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Årsberetning for 
Dansk Kunstnerråd 
maj 2020– maj 2020
Dansk Kunstnerråd er - som paraplyorganisation for i alt 26
organisationer - mødested mellem kunstarterne internt og 
et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og 
samfundsdebatten (politikerne, dagspressen, meningsdannerne, 
publikum). Dansk Kunstnerråd har i perioden maj 2020– maj 
2021 haft særlig fokus på at komme med fælles input til 
kompensationspakkerne for de professionelle kunstnere under 
covid-nedlukningerne samt arbejdet med at forme en strategi 
for arbejdet i Dansk Kunstnerråd for de kommende 3 år. 

Dansk Kunstnerråds 
strategi 2021-23
Dansk Kunstnerråds 3-årige strategi 2021 – 2023 er udviklet på et 
fælles bestyreles-seminar – og i et samarbejde med rådsmedlemmer 
i Dansk Kunstnerråd samt konsulentbureauet Seismonaut. Strategi-
arbejdet har fokus på tre hovedområder: 1. En styrkelse af den politiske 
samtale 2. Fremtidens kunstneriske erhverv og kunstnernes vilkår 3. 
Kunstnernes bidrag til samfundet. 
LINK til strategien i sin fulde længde:  
https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2020/12/Strate-
gi-2021_Final_06.pdf

Link til annoncen:
https://dansk-kunstnerraad.dk/husk-kunsten-paa-finansloven/

LINK til forslag til ændring af kompensationspakkerne 
https://dansk-kunstnerraad.dk/fem-forslag-til-fokuspunkter-for-beslut-
ningstagere-fra-dansk-kunstnerraad/ 
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2 nye organisationer 
i Dansk Kunstnerråd 
Dansk Kunstnerråd har i 2020-2021 optaget hele tre ny organisa-
tioner i samarbejdet. Solistforeningen 1921 i maj 2020 og senest 
officielt Kvindelige Kunstners Samfund og Film og tv-arbejder-
foreningen i maj 2021.

”Vi er stærkest når vi står sammen i kunstorganisationerne – og det 
skal vi fortsætte med. Igen i år har Dansk Kunstnerråd optaget endnu 
en kunstorganisation i paraplyorganisationen. Vi er utroligt glade for 
at byde Kvindelige Kunstners Samfund og Film og tv-arbejder-
foreningen som medlem af kredsen." Det glæder mig også meget, at 
der er så bred en kunstfaglighed repræsenteret i vores nye bestyrelse”, 
udtaler formand for Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup.
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Husk kunsten 
på finansloven! 
Op til og i forbindelse med forhandlingen af finansloven i sensommer 
/efterår 2020 udarbejdede Dansk Kunstnerråds en fælles annonce på 
de sociale medier, hvor vi opfordrede politikerne til at huske på kunsten 
når finansloven forhandles. Denne opfordring er senere fulgt op af 
online dialogmøder med udvalgte ordførere samt forslag til forbed-
ring af kompensationspakkerne, herunder dialogmøder med Kultur-
styrelsen og Dansk Erhverv. 
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Politisk 
interessevaretagelse 

Dansk Kunstnerråd har i løbet af året udarbejdet en række kommen-
tarer og pressemeddelelser bl.a. opfordringer til at huske kunstner-
kompensation under covid, virtuelle dialogmøder med en række 
kulturordførere, herunder Kasper Sand Kjær (S), Kim Valentin (V) 
og Charlotte Mølbæk (SF). 

Møderne er primært foregået online med deltagelse af henholdsvis 
bestyrelse og rådsmedlemmer i Dansk Kunstnerråd. 
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Kunstneriske rum 
på sygehuse 

Udviklingsprojekt mellem Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland 
Dansk Kunstnerråd, Aalborg Universitetshospital i Thisted og Region 
Nordjylland går sammen i et visionært projekt om kunstnere som 
medspillere i fremtidens nordjyske sundhedsvæsen. Aalborg hospital 
i Thisted og Region Nordjyllands er helt fremme i første række 
omkring nytænkning af sundhedsfremmende rammer der iværksættes 
som en del af hele regionens fælles fokus på et mere inddragende 
sundhedsvæsen. 

Aalborg Universitetshospital har i samarbejde med Dansk Kunstnerråd 
iværksat et perspektivrigt pilotprojekt, hvor tre professionelle 
kunstnere skal arbejde med de kunstneriske rammer for hospitaets 
akutmodtagelse, samt M5Palliation, for at skabe en mere tryg og 
tillidsvækkende oplevelse for patienterne. Pg.a. den aktuelle 
covid-nedlukning afventer vi udrulning a af udviklingsprojektet. 
Under nedlukningen har der været afholdt arbejdsmøder, forbered-
else af indkøb mm, så rammerne er klar til udrulningen.
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Skatteudvalget i 
Dansk Kunstnerråd – 
Skattevejledning digitalt 
Skatteudvalget i Dansk Kunstnerråd – Skattevejledning digitalt
Skatteudvalget forsøger først og fremmest at hjælpe kunstnerne 
med at navigere i systemet genne den årlige udgivelse af skatte-
vejledningen Kunstnernes Beskatning, som udkom i endelig form 
på vores hjemmeside i februar 2021, hvorfra den kan downloades. I 
Kunstnernes Beskatning 2021 kommenteres der bl.a. på driftsudgifter 
og skatteproblematik i forhold til kompensationsordningerne 
under covid-19. Kunstnernes Beskatning er en kommenteret 
skattevejledning med afgørelser og eksempler fra praksis, som viser, 
at der ofte er forskellige muligheder for fortolkning af reglerne. 
Skattevejledningen er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd 
med årlige opdateringer – i år i et samarbejde med Peter Hansen 
og Dansk Kunstnerråds skatteudvalg. Vi håber, at Kunstnernes 
Beskatning 2021 vil være til gavn og glæde for kunstnere, revisorer, 
rådgivere og myndigheder.

LINK her: 
https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kunst-
nernesbeskatning_-2021_tilupload.pdf
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Kunstnerboliger  
Lille Skiveren 
Lille Skiveren Jens Otto Krags bolig Lille Skiveren ejes formelt af en 
fond, hvor 7 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer – de reelle 
ejere og brugere – har den bestemmende indflydelse. Kunstnerrådet 
deltager i Fonden og i en del af bestyrelsen men ikke administra-
tionen direkte. Kunstnerrådet er medlem af Skandinavisk Foren-
ing i Rom og følger foreningens virke via de nordiske kunstnerråds 
repræsentant i bestyrelsen, og arbejder i øvrigt for så vidt mulig at 
styrke kendskabet i Danmark til foreningen og dens kunstnerhus. 
Der er udarbejdet en ugefordelingsplan for brugen af boligen for 
både 2019 og 2020 og dette arbejdet varetages bl.a. af medarbej-
derressourcer fra Dansk Musikerforbund. 

Klitgården 
DKR er medlem af bestyrelsen i Klitgården og udpeger desuden 3 
og 4 medlemmer til det udvalg, som tildeler legatophold til kunstnere. 
I alt er der tale om ca. 15 ophold pr. år. En forudsætning for at få 
tildelt et legatophold er, at man er medlem af en af vore medlems-
organisationer.

DKR: rep. ved. Bjarne Werner Sørensen (bestyrelsen)

DKR rep. ved Kim Grønborg (legatudvalg)

DKR. rep. ved Jørgen Thorup (legatudvalg)
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Det nordiske samarbejde

Dansk Kunstnerråd arbejder fortsat sammen med sine søster-
organisationer i Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne 
og Samerland. De nordiske kunstnerråd mødes, udveksler 
erfaringer og forholder sig så vidt muligt samlet til det nordiske 
kultursamarbejde og til tider også til europæiske og internatonale 
tematikker. I år har vi bl.a. kæmpet for at få reduceret besparelser 
til det nordiske kunst og kulturarbejde i bl.a. Nordisk ministerråd.

• Det Danske Filminstituts kontaktudvalg
• Kunstnernes Retshjælps bestyrelse
• Bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design
• Kulturfonden Danmark og Finland
• Samrådet for Ophavsret
• Dansk Flygtningehjælps repræsentantskab
• Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab
• Udenrigsministeriets Beach Club
• Danmarks Biblioteksforening
• TV2 Lorrys Repræsentantskab

Dansk Kunstnerråd afholder både bestyrelsesmøder og 
rådsmøder for en bredere kreds af organisationernes 
medlemmer. Til rådsmøderne har vi gerne efter den 
ordinære dagsorden oplæg udefra. 

Dansk Kunstnerråd og 
repræsentationer
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Bestyrelsesmøder og 
rådsmøder/årsmøde 
i Dansk Kunstnerråd  

Afholdte bestyrelsesmøder 
og rådsmøder i perioden 
maj 2020-maj 2021 
Juni/August 2020, konstituerende bestyrelsesmøde 

23. oktober bestyrelsesseminar 

02. november Kl. 15.00-17.00 bestyrelsesmøde 

10. dec. kl. 15.00-18.00 rådsmøde og bestyrelsesmøde

26. januar kl. 9.00-11.00 2021 bestyrelsesmøde

23. marts Kl. 13.00-18.00 bestyrelsesmøde og rådsmøde 

Årsmøde maj 2021

Som alle andre arbejdspladser har Dansk Kunstnerråd måtte tilpasse 
vores arbejde til at foregå primært skærm til skærm. Vi har i forbind-
else med den delvise genåbning mødtes til bestyrelsesseminar men 
ellers er arbejdsmøder, bestyrelsesmøder rådsmøder foregået online 
– primært på mødeplatformen ZOOM.

10  ÅRSBERETNING FOR DANSK KUNSTNERRÅD 2020



Interne arbejdsgrupper/
samarbejder i 
Dansk Kunstnerråd
Skatteudvalget opdaterer vejledningen Kunstnernes Beskatning og 
følger problematikken kunstnere og skat. Arbejdsgruppen Kunstner 
i Klassen (KIK) arbejder på at styrke de kreative fag i grundskoler og 
ungdomsuddannelser og har i 2018 været sammensat af de kunstne-
re som medvirkede i Kunstner i Klassen (KIK) projektet.  Samarbejdet 
har bl.a. omfattet dialog om open call/videreførelse samt koordi-
nering /lancering af artikler i diverse tidsskrifter.
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Høringssvar 
EU-kommissionen

Sociale medier Facebook 
og nyhedsbrev 

Dansk Kunstnerråd har udarbejdet høringssvar til EU-kommissionen 
og EU’s nye erhvervspolitik. Gennem forummøde og høring om 
”En fornyet handelspolitik for et stærkere Europa. Behandlede vi 
høringsnotat i vores bestyrelse og råd. 

I svaret har vi bl.a. fokuseret på flg. ’

1) Spørgsmål 7 omkring hvad der kan gøres for at hjælpe SMV’ere     
    med gavn af mulighederne for international handel og investering.
2) Spørgsmål 10 (vedrørende digitale teknologier, blockchain, kunstig  
    intelligens, big-data-strømme)

3) Spørgsmål 12 (vedrørende yderligere instrumenter)

LINK til høringssvaret: 
https://dansk-kunstnerraad.dk/hoeringssvar-til-eus-handelspolitik/

Sociale medier Facebook og nyhedsbrev 
Dansk Kunstnerråd opdaterer løbende nyheder og begivenheder på 
vores facebookside til annoncering. Nyhedsbrevet med relevante ny-
heder for vores medlemsorganisationer, udkommer 4 gange årligt og 
har fået en række nye modtagere, så der nu er ca. 800 modtagere.
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Sekretariatet i perioden 
maj 2020-maj 2021
Foruden lønudgifter til den daglige ledelse af kontoret (den daglige 
ledelse af kontoret sker i et samarbejde mellem bestyrelse og 
sekretariatschef Anne-Mette Wehmüller) har Rikke Winther, Ivayla 
Arabadzhi og Lone Christiansen været tilknyttet sekretariatet som 
frivillig. Herudover har vi Dorthe Månsson til at varetage bogføring. 
I april 2020 byder vi studenterpraktikant, Sofie Gerup velkommen. 

Beretningen er fremlagt for bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd 
25. marts 2021 og til godkendelse ved Dansk Kunstnerråds års-
møde maj 2021.

Dansk Kunstnerråd
21 34 00 00
dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Følg vores arbejde
www.dansk-kunstnerraad.dk
facebook.da-kd.facbook.dk

Sekretariat
Hillerødgade 30a, 1
2200 København

Bestyrelse
Jørgen Thorup (formand)
Danske Populærautorer

Sara Indrio (næstformand)
Dansk Artist Forbund

Anders Laursen
Dansk Musiker Forbund

Nis Rømer
Billedkunstnernes Forbund

Frederikke Friderichsen
DJ Fotograferne

Benjamin Boe
Dansk Skuespillerforbund

Bo Gunge
Dansk Komponistforening

Peter Adolpsen
Danske Skønlitterære Forfattere

Anders Refn
Danske Filminstruktøre
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