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Høringssvar vedr. ændring af lov om videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet  

 

Foreningen af Danske Sceneinstruktører (FDS) har den 1. juli 2022 modtaget 

høring vedrørende ændring af lov om videregående kunstneriske 

uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet med frist for angivelse af 

bemærkninger torsdag den 18. august 2022 kl. 12:00. 

 

FDS har følgende bemærkninger og anbefalinger til de foreslåede ændringer: 

 

Vedr. § 16 Stk. 5 og Stk. 10.: Udpegning af eksterne bestyrelsesmedlemmer 

FDS finder det særdeles positivt, at der indføres en ny ledelsesmodel med 

professionelle bestyrelser. FDS mener dog, at den udpegningsmodel, der er 

skitseret i §16 Stk. 5, er problematisk. Det er FDS klare holdning, at de respektive 

brancher skal være med til at udpege de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det vil 

ikke alene skabe øget armslængde mellem ministeriet og institutionerne, men vil 

samtidig sikre den nødvendige bredde i den brancheindsigt, der er repræsenteret 

i bestyrelserne, og som er afgørende for at etablere et strategisk stærkt 

ledelsesorgan. FDS vil herunder påpege det problematiske i, at kulturministeren 

både udpeger de eksterne bestyrelsesmedlemmer og fastsætter reglerne for 

annoncering og udpegning af medlemmer. Branchernes organisationer har 

værdifuld og relevant indsigt i, hvor kvalificerede kandidater til bestyrelserne 

findes, og hvilken indsigt der er afgørende, og er derfor væsentlige at inddrage. 

 

- Anbefaling: FDS anbefaler at §16 Stk. 5 ændres således, at kulturministeren 

udpeger to af de fire eksterne bestyrelsesmedlemmer, og at branchens 

organisationer udpeger to af de fire eksterne bestyrelsesmedlemmer. Der er 

lignende modeller, hvor to parter deler ansvaret for at udpege, fx Statens 

Kunstfond. Her udpeger Repræsentantskabet 33 medlemmer til udvalgene og 

kulturministeren udpeger 21 medlemmer1. 

- Anbefaling: FDS anbefaler, at §16 Stk.10 ændres således, at Kulturministeriet 

og branchen i fællesskab fastsætter regler for annoncering og udpegning af 

medlemmer. 

 

Vedr. § 16 Stk. 4: Bestyrelsens størrelse bør genovervejes 

FDS bifalder Strukturudvalgets anbefaling om en enkel struktur med en 

forholdsvis lille bestyrelse. I lyset af de kvalifikationer og brancheindsigt, som 

bestyrelsen skal favne, jf. §16. Stk. 4, er FDS dog bekymret for det nuværende 

udspil med kun fire eksterne bestyrelsesmedlemmer. I FDS mener vi ikke, at det er 

muligt at sikre den nødvendige viden, erfaring og brancheindsigt med kun fire 

eksterne bestyrelsesmedlemmer. Utilstrækkelig eller smal brancheindsigt i 

bestyrelserne vil få store konsekvenser. Blandt andet for de studerende, som kan 
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risikere ikke at få de kompetencer og kvalifikationer, som efterspørges af 

branchen og dermed ringe jobmuligheder. FDS anbefaler på den baggrund, at der 

udpeges fem eksterne bestyrelsesmedlemmer. 

 

- Anbefaling: FDS anbefaler, at der udpeges fem eksterne 

bestyrelsesmedlemmer.  

 

Vedr. § 16 j.: Bestyrelserne skal sikre bred aftagerinddragelse 

FDS finder det positivt, at de kommende bestyrelser skal sikre inddragelse af 

uddannelsesinstitutionens aftagere med henblik på at sikre uddannelsernes 

kvalitet, relevans og udvikling. FDS henstiller dog til, at bestyrelserne forpligtes til 

en bred aftagerinddragelse. Bred inddragelse af aftagere er altafgørende, da det 

blandt andet sikrer de studerende en relevant uddannelse, der giver dem de rette 

kompetencer og færdigheder. 

 

- Anbefaling: FDS anbefaler, at bestyrelserne er forpligtet til en bred 

aftagerinddragelse 

 

Vedr. § 16: Aflønning af bestyrelsesmedlemmer 

FDS undrer sig over, at det alene er de eksterne bestyrelsesmedlemmer, der 

modtager honorar for deres bestyrelseshverv. Da arbejdet, der påhviler 

bestyrelsen, må betragtes som betydeligt, bør alle medlemmer aflønnes. FDS 

anbefaler en aflønning, fx som i Statens Kunstfond, hvor forpersonen får et 

honorar og bestyrelsens øvrige medlemmer aflønnes på lige fod. Det er afgørende 

at sikre ligeværd i bestyrelsen, og skabe rammer der bidrager positivt til 

samarbejde og sund magtbalance. I FDS er vi også bekymrede for, at 

medarbejderrepræsentanterne i bestyrelserne påtager sig en alt for stor opgave, 

særligt i etableringsfasen, uden at blive honoreret for at løfte denne 

ekstraopgave. 

Herudover mener FDS, at det er hensigtsmæssigt at tage hensyn til merudgiften i 

de overordnede bevilliger til institutionerne, så de stærkt udfordrede økonomiske 

rammer ikke udhules yderligere. 

 

- Anbefaling: FDS anbefaler en aflønning, fx som i Statens Kunstfond, hvor 

formanden får et honorar og de øvrige medlemmer aflønnes på lige fod, samt 

at der tages hensyn til den merudgift, som honorering af 

bestyrelsesmedlemmer er for institutionerne, i de overordnede bevilliger. 

 

Vedr. § 16: »formand« erstattes af »forperson« 

En del af formålet med Lovforslaget er en modernisering af loven. På den 

baggrund anbefaler FDS, at »formand« i §16 erstattes af »forperson«. 

 

- Anbefaling: »formand« erstattes af »forperson« i § 16. 

 

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen 

Lene Skytt  

Forperson, Danske Sceneinstruktører  


