter indenfor kunstområdet og det natur- og 
kulturhistoriske område 
koordinering inden for kunstområdet og det natur- og kulturhistoriske område 

o bidrage til formuleringen af relevante kommunale politikker 
 

4. Organisering 
Kunst- og Kulturhistorisk Råd refererer til det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for fritids- 
og kulturaktiviteter. Det politiske fagudvalg fastsætter årligt størrelsen af puljen til aktiviteter inden for 
det kulturhistoriske område. 



Kunst- og Kulturhistorisk Råd deltager ved formanden i dialogmøder med det politiske fagudvalg. 
 
 

5. Vedtægtsændringer. 
Vedtægtsændringer kræver godkendelse af det stående politiske fagudvalg, der har ansvaret for 
fritids- og kulturaktiviteter. 

 

 

 

 


