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RETNINGSLINJER FOR KUNSTNERISK UTSMYKKING AV KOMMUNALE 

BYGG OG ANLEGG I ÅS 

 

§1 FORMÅL OG OMFANG 

 

1.1  
Utsmykkingens formål er å: 

 formidle de opplevelser og verdier som kunst kan representere i sammenheng med 

omgivelsene innendørs og utendørs. 

 skape et trivelig miljø for de som arbeider i og besøker kommunens bygg og anlegg. 

 sikre midler til kunstnerisk utsmykking 

 sikre at kunstnerisk utsmykking integreres i nye bygg og anlegg. 

 

1.2  
Til kommunale bygg og rehabiliteringsarbeider skal det avsettes 1 % av prosjektkostnadene til 

kunstnerisk utsmykking. 

 

1.3  

Dersom prosjektkostnadene er under 5 mill. kroner gis rådmannen fullmakt til å treffe 

beslutninger vedrørende utsmykkingen, uten at det nedsettes egen komité. 

 

 

§ 2 ANSVAR OG OPPGAVER 

 

2.1.  

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har hovedansvaret for utsmykkingsoppgavene etter disse 

retningslinjene. 

 

Hovedutvalget skal:  

 

2.2  

vurdere om det skal søkes tilskudd fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  

 

2.3  

oppnevne en utsmykkingskomité for hvert prosjekt. Utsmykkingskomiteen skal ha følgende 

medlemmer: 

 en representant for byggherren 

 en representant for brukerne 

 byggets arkitekt 

 en kunstnerisk konsulent oppnevnt av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg ved 

Akershus kunstnersenter).  

Ved store utsmykkinger kan komitéen suppleres med en ekstra kunstnerisk konsulent. 

Oppvekst- og kultursjefen har ansvar for å være er komiteens sekretariat. 
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2.4.  

utforme kontrakt med utførende kunstner i henhold til Utsmykkingsfondets standardavtale. 

 

2.5  

godkjenne utsmykkingsplanen etter at RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) har 

godkjent planen på faglig grunnlag. 

 

§ 3 UTSMYKKINGSKOMITEENS ARBEID 

 

3.1  

Utsmykkingskomiteen utarbeider forslag til utsmykkingsplan innen den vedtatte økonomiske 

ramme. Forslaget skal redegjøre for hensikten med utsmykkingen og gir en kort begrunnelse 

for valg og plassering. Planen skal videre angi en angivelse av kunstnerisk teknikk, materiale 

og eventuelt teknisk utførelse, samt budsjett.   

 

Videre skal forslaget redegjøre for om utsmykkingen skal realiseres ved: 

 engasjement av navngitt kunstner 

 åpen/lukket konkurranse 

 kjøp av eksisterende, navngitt kunstverk 

 

3.2.  

Dersom det skal utskrives konkurranse, oppnevnes jury i henhold til nærmere fastsatte 

retningslinjer utarbeidet av kunstnerorganisasjonene. 

 

3.3  

Forslag til utsmykkingsplan skal godkjennes av RSU Akershus (Regionalt samarbeidsutvalg) 

og hovedutvalget før kunstnere kontaktes og planen iverksettes. 

 

3.4  

Utsmykkingskomiteen har ansvaret for å iverksette utsmykkingsplanen og godkjenne 

utsmykkingen når den er ferdig. 

 

3.5  

Utsmykkingskomiteen utarbeider rapport etter fullført prosjekt. Rapporten skal inneholde en 

kort oppsummering av prosjektet med fotodokumentasjon og regnskap. Rapporten legges 

fram for hovedutvalget, og oversendes RSU og Utsmykkingsfondet, -  dersom 

Utsmykkingsfondet gir tilskudd. 

 
§ 4 UTSMYKKINGSFONDET 
 

4. 1 

Dersom utsmykkingsfondet for offentlige bygg gir tilskudd, følges fondets retningslinjer. 

 

§ 5  

Kommunen skal ha et oppdatert register over kunstverk og utsmykninger i kommunale bygg 

og på kommunal grunn. 
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Rådmannen har ansvar for at en kommunal stilling får tillagt ansvar for oppfølging og tilsyn 

av kunstverk og utsmykninger. Det innebærer også ansvar for at utsmykninger blir tatt 

forsvarlig hånd om ved større vedlikeholdsarbeider, ombygginger eller riving. 
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