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Orientering om Aalborg Kommunes Kunstfonds årsberetning og regnskab 2019
2020-040019
Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering årsberetning og
regnskab 2019 fra Aalborg Kommunes Kunstfond.
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Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommunes Kunstfond er oprettet ved beslutning i Aalborg Byråd.
Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab og beretning om fondens virksomhed over
for Sundheds- og Kulturudvalget.
Aalborg Kommunes Kunstfond modtager årligt 375.000 kr. i kommunal støtte til sit arbejde. Kunstfondens
formål er at administrere de af Aalborg Byråd afsatte midler til indkøb af og støtte til kunst, fordele indkøbt
kunst og udøve ejerrådigheden på kommunens vegne. Fondens formål realiseres ved at indkøbe eller støtte
kunstværker eller kunstprojekter til kommunens offentlige rum.
Kunstfondens arbejde
Ny strategi
Ultimo 2018 fik Aalborg Kommunes Kunstfond tilsagn fra Statens Kunstfond om tilskud til strategisk
rådgivning og primo 2019 indledte bestyrelsen samarbejdet med den kunstneriske konsulentvirksomhed In
Sito. På baggrund af afklarende møder, studietur og workshops fandt strategien sin endelige form. Den står i
al væsentlighed på to ben, nemlig Kunst i det offentlige rum og Kunstuddannelse, miljø og vækstlag. Den
nye strategi vil i nogen grad bevirke en drejning af Kunstfondens praksis, idet indsatserne vil bygge på dialog
og forpligtende samarbejder over længere perioder. Kunstfonden vil bl.a. arbejde for et strategisk
samarbejde med Statens Kunstfond og andre fonde, da der ofte vil være tale om resursekrævende projekter.
Kunst og Plusbus
Kunst i regi af Plusbussen blev et pilotprojekt for den nye strategi. Tidligt på året tog Aalborg Kommunes
Kunstfond kontakt til sekretariatet for Plusbussen med henblik på at etablere et samarbejde. Initiativet nød
fremme i styregruppen for Plusbussen og førte til, at der i august blev sendt en ansøgning til Statens
Kunstfond om støtte til 5 skitseprojekter. I oktober blev der bevilget 575.000 kr. til kunstnerhonorarer på den
betingelse, at Statens Kunstfond ville udpege den kunstneriske konsulent samt 5 af de 10 inviterede
kunstnere. Aalborg Kommunes Kunstfond accepterede betingelserne og nedsatte et kunstudvalg. I
september 2020 fremlægger de inviterede kunstnere skitseprojekter og derefter følger en fase med
fundraising og realisering.
Tilskud og indkøb
For aktivt at bruge udvalgte værker fra samlingen på kommunens skoler har kunstfonden indgået et
samarbejde med Kunsthal Nord, der har udarbejdet undervisningsmateriale og desuden varetager
kommunikation, booking og håndtering af en turnerende udstilling. En del af Kunstfondens værker i depot er
disponeret til udstillingen, der kommer ud på skolerne i 2020.
Kunstfondens bestyrelse har kun i begrænset omfang prioriteret indkøb af nye værker, da bestyrelsen
afventer godkendelsen af den nye strategi og udarbejdelsen af den tilknyttede handlingsplan.
Udlån og returnering
Den største aktivitet vedrørende udlån foreligger omkring ønskeudstillingerne. En sådan afholdes næste
gang i oktober 2020. I årets løb blev der udlånt 10 værker og taget 7 værker retur.
Årsregnskab
I 2014 etableredes en pulje på 600.000 kr. i regi af Aalborg kommunes Kunstfond til udsmykning af det
offentlige rum. I 2019 resterer 479.000 kr. i puljemidler, som overføres til 2020, hvor de bl.a. prioriteres til
kunstudstillingen på skolerne og kunst i regi af Plusbussen. Den ordinære drift viser et overskud på 215.000
kr., der overføres til 2020.
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Bilag:
Årsberetning 2019 AK Kunstfond
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