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§3

Nedsættelse og sammensætning mv.
Akademiraadet nedsætter Udvalget for Kirkekunst, der er et stående udvalg, og rådet
kan desuden nedsætte andre stående eller midlertidige udvalg til at behandle eller
undersøge særlige sagsområder.
Akademiraadet vælger evt. efter indstilling medlemmerne af udvalgene. Antallet af
medlemmer i de pågældende udvalg afgøres ud fra et økonomisk og ressourcemæssigt hensyn samt ud fra rådets vurdering af sagernes omfang.
Udvalgenes sammensætning, opgaver, og evt. fortsatte virke tages hvert år i
april/maj op til stillingtagen.
Udvalgene vælger af sin midte formand og næstformand for et år ad gangen.
Formanden bistår om nødvendigt rådsformanden med udarbejdelse af den årlige beretning, der aflægges ved stiftelsesfesten, samt akademisekretæren ved udarbejdelse
af Akademiets beretninger.
Arbejdet som medlem af rådets udvalg er ulønnet. Forretningsudvalget kan dog i
ganske særlige tilfælde, f.eks. når en opgaves løsning forudsætter et ekstraordinært
tidkrævende, fagligt forarbejde, bevilge enkelte medlemmer et vederlag.
Møder
Udvalgsformanden indkalder til møderne og i øvrigt tilrettelægger udvalgene selv
møderne. Udvalgene kan f.eks. selv fastsætte yderligere regler for udvalgenes arbejdsgang (fx mødeturnus, indkaldelsesfrister, dagsordens- og referatudfærdigelse
mv.).
Udvalgene kan fra sag til sag selv indkalde de personer, man ønsker at rådføre sig
med i forbindelse med en sags forberedelse.
Rådets sekretariat bistår de stående udvalg, mens de midlertidige udvalg om nødvendigt vælger en sekretær blandt udvalgets medlemmer. Forretningsudvalget kan
dog ansætte fagkyndig medhjælp eller sekretær efter indstilling fra det pågældende
udvalg til at bistå i det daglige arbejde eller ved løsningen af konkrete, afgrænsede
opgaver.
Udvalgenes korrespondance føres som udgangspunkt via rådets sekretariat, ligesom
møderne som udgangspunkt holdes i rådets lokaler.
Rådet skal holdes løbende orienteret om udvalgenes arbejde.
Medlemmernes transport- og opholdsudgifter i forbindelse med møderne dækkes af
Akademiraadet i henhold til de til enhver tid gældende retningslinjer herfor.
Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
En beslutning er gyldig for udvalget/gruppen, når mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
udslaggivende.
Habilitet
Ved behandling af sager, hvor et medlem på grund af slægtsforhold eller særlige
økonomiske eller personlige interesser i sagens udfald må betragtes som inhabil, udtræder medlemmet af udvalget under sagens behandling. Det samme gælder, hvis et
udvalgsmedlem er medlem af ledelsen af en faglig organisation mv., hvis interesser
berøres af en sags afgørelse. I tvivlstilfælde afgøres spørgsmål om inhabilitet af ud-
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valget. Det påhviler det enkelte medlem selv at give udvalgsformanden meddelelse
om mulig inhabilitet, inden sagsbehandlingen påbegyndes.
§4
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§5

Opgaver, kompetence og procedurer for sagsbehandling
Der udfærdiges som hovedregel et skriftligt kommissorium for udvalgets arbejde,
hvoraf sammensætning, mødefrekvens, opgaver, mål, evt. milepæle og tidsperspektiv
fremgår. Kommissoriet udarbejdes af rådet evt. efter indstilling fra det pågældende
udvalg. (Undtagelse: Stipendie- og legatudvalget samt Udvalget for Kirkekunst).
Udvalgene kan på eget initiativ tage sager op eller behandle spørgsmål og sager, der
forelægges udvalgene af rådet.
Udvalgene kan afgive skriftlige indstillinger til rådet med forslag til udtalelser eller
beslutninger.
Alle udtalelser, erklæringer mv. - dog ikke almindelig korrespondance i forbindelse
med en sags behandling og undersøgelse - skal afgives/afgå i Akademiraadets navn,
og skal forinden godkendes af forretningsudvalget, eller - hvis forretningsudvalget
skønner det nødvendigt af hensyn til udtalelsens indhold og karakter - af Akademiraadet. (Undtagelse: Udvalget for Kirkekunst).
Udvalgsbeslutninger, der implicerer Akademiraadet eller sekretariatet, samt beslutninger, der har økonomiske konsekvenser for rådet, forelægges rådets forretningsudvalg, inden beslutningerne sættes i værk.
Udvalgs- eller gruppemedlemmer må kun efter forudgående aftale med rådsformanden udtale sig til pressen mv. om sager, der angår Akademiet.

De stående udvalg (særlige bestemmelser)
Stipendie- og Legatudvalget afgiver indstilling til Akademiraadet om uddeling af
hovedparten af Akademiraadets rejsestipendier og understøttelseslegater, bl.a. på
baggrund af gennemgang af indkomne ansøgninger.
Stk.2 Udvalget består af 4 medlemmer + 4 suppleanter (alle billedkunstnere).
Stk.3 Medlemmer og suppleanter, der har deltaget i årets møde, kan ikke umiddelbart genvælges det følgende år.
Stk.4 Udvalget har ingen formand.
Stk.5 Udvalget for Kirkekunst rådgiver ud fra kunstneriske vurderinger Kirkeministeriet
og de kirkelige myndigheder i spørgsmål vedrørende kunstneriske udsmykninger i
og omkring kirker, kapeller mv. og i spørgsmål vedrørende anlæg og udvidelser mv.
af kirkegårde.
Stk.6 Udvalgets medlemmer vælges i op til 6 år ad gangen med mulighed for umiddelbart
genvalg, således at medlemsperioden kan være op til 12 år i alt. Efter en pause på
mindst tre år vil valg af et tidligere medlem igen kunne ske.
Stk. 7 Udvalgets udtalelser i de konkrete sager, der forelægges fra de kirkelige myndigheder
og menighedsråd til udvalgets vurdering, skal ikke godkendes af Akademiraadet og
kan afgives i udvalgets navn.
Stk.8 Udvalget har tillige til opgave at føre tilsyn med vedligeholdelsen af en række legatstifteres og kunstneres gravsteder.
Stk.9 Udvalget består af indtil 12 medlemmer (heraf 1-2 medlemmer med særlig indsigt i
landskabs- og havekunst).

