
 

 

 

Kunsten tæt på borgerne  
 

- Kunsthandleplan for 2019-2021 

 
 
Kunsthandleplanen i Rudersdal Kommune har til hensigt, at gøre mødet 
med kunsten levende og nærværende for kommunens borgere. 
Kunsthandleplanen skal skabe grundlag for fællesskaber, dannelse, 
kreativitet og sundhed gennem oplevelser med kunstnerisk indhold.  

 

Indsatsområder 

1. Kunstindkøb og udsmykningsprojekter  

2. Kunst ”fra borger til borger”  

3. Kunst som facilitering og løftestang for de øvrige områders 

kerneopgaver 

4. Kunst for børn og unge 

 

Ad 1: Kunstindkøb og udsmykningsprojekter 

Kunstindkøb og udsmykningsprojekterne har til formål at understøtte og 

styrke udviklingen i kommunens ”lokale bymiljøer” og/eller udvalgte 

boligområder. 

 

Projekterne kan udvikles i samarbejde med eksempelvis lokale 

kulturaktører, foreninger og øvrige borgere i Rudersdal. Dette vil give 

borgerne mulighed for gennem aktiv involvering og engagement at 

påvirke udviklingen i et lokalt område. 

 

Kultur fremsætter forslag for Kultur- og Fritidsudvalget om kunstindkøb 

og udsmykningsprojekter 1-2 gange i løbet af handleplansperioden. 

  

Den økonomiske ramme er sat til ca. er 100.000 kr. om året. 

 

Ad 2: Kunst ”fra borger til borger”  

Kunsttiltag, der skaber et mulighedsrum for borgernes udfoldelse af 

egne idéer og initiativer.  

• Borgerrelaterede kunstprojekter  

Understøttelse af kunstrelaterede projekter/ideer fra borgerne – 

kunne eks. være en kunstfestival eller lignende.  

• Borgergenererede udstillinger 

Understøttelse af borgernes egne udstillinger. 

 

Ad 3: Kunst som facilitering og løftestang for øvrige områders 

kerneopgaver  

9. september 2020 

 

Kultur 

Kultursekretariatet 

Katrine Thygesen 

Kunstkonsulent 
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Projekter, der skaber synergi mellem kunst og øvrige områders 

kerneopgaver. Kunne være i forhold til: 

• Mental sundhed.  

• Børn og unge med særlige behov. 

 

 

Ad 4: Kunst for børn og unge   

Tiltag og aktiviteter, der understøtter børn og unges udvikling, læring, 

sundhed og trivsel i forhold til: 

• Fritidslivet - i samarbejde med eksempelvis Rudersdal Billedskole, 

Ung i Rudersdal eller andre relevante samarbejdspartnere. 

• Åben skole samarbejdet. 

 

Finansieringen af punkt 2-4 kan ske via særlige prioriterede midler/puljer 

under Kulturområdet, partnerskaber og fondsmidler.  

 


