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Folketingsmedlem Karin Nødgaard (DF) har den 13. november 2015 stillet mig følgende 

spørgsmål, nr. S 289, som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Vil ministeren vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at støtteudvalgene under Statens 

Kunstfond kan give støtte til udvalgets egne medlemmer, selv om de involverede 

ansøgere går uden for døren under behandlingen, og om ministeren skønner at støtte til 

udvalgets egne medlemmer kan rejse tvivl om habilitet? 

 

Svar: 

 

Støtteudvalgene under Statens Kunstfond er som alle offentlige organer underlagt 

forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.  

 

Dette er reguleret i forvaltningslovens § 3, hvor det bl.a. fremgår, at den der virker 

inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 

vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. 

Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen 

eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.  

 

Når det gælder fondens projektstøtteudvalg, som bl.a. uddeler støtte til gennemførelse 

af konkrete kunstprojekter og kunstneriske aktiviteter, vurderer jeg, at de 

forvaltningsretslige regler i forhold til habilitet, er tilstrækkelige til at sikre, at 

udvalgenes uddelinger bliver håndteret på forsvarlig vis. Så vidt jeg er oplyst, 

overholdes de nævnte regler nøje i fondens projektstøtteudvalg.  

 

For så vidt angår fondens legatudvalg, så har Kulturstyrelsen, som er sekretariat for 

Statens Kunstfond, oplyst, at det i fondens legatudvalg er fast praksis, at 

udvalgsmedlemmerne afholder sig fra at søge deres eget udvalg. Denne praksis bunder 

i, at legatudvalgene hovedsageligt uddeler personlig støtte til kunstnere i form af 
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arbejdslegater, samt i en vurdering af, at det ikke er foreneligt med et medlemshverv at 

modtage personlig støtte i form af arbejdslegater fra eget udvalg. 

 

Jeg har på den baggrund ikke anledning til at betvivle habiliteten i de nævnte udvalgs 

konkrete støttetildelinger. 
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