


Op til kommunalvalget i november er det vigtigt for Alternativet, at kunst og kultur bliver en del af 
debatten om, hvordan fremtidens samfund og særligt lokalsamfund skal se ud. Disse otte forslag er 
en del af vores bud på, hvordan vi kan være med til at styrke kunst og kultur i alle dele af landet, 
hvilket vi mener, der i høj grad er brug for. 
  
Vi håber, I er enige. Og vi håber i hvert fald, I deler ambitionen. 

Kh Rasmus Nordqvist, kulturordfører for Alternativet

En analyse lavet af Politiken Research fra 2016 viser, at hele Danmark nyder godt af foreningsliv, 
kunst og kultur. Analysen viser for eksempel, at 26 pct. af østjyderne og 18 pct. af fynboerne går på 
kunstmuseum mindst én gang hvert halve år, at 32. pct. af vestjyderne går på aftenskole eller hob-
bykurser, og at fællesskabsorienterede sportsgrene såsom fodbold, håndbold og gymnastik er popu-
lære i landdistrikter og yderområder. 
 

KULTURMILLIARD TIL HELE DANMARK

Kulturområdet har alt for længe være nedprioriteret. Alternativet ønsker at afsætte en kultur-
milliard, der skal medvirke til at genopdyrke kulturen som et politisk fokusområde – og som 
samtidig skal medvirke til at sikre kunst og kultur for hele befolkningen.
 

STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST I HELE LANDET

Statens Værksteder for Kunst (SVK) er en institution under Kulturministeriet, der har til opgave 
at understøtte udførelsen af svære og krævende kunstneriske projekter inden for billedkunst, 
design, kunsthåndværk og konservering. SVK kan tilbyde arbejdsophold til kunstnere, værk-
stedsfaciliteter, professionelt personale samt bolig til kunstnere. 
 
Hvis kunsten skal udbredes til flere dele af landet, er det afgørende at skabe muligheder for, 
at kunstnere kan arbejde i hele landet. Derfor foreslår Alternativet, at Statens Værksteder for 
Kunst tildeles 15 mio. kr. ekstra om året med henblik på at oprette og drive flere værksteder, 
der skal placeres rundt omkring i landet.



KULTURKLIPPEKORT

Står det til Alternativet, skal unge, der fylder 18 år, hver have 3.700 kroner til kulturforbrug. 
Forslaget skal sikre den brede kulturelle dannelse og kan samtidig være et værn mod radika-
lisering, sådan som man har set det i Italien. Forslaget vil koste cirka 260 mio. kr. og foreslås 
gennemført på forsøgsbasis. 

FLERE HUSKUNSTNERE

Alternativet ønsker at øge markedet for professionelt produceret kunst og kultur og vil derfor 
udvide den eksisterende huskunstnerordning, så den kommer alle til samfundet til gode og 
ikke kun gælder 0-19 årige som i dag. Private og offentlige virksomheder og alle offentlige 
institutioner skal således også kunne søge midler fra huskunstnerordningen, som vi vil udvide 
fra 11 mio. kr. i dag til 50 mio. kroner. Egenbetaling foreslås fastsat til 50 procent for virksom-
heder, mens den for offentlige institutioner fortsat skal være 25 procent. 

Faktaboks
Huskunstnerordningen administreres af Statens Kunstfond, hvis formål er at give de 0-19-årige 
indblik og erfaring i kunstneriske processer gennem et møde med en professionel kunstner. 
Typisk vil dette møde finde sted på den lokale skole og kan være åbne workshops, arbejdende 
værksteder og lignende. Huskunstnerordningen giver ikke tilskud til enkeltstående foredrag, 
koncerter, forestillinger, udstillinger mm.

Kunstgruppen ”Artist Placement Group” opstod i London og arbejdede i 1960’erne og 1970’erne 
med at ”repositionere” kunstnere i en bredere kontekst. Deres ambition var sætte kunstnere 
ind i forskellige dele af samfundet, steder som normalt ikke havde besøg af kunstnere. Grup-
pen så kunstnere som en menneskelig ressource, som ikke blev udnyttet til sit fulde potentiale 
af det omgivende samfund. Gruppen så et problem i, at kunstnere ofte er adskilt fra offentlig-
heden ved at være placeret i gallerier og museer og de så et stort potentiale i at få kunstnere 
ud på fabrikker, i virksomheder, i regeringsapparatet og kommuner mm. 

STYRKELSE AF BIBLIOTEKER

De danske biblioteker er helt centrale institutioner i dannelsen af bevidste, kritiske og oplyste 
borgere – både i byerne, på landet og på øerne. Mange steder fungerer bibliotekerne desuden 
som en slags moderne forsamlings- eller kulturhuse, hvilket understreger deres lokale betyd-
ning. Derfor foreslår Alternativet at styrke ”Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædago-
giske læringscentre”, så vi sikrer de lokale bibliotekers overlevelse og udvikling. 

Faktaboks
I årene fra 2007-2010 lukkede 199 biblioteksfilialer i Danmark, og de senere år er antallet 
af biblioteker og bogbusser endnu engang blevet reduceret. Derudover viser Biblioteksfor-
eningens seneste budgetundersøgelser fra 2016, at op til hver anden kommune har planlagt 
besparelser på biblioteksområdet i 2017.



STØT DIGITAL KULTUR OG DIGITALE SPIL

Alternativet vil styrke den digitale kunst og kultur og foreslår derfor, at der oprettes et projekt-
støtteudvalg samt et legatudvalg for digital kultur og digitale spil under Statens Kunstfond, 
som skal råde over 20 mio. kr. årligt. Digitale spil som ansvarsområde skal som konsekvens 
deraf flyttes fra Dansk Filminstitut. Med de nye udvalg for digital kultur ønsker Alternativet at 
understøtte realiseringen og udbredelsen af digitale kulturformer. 
 

OPRET FLERE KULTURSKOLER

Alternativet foreslår, at de danske kulturskoler udvikles, så de opnår samme professionalisme, 
nationale udbredelse samt betydning og relevans for lokalmiljøet som musikskolerne. Om-
kring halvdelen af landets kommunale musikskoler tilbyder i dag undervisning i andre kunst-
retninger. Alternativet vil tilskynde til, at alle børn får mulighed for at modtage kvalificeret 
kunstnerisk og kulturel undervisning i musik, såvel som i andre kunstneriske fag. Konkret skal 
de kommuner, der opretter kulturskoler kunne få refusion for lærerlønninger, hvor lærere 
også underviser i andre fag end musik. Det er ikke et krav, at kommunerne skal oprette kul-
turskoler, men hvis de ønsker at gøre det, skal staten være med til at understøtte driften via 
refusion af lærerlønsudgifter. Der afsættes 50 mio årligt til formålet.

Faktaboks
Med en kulturskole mener vi en kommunal skole, der tilbyder undervisning i kunstneriske fag 
som eksempelvis scenekunst (drama, dans, ballet mm.), billedkunst, film, kreativ skrivning, 
fotografi og andet. Kulturskolen kan også tilbyde undervisning i musik, hvis den fungerer i 
stedet for eller på vegne af musikskolen. En kulturskole fungerer på samme måde som en 
musikskole, blot på andre vilkår, da den ikke er berettiget til statslig støtte. En kulturskole kan 
også kaldes en kunstskole, talentskole eller noget helt fjerde.

KULTUR PÅ RECEPT

Alternativet ønsker at eksperimentere med at give kultur på recept til mennesker, der befin-
der sig i en særlig sårbar livssituation. Forskellige steder i Danmark og Sverige har man alle-
rede med stor succes prøvekørt projekter med kultur på recept, og Alternativet vil støtte flere 
lignende tiltag, så man på længere sigt kan udfolde fænomenet til hele landet, hvis de positive 
effekter fortsat kan påvises. Pt. kører der en forsøgsordning, der er finansieret af satspuljen. 
Erfaringerne herfra er så gode, at Alternativet vil indføre det på landsplan.


