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LOfJ nr. 118 at 15. april 1964.

Lov om otå8rilskud til kllll8tmuseer.

VI FREDKRIK DEN NIENDE, ol Gudo NAde Kango ll1 Dr.nm<>rh, æ, V.nde... og Gnto...,
HÅlrtng til 8101lVig. Ho!lrten. BtonnArn, Ditmonkt:n, !&.nonborg og Oldenborg. gsr vitt6rligt'

Folketinget hor vedtaget og Vi Vlld Vort BllIIltykko .tadf_ ielgend. lov:

§ l. Til !runJltmuseer. eom har til formål
at belysa enten hovedlinjer i fortrinllvin
d&nnk billedJronnt, eventnelt med særlig til·
knytning til vedkommende egn. elle? en
eller flere betydende epoker af billedJmn
sten, hn der ydes tilskud fra staten efter
reglerne i denne lov.

Btk. 2. Til kunstmnseer, der ikke er om·
fattet af stk. l, kan der ydes tilnlrud ved
"",rlig bevilling pl\ finanaloven.

§ a. Anerkendelee som tilskudebarett1get
kunstmuseum meddeles efter indetilling 'af
det i § 7 omhandlede lrunatmnaeuIDflIlfilvn af
ministeren for kulturelle anliggender med
finanaudvalgets tilslutning.

§ 3. Kunstmuseer. der oppebærer tilskud
efter denne lov, er undergivet følgende
be.temmelser:
a) Museet skal være kommunalt eller selv

ejende eller ejes af en forening, hviø for
mAl er museete drift, og det skal i det
omfang, hvori det er foreneligt med kom
munallovgivningen. administrativt og
ekouomillk være adskilt fre andre æti
tutioner, medmindre ministeren go;r und
tagelse herfra.

b) Mnaeete vedtægter ekal være godkendt
af kunatmuseumsnævnet.

c) I museets styrelse skal de tilskudegi
vende kommunole og amtekommunole
myndigheder være repræsenteret.

d) Museet skal have en rimelig museums
mæaaig standard og et økOnomisk grund
lag, der gør det muligt at opretholde
denne.

e) Museets eamliuger skal opbevar"" under
betryggende forhold og holdes i forsvar
lig konaerveringamæaaig stand, jfr. § 4.

f) Museet. der skal have b..temte åbnings
tider, shl være tilgængeligt for offent
ligheden. og besøg af skoleelever som led
i skolernes uudervinningsplaner okal mod·
tageB uden betaling.
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g) Ved an.ssatte!ee af leder og !runJlt- og
museum.ekyndigt personale .kal perso
ner eamt hmninga- og honorarforhold
godkendes af !runBtmuseumsnævnet. Der
sker ved denne bestemmelse ingen æn
dring i reglerne om fasteætteleen af løn
vilkår m.v. for kommunale tjenestemænd.

h) Kunatmuseumenævnet kan kræve, at der
til muaeer uden kunatkyndigt personale
knyttes en af nævnet godkendt kuuat
kyndig konsulent.

i) Museet sksl efter udløbet af hvert regn·
skabsår. der skal følge finauaåret, ind
.ende beretning og reguakab til lnlIlst
museumenævnet. jfr. § 5.

j) Ved et selvejende eller foreningsejet
!runJltmuaeuma ophør overgår, hvor ikke
andet gyldigt er bestemt før denne love
ikrafttræden, museets ejendele til kom
muuen eller amtskommunen, .Mremt
diaae myndigheder vil overtage musOj>te
drift. I modsat fald bestemmer ministe
ren for kaItureIle anliggender, hvorledes
der skal forhold.. med de pågældende
ejendele.

§ >!I. KunatmUJJeerne er med hOJlJlyn til
.aralingernes kon.eerveringemæeeige tilstand
og forsvarlige opbevaringsforhold under
givet tilsyn af etatens musenm for kun.et.
Detta museums konserveringeaustalt står
til rådighed for de af loven omfattede mu
eeor i det omfang, disse ikke .elv på betryg
gende måde kan varetege konserveringen.

Stk. 2. De af etatens museum ror !runJlt
under udøveleen ar nævnte tilsyn givne
pålæg eller henstillinger kan indbringes for
det i § 7 omhandlede !runJltmuseumsnævn.

Stk. 3. Ministeren for kulturelle anliggen
der fastsætter nærmere v-ilkår for udførelee
af de i .tk. l nævnte konoerveringsarbejder
pI. .tateno mneeum for Inmet.

§ So Staten yd", til de enkelte mneeel'!!
drift og !runJltindkøb et tilskud, der ndg5J'
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100 pct. af de tilnkudBberettigende stedlige til
skud, dog, hvis beløbet overstiger 15.000kr.,
ikke uden finansudv~taSiliiIntnil!g over
125 pct. af det tilsvarende stedlige tilnkud
i regnn!Iabeå<at 1962/68. Tilllkudllberetti
genda er fBate stedlige tilølmd iOl nævnte
formål bortset fr.. tiInJmd tållojo af lokaler
(herunder lejeværdi af egne lokaler), hoved
istand!lættelger og telmiake i2naIlationer
eamt til fOmlntning og &f!lkrivning. Statens
tilskud beregn.. på grundlag af ngnakaber,
der er reviderede enten af vedkommende
kommunale revision eller af en etetaantori
seret revisor.

Su.. 2. Staten yder herudever til d9 en
kelte mUBeer et faet årligt tillllrud til lrnnBt
indkeb og konservering på Hl.OOO Jer.

§ 6. På de årlige finannlove opføree et
råd.ighedBbeløb til løEiIling af fæIleaopgaver
for kunstmUBeerne ""mt til mueeumatekni
Dke forbedringer ved de enkelte mUlleer og
til løsning af ororlige opgaver ved di!l88.
RådighedBbaløbet fordeleo af det i § 7 om
handlede knnBtmuseumonævn, der ved for
delingen ke.n tage hensyn til, hvorvidt der
fra anden .ide ydes tilaIrud til vedkommende
formål.

ti 'l. T'J at e.dminietrere loven oprettes
et nævn, lltatena kunstm119l!illl1S!lSV1l, be
stAende Bf <fuekt"nm for eteten.o mUlleum
for !rnnEt samt minæt 2 og hejst 8 I!d1dre
medlemmer, af hvilke l medlem skal re
pr138entere Foreningen af d&nske KUIlJlt
mUlleer i Provinsen og l medlem de 4 kom-

2

munsle organisationer, udpeget af diose i
forening.

BIk. B, Nævneto formand er direktøren
for atateoo museum for kunst. Nævnetl!
øvrige medlemmer 88Illt I5lIppleanter for
cl.iooo cg for for_uden beskikkes af mini·
eterlll1 for Irulturelle ~ender for 4 år
ad ge.ngen oammenfaldende med den kom
munale valgperiode, jfr. dog § 8, stI<. 2.

Sti:. 3. Ved finannIov bevilg88 de til
JrunnmWleillllllWilvnetl! virksomhed forn5d
ns midler.

&1G. 4. Nævnets afgørelser er endelige.
Hvor onatemmighed ikke foreligger, kIlD
ethvert medlem ef nævnet dog forlange
sagen indbragt for ministeren for kulturelle
anliggender. Nævnet kan i øvrigt forelægge
ethvert kunstmuneeme vedrørende spørg&
mål for ministeren.

Stk. 6. Nævnets forretningsorden og de
nærmere regler for nævnete virkeomhed
fastsættes af ministeren for kulturelle an·
Iiggender.

§ Il. Denne lov træder i kraft den l.
april 1961l.

SIk. 2. Den første beolcikkel9aBperiode
for det i § 7 omhandlede nævn er den til·
bageværende del af indeværende kommu·
na..lø valgperiode.

SIk. 3. Forelsg om revi.sion af loven
fremsættes for follretinget i fo!ketinguåret
1968-69.

li fil. Loven gælde! ik!re for Fæl'36me og
GTønlnnd.

GiwS pd' CTwmia...borg .lot, ci6fl 16. april 19M.

Ullllot Voa~:iIh<l Ol! !!<si

li'RIIDRRIK R.
Jul. Bomholt..
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