
Dok. nr. 1683873

Ændringsforslag
til 

L 119 forlag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Af kulturministeren:

Til § 3

1) I stk. 1 ændres ”kapitel 2-4” til: ”§§ 2-4”.

[Korrektion]

Til § 6

2) I stk. 1 ændres ”hvert kunstområde” til: ”billedkunst, litteratur, kunsthåndværk og 
design, musik og scenekunst”.

[Præcisering]

Til § 8

3) I stk. 1 ændres ”§ 7” til: ”§ 6”.

[Korrektion]

Til § 10

4) I overskriften før paragraffen ændres ”tilskud og garantier mv.” til: ”tilskud, garanti-
er mv.”.

[Korrekturrettelse]

5) I stk. 1 ændres ”tilskud og garantier mv.” til ”tilskud, garantier mv.”.

[Konsekvensrettelse]

Til § 13

6) I stk. 2 ændres to steder ”§ 5, stk. 2” til: ” § 5, stk. 1”.
[Korrektion]

7) I stk. 3 ændres ”ved lovens ikrafttræden” til: ”den 1. juli 2013”.

[Præcisering]
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8) I stk. 4 ændres ”ved lovens ikrafttræden” til: ”den 1. januar 2014”.

[Præcisering] 

9) I stk. 6 ændres ”der er tildelt hædersydelsen” til: ”der var tildelt livsvarige ydelser”.

[Præcisering]

Til § 14

10) Nr. 5 affattes således:
”5. Kapitel 3 ophæves.”

[Korrektion som følge af lovtekniske hensyn]

Til § 15

11) I nr.12 ændres i den indledende tekst ”stk. 4” til: ”stk. 5” og i det foreslåede § 12 a, 
stk. 4, ændres stykkebetegnelsen ”stk. 4” til: ”stk. 5”

[Konsekvensrettelse under hensyn til § 21, nr. 2 i lov nr. 1531 af 21. december 2010]

Til § 17

12) I nr.2 ændres i den indledede tekst ”stk. 3” til: ”stk. 4”, og i det foreslåede § 24, stk. 
3, ændres stykkebetegnelsen ”stk.3” til: ”stk. 4”.

[Konsekvensrettelse under hensyn til § 25, nr. 1 i lov nr. 1531 af 21. december 2010]

Bemærkninger til ændringsforslaget

Almindelige bemærkninger

Der er tale om korrektioner, præciseringer og konsekvensrettelser til den fremsatte L 
119 forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 1.
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Den foreslåede ændring korrigerer lovforslagets tekst, der fejlagtigt henviser til kapit-
lerne 2-4 i forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Da der ikke er ka-
pitelopdeling af lovforslaget (L 118 forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk form-
givning), skal der i stedet henvises til de paragraffer, som indeholder de relevante be-
stemmelser. 

Til nr. 2.
Den foreslåede ændring er en præcisering af bestemmelsen i lovforslagets § 6, stk. 1,
som medfører, at det fremgår klart af bestemmelsen, for hvilke kunstområder, der hører 
to udvalg til Statens Kunstfond.

Til nr. 3.
Den foreslåede ændring korrigerer henvisningen til den bestemmelse, hvor udvalgene i 
Statens Kunstfond er beskrevet uddybende.

Til nr. 4.
Den foreslåede ændring sikrer, at referencen til støttetyperne ”tilskud, garantier mv.”
er ens alle steder i lovforslaget.

Til nr. 5.
Den foreslåede ændring sikrer, at referencen til støttetyperne ”tilskud, garantier mv.”
er ens alle steder i lovforslaget.

Til nr. 6.
Den foreslåede ændring korrigerer lovforslagets tekst, der fejlagtigt henviser til lovfors-
lagets § 5, stk. 2. Bestemmelsen om beskikkelse af Statens Kunstfonds repræsentant-
skab og en karensperiode før genbeskikkelse kan finde sted, findes i lovforslagets § 5, 
stk. 1. 

Til nr. 7.
Den foreslåede ændring er en præcisering af bestemmelsen i lovforslagets § 13, stk. 3, 
som medfører, at der ikke kan herske tvivl om, hvornår beskikkelsen af repræsentant-
skabet for Statens Kunstfond skal finde sted første gang. Tvivlen kunne opstå, fordi ik-
ke alle dele af lovforslaget foreslås at træde i kraft samtidig.

Til nr. 8.
Den foreslåede ændring er en præcisering af bestemmelsen i lovforslagets § 13, stk. 4, 
som medfører, at der ikke kan herske tvivl om, hvornår beskikkelsen af medlemmerne 
af legatudvalgene i Statens Kunstfond skal finde sted første gang. Tvivlen kunne opstå, 
fordi ikke alle dele af lovforslaget foreslås at træde i kraft samtidig.

Til nr. 9.
Den foreslåede ændring er en præcisering af bestemmelsen i lovforslagets § 13, stk. 6. 
Betegnelsen livsvarige ydelser bruges frem til 1. januar 2014, hvor lovforslaget foreslås 
at træde fuldt i kraft. De personer, hvis efterladte vil kunne tildeles ydelser til efterlad-
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te, er derfor tildelt en livsvarig ydelse. Fra 1. januar 2014, vil de livsvarige ydelser bli-
ver afløst af hædersydelser, jf. de særlige bemærkninger til lovforslagets § 4, stk. 1. Ef-
ter 1. januar 2014 vil også de livsvarige ydelser blive betegnet som hædersydelser.

Til nr. 10.
Den foreslåede ændring korrigerer lovforslagets tekst, fordi kapitel 3 i den gældende lov 
om litteratur kun indeholder en paragraf. For at kapitlet ikke efter ændringen skal stå 
tomt, foreslås det i stedet, at hele kapitlet ophæves. Den indholdsmæssige konsekvens 
svare til ophævelsen af § 6 i den gældende lov om litteratur og er beskrevet bemærk-
ningerne til lovforslagets § 14, nr. 5.

Til nr. 11.
Den foreslåede ændring af lovforslaget er en konsekvens af, at der allerede ved § 21, nr. 
2 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 lov om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet er indsat et nyt stk. 4. Det foreslås der-
for, at der tilføjes et nyt stk. 5 til § 12 a i lov om litteratur. Det foreslås samtidig, at den 
lovtekniske opstilling korrigeres, så referencen til det nye stykke skrives med kursiv 
begge steder i bestemmelsen.

Til nr. 12.
Den foreslåede ændring af lovforslaget er en konsekvens af, at der allerede ved § 25, nr. 
1 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 lov om økonomiske og administrative forhold for 
modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet er indsat et nyt stk. 3. Det foreslås der-
for, at der tilføjes et nyt stk. 4 til § 24 i lov om film.


