
 

 

Kunststrategi for Egedal Kommune 



 

Kunststrategi for Egedal Kommune 1 
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Visioner 

 

Kunst skal være en del af Egedal kommunes profilering. Egedal Kommunes kunstpolitik skal 

være en aktiv politik med retningslinjer for kunstaktiviteter og kunstinvesteringer. Kunstpolitik-

ken skal sikre, at kunstfagligheden får en solid forankring i kommunen således, at beslutnin-

ger om hvordan de kommunale midler til kunst skal fordeles, træffes på et oplyst grundlag.  

 

Investeringer i kunst og kultur er med til at skabe liv, oplevelser, identitet og fællesskab i bybil-

ledet og lokalområderne. Kunstneriske udsmykningsprojekter skal spille en væsentlig rolle i 

kommunen. Samarbejdet med det professionelle kunstliv i kommunen skal styrkes. Borgerne 

skal have mulighed for at møde kunst i Egedal Kommune.  

 

Kunsten skal afspejle forskellige udtryksformer i såvel stil som materialer. Den skal afspejles 

både i brugskunst, byinventar, aktivitetsområder og kunstværker, der fremtræder majestæti-

ske og urørlige. Den må også gerne være debatskabende og provokerende men dog holde 

sig indenfor æstetiske normer. 

 

Kunst skal inddrages direkte i planlægning og udvikling af bymiljøer i samarbejde- og på lige 

fod med f.eks. arkitekter, ingeniører og byplanlæggere. Det bør ske i planlægning af større of-

fentlige bygninger, pladser, nye bydele, i renovering af eksisterende områder, i nye boligpro-

jekter mv. Der skal være pladser og steder hvor kunst og skulpturer kan opstilles i kortere eller 

længere tid. Det kan f.eks. være langs veje og stier eller ved offentligere bygninger eller i bo-

ligområder og landsbyer. 

 

Udøvende kunstnere har meget at bidrage med i udviklingen af velfungerende og dynamiske 

bolig- og byområder. Den kunstneriske ekspertise bør derfor inddrages så tidligt som muligt i 

projekterne.  

 

Bygherre og beboere har meget at vinde ved at lade hele kunstens værktøjskasse komme i 

brug. Det kunstneriske blik kan f.eks. allerede i planlægningsfasen være afgørende for kvalite-

ten af det færdige byggeri. Ligesom billedkunstneres aktivistiske og involverende metoder kan 

skabe nye positive resultater f.eks. i byudviklingsprojekter eller i bymidten.  

 

Endvidere vil Egedal Kommune prioritere billedkunstneriske projekter og workshops ved initia-

tiver, der inddrager borgerne og det lokale professionelle kunstliv.  

 

Der skal være lokale billedkunstneriske tilbud til børn og unge. Børn fra skoler og daginstituti-

oner kan f.eks. deltage i temadage om kunst. Der skal arbejdes for at etablere et værested for 

unge, hvor det er kunsten bredt fortolket, der er aktiviteten og med til at fastholde de unge i en 

sund interesse. Kommunen kan støtte etablering og drift af kunstfaglige specialværksteder. 

Det kan f.eks. være kommunale værksteder, der lejes ud til individuelle kunstnere, efter an-

søgning. 

 

På den måde synliggøres, beriges og styrkes de offentlige rum og det lokale kulturliv, Nye fæl-

lesskaber dannes, nærområder får nye oplevelser og kvaliteter og Egedal Kommune får 

skærpet sin profil udadtil. 
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Vejledende retningslinjer 

 

For kunst i offentlige gade-, byrum og boligområder udarbejdes et sæt retningslinjer: 

 

 Overordnede generelle retningslinjer 

 Idékatalog til steder for permanent opstilling af værker/ skulpturer 

 Steder til midlertidig opstilling af skulpturer/ værker 

 

 

Finansiering   

 

Der skal indarbejdes økonomi til kunst ved anlæg af større kommunale byggerier og udstyk-

ninger. I Stenløse Syd i etaperne 1-4, er det besluttet at 2 % af kommunens samlede netto-

indtægt fra grundsalget afsættes til etablering af kunst i området. Det bør udvides til også at 

omfatte øvrige dele af Egdal Kommune ved salg og anlæg af større kommunale byggerier 

og udstykninger. 

 

Der bør nærmere redegøres for mulighederne for finansiering af Kunstrådets projekter, her-

under ansøgning til (eksterne) puljer og fonde, udlån af kunstværker fra Statens Kunstråd, 

støtteordninger og andre relevante typer af finansieringsmuligheder. 

 

 

Om Kunstrådet 

 

 Kunstrådet skal arbejde for udbredelsen af interessen for kunst. 

 Kunstrådet forestår rådgivning af det politiske niveau om kunstforhold og kommer med for-
slag til indkøb af kunst.  

 Kunstrådet er aktivt initierende i forhold til større byfornyelsesprojekter og renoveringspro-
jekter.  

 Kunstrådet træffer beslutninger til videre indstilling til ØU efter indstilling af fagpersoner. 
Kredsen af rådgivende fagpersoner kan udvides eller indskrænkes ad hoc.  

 Kunstrådet skal holde sig orienteret om kunstmulighederne via ekskursioner mindst 2 gange 
om året.  

 Kunstrådet kan påtage sig at støtte eller igangsætte kunstarrangementer og oplysende mø-
der for såvel kommunalbestyrelsen som for borgerne.  

 Kunstrådet skal ved et års afslutning afgive en beretning over sine aktiviteter i 1. kvartal af et 
år. 

 Kunstrådet forsøger at skaffe kommunale såvel som regionale midler samt fondsmidler til 
brug ved etablering af kunstprojekter eller større udsmykningsopgaver mv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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