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139.net-ref.
Udpegelse af fagdommere til Folketinget
Henvendelse til Kirkeministeriet vedr. de kgl. bygningsinspektører
KS arrangement den 27. september kl. 16
Status og opfølgning vedr. Akademiraadets tyve anbefalinger
Drøftelse af højhuse – herunder henvendelse vedr. højhuse i København
Hvordan kan rådets gennemslagskraft styrkes i offentligheden mm.
Meddelelser
Eventuelt

Netreferat af møde i Akademiraadet
den 31. maj og 1. juni 2018
Til stede:
Arkitekterne: Merete Ahnfeldt-Mollerup Jan Ammundsen(kun fredag), Jens Bertelsen, Erik Brandt
Dam og Anna Maria Indrio samt suppleanterne Jacob Kamp, Johan og Adam Linneballe.
Billedkunstnerne: Milena Bonifacini (formand), Kaspar Bonnén, Peter Holst Henckel, Simone Aaberg
Kærn og Heine Skjerning samt suppleanterne Anders Bonnesen, Jeanette Land Schou og Christian
Schmidt-Rasmusen.
Afbud: Tina Maria Nielsen.
Referent: Jens Bertelsen.
Udpegelse af fagdommere til Folketinget
Jens Bertelsen holdt den 29. maj møde med arkitekterne Michael Jonsen og Ane Elmose fra Folketinget.
På mødet fremgik det, at Folketinget, i forbindelse med at Rigsarkivet flytter sine resterende faciliteter
væk fra Slotsholmen, ønsker at gennemføre en idékonkurrence i form af et parallelopdrag, hvor de forskellige muligheder ved en overtagelse bliver belyst, og derfor gerne ville have rådets forslag til eventuelle fagdommere.
Rådet besluttede, at foreslå seks personer, som Folketinget kan vælge ud fra.
Henvendelse til Kirkeministeriet vedr. de kgl. bygningsinspektører
Jens Bertelsen holdt den 29. maj møde med Udvalget for Kirkekunst om de kgl. bygningsinspektører.
Historik:
Sekretariatet sendte den 6. april følgende forespørgsel til Bygst:
”Akademiraadet er interesseret i at høre, om der i Bygningsstyrelsen foreligger planer om at nedlægge
”Cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger” fra 2008 og/eller Cirkulære nr. 10038 fra 2011
med ”Instruks om de kongelige bygningsinspektørers virksomhed som statens konsulenter i kirkesager?
I bekræftende fald, vil rådet sætte stor pris på at få oplyst, hvilke tiltag der så påtænkes indført i
forbindelse med kirkerne?”
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet svarede den 4. maj:
”I forbindelse med, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet påtænker at ophæve lov om offentlig
byggevirksomhed, påtænkes det ligeledes at ophæve cirkulære for vedligeholdelsestilsyn af statens bygninger og kirkeinstruksen. Ud fra en ressortmæssig betragtning finder Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ikke, at cirkulærerne bør videreføres under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Der vil dog
ikke være noget til hinder for, at reglerne videreføres i regi af Kirkeministeriet.
Tidspunktet for ophævelsen er fortsat under afklaring i ministeriet”.
Jens oplyste, at embedet som kgl. bygningsinspektør dels omfatter tilsyn og vedligehold af statens fredede ejendomme, dels en kirkeinstruks i form af en konsulentydelse for stifterne i samarbejde med bl.a.
Nationalmuseet vedr. alle kirker i Danmark. Tilsynet med kirkerne vil blive voldsomt udfordret uden arkitektfaglig vurdering på niveau med en kongelig bygningsinspektør.
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Jens foreslog, at kirketilsynet forsøges overflyttet til Kirkeministeriet, og der oprettes en slags kgl. bygningsinspetører, der kun skal tage sig af kirkesager. Dette forslag skal ses i lyset af, at Bygningsstyrelsen
er ved at nedlægge ”Cirkulære om vedligeholdelsestilsyn af statens bygninger 2008”, og dermed også
kgl. bygningsinspektør-ordningen.”
Der var enighed om, at lade Udvalget for Kirkekunst være rådets stemme til Kirkeministeriet med
opfordring om at opretholde en kirkeinstruks for kirkerne.
Note: Udvalget for Kirkekunst har rettet en henvendelse om ovenstående til Kirkeministeriet i begyndelsen af juni.
KS arrangement den 27. september kl. 16 – 18.00
Sekretariatet har for nyligt fremsendt forespørgsel til de to medaljemodtagere for at høre, om de har
mulighed for at deltage i arrangementet. Torben Schønherr har takket ja, Lone Høyer Hansen har desværre måttet melde fra mht. at holde foredrag, men Thomas Poulsen Fos, der modtog Thorvald Bindesbøll Medaljen, har takket ja.
Rådet bemærkede, at højtaleranlægget i festsalen på Charlottenborg er et stort problem til disse aftener.
Note: Det er efterfølgende aftalt, at Tina Maria Nielsen udformer invitationen i år.
Status og opfølgning vedr. ”Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark”
Status:
Sendt til pressen - Pressemøde 15. maj – Milena interview i P1 og TV2
Sendt til Folketingets Kulturudvalg, Kunstnersamfundets medlemmer, Akademiet, bidragsydere,
kommunernes kulturudvalg samt regionerne. Derudover vil den blive sendt til kommunernes miljø- og
teknikudvalg, samt alle de relevante ministerier.
Medieomtale:
•

P1 den15. maj 2018: Kulturen på P1 – interview med Milena

•

TV2 News den 15. maj 2018 – interview med Milena

•

Børsen den 16. maj 2018, blogindlæg af Line Rosenvinge: ”Rapporten ingen har bestilt men alle burde
læse” http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5059/tyve_anbefalinger_til_et_skannere_danmark.html

•

Danske Landskabsarkitekter, nyhedsbrev nr. 20 den 17. maj 2018: ” Akademiraadet sætter æstetikken
på dagsordenen i deres nye publikation”
http://www.landskabsarkitekter.dk/aktuelt/tyve_anbefalinger_til_et_skoennere_danma

•

Kunsten.nu, nyhed den 17. maj 2018: ”Akademiraadet publicerer tyve anbefalinger til et skønnere
Danmark”: https://kunsten.nu/journal/akademiraadet-publicerer-tyve-anbefalinger-til-et-skoenneredanmark/

•

Weekendavisen den 18. maj 2018, Pernille Albrethsen: ”PSST…”
Opfølgning og beslutning:
Folketingets kulturudvalg: Sekretariatet har anmodet om foretræde for Kulturudvalget og fået en hurtig
og positiv tilbagemelding om, at det formentligt godt kan lade sig gøre, dog tidligst i september.
Der skal i slutningen af august sendes en kort, indbydende og præcist beskrivelse af formålet til
udvalget, så udvalgets medlemmer får lyst til at deltage.
Drøftelse af højhuse – herunder henvendelse fra vedr. højhuse i København
Emnet om højhuse blev drøftet uden, at der blev truffet en endelig beslutning om, hvordan rådet ville gå
ind i debatten.
Emnet sættes på dagsordenen til næste rådsmøde.
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Hvordan kan vi styrke rådets gennemslagskraft i offentligheden og i forhold til beslutningstagerene
herunder flere midler til kommunikation?
Det blev drøftet at omlægge rådets hjemmeside, hvis tekster i dag ikke er søgbare.
Emnet om større gennemslagskraft blev drøftet med ord som ”fornyelse”, ”idérig”, ”revitalisering”, ”at
tænke stort” og med konkrete ideer som f.eks. at udsende et notat en gang om året om ”Rigets æstetiske tilstand” som en kort udgave af de 20 Visionspunkter.
Meddelelser
Der har grundet miniseminaret i Aalborg ikke været afholdt møde i Forretningsudvalgt i maj.
Stillingsopslag mm.
Anne Marie (akademisekretær) har opsagt sin stilling med udgangen af august i år, og stillingen skal slås
op.
Milena, Jens, Peter, Pernille og Mette vil udgøre ansættelsesudvalget.
Sekretariatet har udarbejdet et stillingsopslag, som er sendt til ovennævnte rådsmedlemmer til
kommentering og godkendelse.
Samtalerne vil med stor sandsynlighed komme til at ligge i uge 33.
Til orientering skal Kulturministeriet godkende såvel opslag, som lønramme og ansættelseskontrakt.
Terrorsikring og æstetik
Rådet sendte den 30. januar i år en opfordring til flg.:
Kulturministeren, Statens Kunstfond - Legatudvalget for Billedkunst, Statens Kunstfond - Legat- og
Projektstøtteudvalget for Arkitektur, Københavns Kommune - borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget, Aarhus Kommune - borgmesteren og Teknik og Miljø, Aalborg Kommune - borgmesteren og By- og
Landskabsudvalget, Odense Kommune - borgmesteren og Byudvikling/Anlæg og Fornyelse, KL – Teknikog Miljøudvalget, Rigspolitiet og PET.
Rådet skrev bl.a.: ”Derfor vil rådet gerne opfordre til, at der inddrages kompetent, kvalificeret, kunstfaglig og landskabsarkitektonisk ekspertise i udviklingen af løsningsmodeller, der virker over for de trusler,
de er tiltænkt, men som samtidig kan være med til at tilføre de specifikke steder nogle ekstra funktionelle og/eller æstetiske kvaliteter.
En nærliggende idé kunne være, at udbyde en åben konkurrence eller invitere teams bestående af f.eks.
landskabsarkitekter/arkitekter, billedkunstnere og personer med sikkerhedsfaglig viden, til at udvikle
konkrete løsninger til konkrete steder, hvor fysisk terrorsikring er en nødvendighed.”
Brevet ligger på hjemmesiden.
Københavns Kommune har den 9. maj svaret flg.:
”Kære interessenter i udviklingen af nye fartdæmpende foranstaltninger til terrorsikring i København.
Tak for den interesse du har vist i forhold til Københavns Kommunes udvikling af nye fartdæmpende
foranstaltninger til terrorsikring.
Forvaltningen har arbejdet videre med projektet og er kommet frem til, at vi arbejder videre med
forstærkning af eksisterende byinventar. Det drejer sig eksempelvis om de traditionelle cykelstativer,
bænke og pullerter, som I ser i det københavnske bybillede, da dette vil give os et ensartet og genkendeligt udtryk i byen.
Det vil sige, at de oprindelige tanker om at udvikle nyt byrumsudstyr med forskellige interessenter, ikke
bliver til noget i denne omgang.
Med venlig hilsen, Lene Mårtensson, Centerchef, Center for Bydækkende Strategier, KØBENHAVNS
KOMMUNE, Teknik- og Miljøforvaltningen. ”
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Eventuelt
Kulturmøde Mors
Simone, Tina Maria og Anne Maria deltager og medtager eksemplarer af de 20 Visionspunkter.
Milena tager kontakt til Gitte Ørskov, der er med i kulturmødets bestyrelse, om at få de 20 Visionspunkter med på mødet – ud over vores egne deltagere.
Francisca Clausen medaljen
Rådet har brug for at diskutere emner til medaljen over et længere forløb end til medaljedrøftelserne.
Det blev besluttet at alle tænker i emner og til hvert rådsmøde medtager 1-2 emner til mulige medaljemodtagere.
Næste møde
Det blev drøftet at holde et møde inden sommerferien og lige efter, da der er længe til 5. september.
Årsagen var, at der så ville gå 3 måneder, hvor der ikke ville blive arbejdet med de 20 Visionspunkter.
Ønsket om de ekstra møder blev erstattet af en kommunikationsstrategi-gruppe, der holder første møde
i juni måned.

Næste møde onsdag den 5. september 2018.
***

