
Reglement for kunstutvalget 
 
Vedtatt av kommunestyret i møte 2.10.2019, sak 55/2019. 

 (Utvalget er opprettet i medhold av kommuneloven §5-7, jfr. §5-1, 2. ledd, bokstav d)) 

1. Kunstutvalgets sammensetning og valg 

Det skal opprettes et kunstutvalg for hver byggesak. Utvalget skal i prosjekt som får statsstøtte via 
KORO bestå av fem representanter, hvorav Ringsaker kommune oppnevner fire: 

a) To representant for oppdragsgiver, som velges av og blant kommunestyrets 
medlemmer som faste representanter. 

b) Én representant for byggets arkitekt, som utpekes av rådmannen for hvert prosjekt. 

c) Én representant for bruker av bygget, som utpekes av rådmannen for hvert prosjekt. 

 
Kunst i offentlige rom (KORO) oppnevner én representant – kulturkonsulenten når det skal utpekes. 
 
I tillegg peker rådmannen ut to representanter fra administrasjonen som møter i utvalget. 
 
Kommunestyret velger leder av utvalget. 
 
I utsmykkingsprosjekter som ikke støttes av KORO skal utvalget bestå av bare de 4 representantene 
som oppnevnes av oppdragsgiver/kommunen, samt to representanter fra administrasjonen. I disse 
tilfellene gjelder resten av reglementet så langt det passer. 

2. Virkeområde og oppgaver 

a) Utarbeide en kunstplan for den aktuelle byggesaken 

b) Utarbeide medieplan og formidlingsplan 

c) Ivareta kontakt med og gi råd til kunstner, samt koordinere kunstnerens arbeid med 
byggeprosjektet 

d) Avholde ferdigbefaring, godkjenne utført utsmykkingsprosjekt, undertegne protokoll 
og levere sluttrapport. 

3. Medlemmenes særskilte oppgaver 

Kunstkonsulenten har et særlig ansvar for den kunstfaglige kompetansen i prosjektet. Utvalgets leder 
har ansvar for at kunstprosjektet gjennomføres etter gitte forutsetninger, fremdriftsplan, innenfor 
budsjett og for at utsmykkingsprosjektet koordineres med byggeprosjektet. Kunstkonsulentes 
oppgaver er definert i konsulentavtalen som inngås med KORO. Ved stemmelikhet i kunstfaglige 
spørsmål har kunstkonsulenten dobbeltstemme. 
 
Representanten for oppdragsgiver og representanten for brukeren av bygget har sammen fullmakt 
fra oppdragsgiver til å gjennomføre utsmykningsprosjektet etter reglementet og innenfor vedtatt 
budsjettramme for prosjektet. Nødvendig informasjonsflyt inn til brukerinstansen ivaretas av 
brukerrepresentanten. 
 



Arkitektens representant skal bistå med kunnskap om byggets arkitektoniske forhold som spiller inn 
på utvalgets utforming og gjennomføring av kunstplan, byggemelde den del av planen som måtte 
kreve byggemelding og bistå med beregninger/tegninger etc. Arkitekten skal også bistå med slik 
kunnskap overfor utførende kunstner. 
 
Oppdragsgivers representant skal spesielt bistå med kunnskap om byggets forhold som spiller inn på 
utvalgets utforming og gjennomføring av kunstplanen, koordinere kunstprosjektet med 
byggeprosjektet og tilrettelegge for kunstprosjektet og utførende kunstner på byggeplass.  

4. Saksforberedelser og sekretariat 

Rådmannen eller den han bemyndiger sørger for at de saker som legges frem for kunstutvalget er 
forsvarlig utredet, og vedkommende har møterett samt tale- og forslagsrett i utvalgets møter. 
Vedkommende skal også bistå utvalgets leder med nødvendig møtereferat og 
ekspedering/oppfølgning av de beslutninger som utvalget treffer. 

5. Saksbehandling 

5.1. Møter 

Kunstutvalget skal behandle saker og treffe vedtak i møter. 

Møter skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Utvalget, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det. 

b) Utvalgets leder mener det er nødvendig. 

c) Minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Møter ledes av utvalgets leder eller nestleder. Hvis begge har forfall, velges en særskilt møteleder 

ved flertallsvalg. 

Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten. 

5.2. Innkalling og saksliste 

Lederen av utvalget setter opp saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til 

utvalgets medlemmer med rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som 

skal behandles, og dokumentene i sakene. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av utvalgets 

medlemmer krever det. 

Møtet skal kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis 

lukket. 

Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være 

tilgjengelige for allmennheten. 

Utvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført 

på den utsendte sakslisten. 

Utvalget kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3 

av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en 

sak der saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller 1/3 

av de møtende medlemmene motsetter seg det. 



Ordføreren og rådmannen kan delta på utvalgets møter med talerett. Etter henstilling fra utvalget 

kan også medlem i de faste komiteene delta i møtene med talerett. Anmodning om dette rettes til 

ordføreren. 

5.3. Møtebok 

Rådmannen skal sørge for at det føres møtebok for møtene. Med unntak av delene som er unntatt 

fra offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde 

opplysninger om 

a) tid og sted for møtet 

b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende 

c) hvilke saker som ble behandlet 

d) hvilke vedtak som ble truffet 

e) avstemningsresultat 

Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det 

samme gjelder for vedtak om at et medlem av utvalget er inhabilt eller får fritak av personlige 

grunner. 

Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene sammen med innkallingen til det 

neste møtet.  

5.4. Møteoffentlighet 

Alle har rett til å være til stede i møter i kunstutvalget dersom ikke noe annet følger av denne 

bestemmelsen. 

Utvalget skal vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er 

omfattet av lovbestemt taushetsplikt. 

Utvalget kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 

b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 

komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 

offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 

Utvalget eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. 

En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. 

5.5. Lyd- og bildeopptak 

Hvis noen ber om det, og hvis det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet, skal 

møtelederen gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter. 

5.6. Fjernmøter 

Kommunestyret kan beslutte at kunstutvalget skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. 



Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler 

likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder 

også for fjernmøter. 

Et møte som skal lukkes etter pkt. 3.4 kan ikke holdes som fjernmøte. 

5.7. Vedtaksførhet og avstemninger 

For at kunstutvalget skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha vært til 

stede under forhandlingene og avgitt stemme i den aktuelle saken. 

Et vedtak treffes med flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av dette 

reglementet eller av valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er 

møtelederens stemme avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 

5.8. Inhabilitet for folkevalgte 

Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandlingen av saker i 

kunstutvalget. 

5.9. Fritak av personlige grunner 

Et medlem av kunstutvalget kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis 

personlige grunner tilsier fritak. Utvalget avgjør selv om han eller hun skal fritas. 

5.10. Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer 

Utvalget har, med de begrensningene som følger av dette pkt. 3.10, rett til innsyn i alle 

saksdokumenter som omhandler de delene av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet som 

ligger innenfor utvalgets virkeområde. Hvis utvalget ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter 

denne bestemmelse, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med 

flertallet av de avgitte stemmene i utvalget. 

Utvalget kan bare få innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger når 

det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler 

unntak fra taushetsplikten. Hvis utvalget ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter etter denne 

bestemmelse, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med flertallet av de avgitte stemmene i 

organet. 

Innsynsrett etter denne paragrafen gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentene tilhører, 
er sendt til behandling i det aktuelle folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av 
administrasjonen, kommunerådet eller fylkesrådet, gjelder innsynsretten fra det tidspunktet sakene 
er ferdigbehandlet. 

6. Kunstplan 

Det skal for hvert prosjekt utarbeides en kunst- eller utsmykningsplan. Kunstplanen skal utarbeides i 
henhold til KOROs retningslinjer, vedlegges nødvendig dokumentasjon, budsjett og fremdriftsplan, og 
skal i prosjekter som støttes av KORO forelegges Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) til godkjenning. 
Kunstplanen skal koordineres og samordnes med byggeprosjektet. 
 
Planen skal angi kunstprosjektets overordnede idé og intensjon, samt inneholde en vurdering av 
bygget, og av de steder i bygget som kunstplanen omfatter.  
 



Kunsten forutsettes knyttet til de deler av bygget/anlegget som er allment tilgjengelig.  
 
I saker/prosjekter som ikke støttes av KORO skal kunstplanen forelegges rådmannen til godkjenning. 

6.1. Valg av kunst 

Kunsten skal forholde seg aktivt til sine omgivelser, ivareta KOROs krav til kunstnerisk mangfold samt 
reflektere aktuelle tendenser i samtidskunsten. Byggets karakter og bruk bør være bestemmende for 
hva slags kunst som velges. Hovedprinsipper for valg av kunst bør likevel være: 

a) At det gis oppdrag for kunstprosjekt til det aktuelle bygg/område, fremfor innkjøp 

av eksisterende verk. 

b) At oppdraget gis direkte eller etter prekvalifisering/konkurranse. 

c) At planen konsentreres om få, større oppdrag og minst mulig oppsplitting av 

midlene i små oppdrag/verk. 

6.2. Valg av utførende kunstner 

Kjøp av kunst er unntatt fra Lov om offentlig anskaffelse. Det er tillatt å forhandle kjøp av kunst 
direkte fra en kunstner uten forutgående kunngjøring eller utlysning av konkurranse (jfr. Forskrift om 
offentlige anskaffelser § 13-4, b), punkt 1.) 
 
Kunstkonsulenten utarbeider forslag til kunstuttrykk og utførende kunstner. Forslaget bør 
underbygges med eksempler fra de foreslåtte kunstneres produksjon. Valg av utførende kunstner 
kan skje på følgende måter: 

d) Direkteoppdrag. Spesifikt oppdrag gitt direkte til enkeltkunstner eller kunstgruppe. 

Forslag til utførende kunstner skal fremmes i kunstplanen. 

e) Lukket/begrenset konkurranse. Konkurranse for utvalgte, inviterte 

kunstnere/kunstgrupper. Forslag til utførende kunstnere skal fremmes i 

kunstplanen. Ved lukket konkurranse bedømmes utkastene normalt av 

kunstutvalget. Utvalget kan eventuelt suppleres. Kunstutvalget besørger 

supplerende oppnevning. 

f) Åpen konkurranse. Konkurranse lyses ut i aktuelle medier/fagtidsskrifter. 

Konkurransen arrangeres i samsvar med de regler som til enhver tid er fastsatt 

g) Prekvalifisering som utlyses for åpen deltagelse eller avholdes mellom et avgrenset 

antall forslagsstillere. Innleveringsmaterialet kan bestå av begrunnet interesse for 

oppgaven med referanse til tidligere gjennomførte kunstprosjekter, samt 

presentasjon av eget kunstnerskap. 

h) Kjøp av samtidskunst fra galleri eller kunstner. Utsmykningsutvalget kan kjøpe 

samtidskunst i henhold til spesifikasjoner i kunstplanen. 

7. Iverksetting og gjennomføring 

Godkjent kunstplan iverksettes og gjennomføres av kunstutvalget. Ringsaker kommune ved 
rådmannen inngår kontrakt med kunstner, med kopi til kunstutvalgets medlemmer. 
Kunstkonsulenten ivaretar kontakt med og henvendelse til kunstneren i alle spørsmål som måtte 
oppstå i prosessen. I prosjekter som ikke støttes av KORO ivaretas denne kontakten av leder av 
kunstutvalget. 



 
Spørsmål som vedrører kontrakter (endringer, tolkninger, tillegg o.l.) skal behandles og underskrives 
av rådmannen. 

8. Overtakelsesforretning 

Når kunstkonsulenten har sendt melding til Ringsaker kommune som oppdragsgiver om at 
kunstverket(-ene) er ferdige til overtakelse, kan hver av partene (kunstner og kunstutvalg) kreve at 
det innen rimelig frist skal holdes overtakelsesforretning. En frist på 14 dager, regnet fra mottakelsen 
av kravet, skal normalt anses som rimelig. Ved overtakelsesforretningen gjennomfører kunstutvalget, 
på vegne av Ringsaker kommune, en besiktigelse av kunstverket(-ene). Kunstutvalget er 
beslutningsdyktige når: 

a) Møtet er formelt korrekt innkalt 

b) Kunstkonsulenten (leder) er del av overtakelsesforretningen 

Enkelt flertall gjelder. Ved stemmelikhet har kunstkonsulenten dobbeltstemme. 
 
Det føres protokoll over overtakelsesforretningen, som skal angi: 

a) Hvem som er til stede 

b) Mangler som måtte påvises 

c) Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etter besiktigelse 

d) Hvorvidt kunstverket (-ene) overtas eller nektes overtatt 

 
Dersom kunstutvalget nekter å overta kunstverket(-ene), skal dette begrunnes i protokollen. Godtar 
ikke kunstneren nektelsen, skal dette begrunnes i protokollen. Det samme gjelder dersom partene er 
uenige om en påstått mangel. 
 
Protokollen undertegnes av de partene som er til stede. Partene skal ha hvert sitt eksemplar av den 
underskrevne protokollen. 
 
Kunstutvalget kan nekte å overta kunstverket(-ene) dersom det ved overtakelsesforretningen påvises 
relevante mangler i forhold til kontraktens beskrivelse og betingelser. 
 
Når kunstutvalget på vegne av Ringsaker kommune overtar kunstverket(-ene) ved 
overtakelsesforretning, inntrer følgende: 

a) Ansvar for kunstverket(-ene) går over fra kunstneren til Ringsaker kommune 

b) Kunstnerens plikt til å holde kunstverket(-ene) forsikret opphører 

c) Reklamasjonsfristen begynner å løpe 

d) Kunstneren har rett til sluttoppgjør 

 
Unntaksvis og etter avtale mellom partene, kan deler av kunstverket overtas. Ved delovertakelse får 
bestemmelsene om overtakelsesforretning tilsvarende anvendelse så langt de passer. 
 
 
 



9. Avslutning 

Kunstutvalget oppløses når kunstplanen er gjennomført og avsluttet, og når dokumentasjon og 
sluttrapport er avlevert KORO, eller til rådmannen i de tilfeller prosjektet ikke har vært støttet av 
KORO. 
 


