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Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage 

 
Saksbehandler: Tone Vik Saksnr.: 18/01958-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Det oppnevnes en utsmykkingskomite for Nordby barnehage med følgende 
medlemmer: 
Byggherre representant – Glenn Møller Johannessen, prosjektleder 
Brukerrepresentant – Mette Langaard, styrer Togrenda barnehage 
Arkitekt fra arkitektkontoret GASA AS 
Kunstnerisk representant fra RSU Akershus 
 
2. Utsmykkingskomiteen utfører sitt arbeid i tråd med retningslinjens § 3 og innenfor 
den økonomiske rammen.  
 
2. Det søkes KORO (Kunst i offentlige rom) om tilskudd til utsmykking av Nordby 
barnehage. 
 
 
Ås, 08.08.2018 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg i Ås, 
vedtatt27.09.06 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rådmann 
Oppvekst – og kultursjef 
Teknisk sjef 
Prosjektsjef 
Prosjektleder 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Nordby barnehage bygges som en barnehage med 8 avdelinger som skal stå ferdig i 
2020. På bakgrunn av retningslinjer for kommunale bygg skal det avsettes 1% av 
prosjektkostnader til kunstnerisk utsmykking, og det må nedsettes en utsmykkings 
komité for byggeprosjektet Nordby barnehage. 
 
Fakta i saken: 
Nordby barnehage er vedtatt utbygd som en 8 avdelings barnehage med 
ferdigstillelse i 2020.  Prosjekteringsarbeidet med barnehagen er i gang og 
forprosjekt ble vedtatt i PBK 30.5.2018. 
 
Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og anlegg ble vedtatt i 
kommunestyret 27.9.2006.  Retningslinjene sier at det skal avsettes 1 % av 
prosjektkostnadene til kunstnerisk utsmykking. Disse retningslinjene gjelder for både 
rehabilitering av nåværende bygg og nybygg. Innen rammen av bevilgningene for 
hvert enkelt byggeprosjekt skal det avsettes midler til utsmykking. 
 
Det er hovedutvalget for oppvekst og kultur som har ansvar for 
utsmykkingsoppgavene etter retningslinjen, jf. retningslinjenes § 2. Hovedutvalget 
skal vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet (KORO - Kunst i 
offentlige rom). Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner og 
fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet, i egne bygg eller uterom. I tillegg 
skal ordningen bidra til at kunstnere og andre fagfolk får økt sin kunnskap om kunst i 
offentlige rom. Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av 
kunstprosjekter. Det er 2 søknadsrunder pr år, 1. februar og 1. september. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur skal oppnevne en utsmykkingskomite med 
følgende medlemmer 
- En representant for byggherren  
- En representant for brukerne  
- Byggets arkitekt  
- En kunstnerisk konsulent utpekt av RSU Akershus.  
 
RSU er regionalt samarbeidsutvalg. Sekretariatet for dette ligger til Akershus 
Kunstsenter 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer det som mest hensiktsmessig at administrasjonen velger 
representant både for byggherre og for bruker. Rådmannen anbefaler at representant 
for byggherre er prosjektleder for Nordby barnehage og brukerrepresentant er en av 
kommunens barnehagestyrere.  Tone Vik fungerer som sekretær for 
utsmykkingskomiteen. 
 
Rådmannen anbefaler at retningslinjer for utsmykking av kommunale bygg følges og 
1 % av prosjektkostnadene avsettes til kunstnerisk utsmykking av Nordby 
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barnehage. For Nordby barnehage er prosjektkostnader kr 48 mill., dette innebærer 
en ramme for utsmykkingen på kr. 480.000,- 
 
Rådmannen foreslår at KORO søkes om tilskudd. Kommunens retningslinjer 
oppfyller kravet som fondet har til organisering og gjennomføring av 
utsmykkingsprosessen.  
 
Rådmannen anbefaler utsmykkingskomiteen om å undersøke om det finnes andre 
relevante tilskuddsordninger, og at det søkes om tilskudd på aktuelle 
tilskuddsordninger. 
 
Kunstnerisk utsmykking forstås som billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en 
arkitektonisk sammenheng. Erfaringsmessig er det viktig å komme tidlig inn med et 
utsmykkingsprosjekt om utsmykkingen skal være en integrert del i byggeprosjektet. 
Utsmykking kan sees som et element i utforming av byggene, og som element i 
uteområder. Dette vil gi brukerne en kvalitet på barnehagen som bidrar til trivsel og 
læring. Dette er sentralt om utsmykking skal være et element i bygningskroppen, - 
eller i materialvalg og belysning.  Rådmannen vurderer også at utsmykking kan være 
en del av uterommet. Et eksempel på dette kan være å bygge en lekeskulptur, som i 
tillegg til å ha en funksjon i forbindelse med lek, - har en utforming hvor en har 
vektlagt kunstneriske kvaliteter. 
 
Utsmykkingskomiteen utarbeider en utsmykkingsplan for det enkelte bygg/prosjekt. 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur får denne saken tilbake når utsmykkingsplan er 
utarbeidet.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at retningslinjene for kunstnerisk utsmykking følges og at 
utsmykkingskomite for Nordby barnehage opprettes. Utsmykkingskomiteen søker 
KORO om tilskudd. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest 


