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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Nordby barnehage bygges som en barnehage med 8 avdelinger og skal stå ferdig i 
2020. Vedtatt budsjett til kunst i Norby barnehage er 480 000.-. Det er laget en 
kunstplan for Nordby barnehage som er godkjent av RSU.  
 
Fakta i saken: 
Utsmykkingskomiteen (i kunstplanen nevnt som kunstutvalg) ble oppnevnt av 
hovedutvalg for oppvekst og kultur mars 2019, jf. HOK-sak 28/18 og har utarbeidet 
vedlagte kunstplan. Prosjektleder Glenn Møller Johannessen har sluttet i Ås 
kommune, og prosjektsjef Jostein Ådalen har vært byggherres representant. 
 
Hege Liseth er engasjert via KORO som faglig/ kunstnerisk konsulent i prosjektet, og 
har hovedansvaret for det kunstfaglige arbeidet i utsmykkingskomiteen. 
 
Kunstplanen var ferdig utarbeidet i mai 2019, og RSU (regionalt samarbeidsutvalg) 
har etter dette godkjent planen.  
 
Vurdering: 
Hovedbrukergruppen i Nordby barnehage er barn i alderen 1-6 år. Barn i denne 
alderen er ikke opptatt av kunst i seg selv. Små barn har sjeldent behov for å forstå 
kunst. Imidlertid er de gode til å assosiere og i sitt møte med kunst er de ofte mer 
åpne og direkte. De møter kunst med færre fordommer enn voksne. Kunstprosjektet i 
Nordby barnehage skal først og fremst tilgodese barna som brukergruppe. Kunsten 
skal kunne berøre barna, stimulere og engasjere ut fra alder og modning. Kunsten 
skal bidra til å understreke Nordby barnehage som et sted som orienterer seg rundt 
barnas verden, og kommunisere godt med hovedmålgruppen. 
 
Kunstutvalget ønsker kunst representert både utendørs og innendørs, i områder som 
er mest mulig tilgjengelig slik at alle får glede av den. Kunstutvalget har vurdert ulike 
løsninger med tanke på plassering, type billedkunst eller kunsthåndverk, 
fremgangsmåte ved valg av kunstner og forslag til utførende kunstner. Lokale 
kunstnere har vært vurdert til oppgaven. Det skal legges til at det ved utvidelse av 
Moer sykehjem vil bli en åpen prekvalifisering som en del av utsmykningsarbeidet, og 
da vil lokale kunstnere være velkommen til å søke på lik linje med andre kunstnere. 
Utsmykningskomiteen der er i gang med arbeidet, og budsjettet er betydelig større 
enn ved Nordby barnehage. 
 
Fremgangsmåten ved valg av kunstner har vært påvirket av kunstprosjektets 
økonomiske rammer. Det har derfor vært hensiktsmessig å utpeke 1 kunstner til 
direkteoppdrag. Kunstutvalget har vektlagt en kunstner som ivaretar et autonomt 
kunstuttrykk også i offentlige kunstoppdrag. Kunstens kvaliteter skal kunne oppleves 
uavhengig av alder. Sikkerhetsreglene for barnehager er ivaretatt, og kunstneren må 
forholde seg til disse. Komiteen ønsker å invitere Gisle Harr til direkte oppdrag. 
 
 Kunstutvalget søker ikke KORO om støtte fordi det vil forsinke prosjektet betydelig 
(frist 1.februar hvert år) og det er hvert år spesifisert hva kunsten skal inneholde og 
rettes mot, og derfor usikkert om prosjektet vil få støtte. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at kunstplan for Nordby barnehage godkjennes. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Snarest 
 
 


