
RÅDMANNEN

Strategi for kunst i offentlige
uterom
Vedtatt av bystyret 19.06.2019



Kunst i offentlige rom er ikke et nytt fenomen verken i Norge eller verden for øvrig. I tusenvis av år 
har mennesket risset i fjell, malt på keramikk, skåret i tre, hugget i stein og støpt i metall.

Likevel var det først med kunstneraksjonen i 1974, og stortingsmeldingen Kunstnerne og samfunnet 
(1975-76), det ble store endringer i forvaltningen av kunstens rolle i det offentlige rom i det norske 
samfunnet. I 1976 ble Utsmykningsfondet (for nye statsbygg) opprettet. Hensikten med fondet var i 
første rekke å formidle kunstopplevelser til et bredt publikum og sikre flere arbeidsoppgaver og 
inntektsmuligheter for kunstnerne.

Gjennom Utsmykningsfondet økte vår bevissthet for kunstens egenverdi, og med stortingsmeldingen 
Kultur i tiden (1991-92) fikk kunstnerisk medvirkning i utformingen av våre omgivelser en enda større 
rolle. Estetikk ble sidestilt med funksjonalitet i offentlige bygg.

I 2007 endret fondet navn til KORO – Kunst i offentlige rom. I dette navneskiftet ligger mye av den 
forståelsen av kunstbegrepet vi omgir oss med i dag. At ikke kunsten er et underordnet element til 
bygget, men har en egenverdi og er autonom, noe som er i tråd med utviklingen og bruken av 
samtidskunsten som kvalitet i det offentlige rom.

Kunst i det offentlige rom kan være vanskelig. Det er noe annet enn kunst i museer og gallerier, hvor 
man må ta et aktivt valg for selv å oppsøke kunsten. Daglig omgir likevel de fleste av oss seg med 
kunst. Enten hjemme, på skolen, i barnehagen eller på jobb. Noen ganger tenker vi kanskje ikke over 
hva vi har sett, andre ganger kan kunsten røre eller provosere oss.  

Kristiansand kommune ønsker å åpne for at kunst i våre felles uterom kan bidra til den demokratiske 
samtalen. At kunsten kan være en bidragsyter til undring og glede, men at vi også tør å la kunsten 
utfordre!  

 

Innledning



Gutt med krukke, Børsparken. Kunstner og årstall ukjent. Skulpturen var tidligere del av et større anlegg nederst i Tollbodgata. Foto: 
Angjerd Munksgaard



Ved behandlingen av handlingsprogrammet for perioden 2016-2019 i bystyret 16.12.2015 ble følgende 
to verbalforslag vedtatt; «Bystyret ber om at det utarbeides en strategisk plan for offentlig utsmykning 
og kunst i det offentlige rom» og «Det utarbeides en helhetlig strategi for styrking av kulturaksen.»

Kulturdirektøren har gjennom utarbeidelsen av nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og 
uterom, vedtatt av bystyret 31.5.2017, lagt til rette for at arbeidet med en strategisk plan for kunst i 
offentlige uterom nå er gjennomført på et helt annet grunnlag enn det det som var tilfellet med 
tidligere retningslinjer. De nye retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom har vært 
førende i arbeidet med strategien, og sier noe om hvorfor strategien har blitt som den har blitt. 
Retningslinjene gjør det mulig for kommunen å frigjøre midler til nye kunstprosjekter i uterommet.

I forbindelse med den årlige rulleringen av kommunens handlingsprogram skal det avsettes årlig 
minimum 0,2 og inntil 0,5 % av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og 
andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst i offentlige bygg og uterom.

Foruten de prosjektene som er knyttet opp mot nybygg, har det i Kristiansand ikke vært satt av midler 
øremerket kunst på mange år. Når kommunen nå har etablert et kunstinvesteringsprosjekt, hvor det 
årlig settes av midler til investering og drift, vil det være muligheter for å tenke mer overordnet og 
legge tydelige føringer, både korte og langsiktige, om hvordan man ønsker at byens felles uterom skal 
formes og styrkes ved hjelp av kunstprosjekter. Det vil også i større grad åpne opp for 
samarbeidsprosjekter mellom kommunen og næringslivet. 

Prosjektet har et styre som ledes av kulturdirektøren, og har medlemmer med tverrfaglig bakgrunn og 
kompetanse. 

I sak til kulturstyret i 12.06.2017 definerte kulturdirektøren sin forståelse av de to verbalvedtakene. 
Begrepet kunst benyttes vanligvis om hele kunstfeltet, men i strategien som nå legges frem er ordet 
«kunst» avgrenset til det visuelle kunstfeltet. Det visuelle kunstfeltet forstås som en rekke ulike 
uttrykk som blant annet maleri, fotografi, skulptur, kunsthåndverk, stedsspesifikke- og relasjonelle 
uttrykk, lydkunst, performance, gatekunst og installasjon. Kunst i offentlige rom omfatter både kunst i 
kommunalt eide bygg eller uterom og kunst i allment tilgjengelige rom der private grunneiere eller 
utbyggere er oppdragsgivere, altså uterom som er tilgjengelig for oss alle.

 

 

 

 

Forutsetningene for en strategi



I 2018 inviterte kulturdirektøren til et seminar hvor tema var kunst i det offentlige rom. Vi var 
interessert i å få innspill og tilbakemeldinger på dagens situasjon, og hva man så for seg kunne 
forbedres i fremtiden. 

Seminaret var åpent for alle, og det var et bredt engasjement fra kunstnere, politikere, 
kunstinteresserte og kulturbyråkrater. KORO var invitert for å holde et «inspirasjons-foredrag» for å 
vise hva som faktisk gjøres av kunst i offentlig rom ute i verden. I mindre byer enn Kristiansand, og i 
adskillig større byer enn Kristiansand. Det som tydelig kom fram i denne presentasjonen var at byene 
som ble presentert hadde alle tatt bevisste valg om at de ønsket å gjøre en forskjell når det gjaldt 
kunst i offentlige rom.

Deltakerne ble satt i grupper, og fikk noen felles spørsmål som skulle diskuteres. Det var flere ting 
deltakerne var enige om. Blant annet mangelen på verk fra vår egen samtid, og at «kommunens 
samling er   konservativ og i stor grad består av skulpturer av menn i bronse» . Det var klare 
tilbakemeldinger på at man ønsket et større mangfold i uttrykk, og at det var for få temporære verk.

Vedlikehold og formidling ble også sett på som vesentlige mangler, og det var flere innspill på at 
kunsten i uterommet må formidles digitalt. Informasjonen må være lett tilgjengelig når man står ved 
verket og søker informasjon.

Innspillene som deltakerne kom med denne dagen har vært nyttige i prosessen for utvikling av 
strategien.

Kristiansand har aldri hatt en overordnet plan for kunsten i det offentlige rom. Da Kulturstrategien 
kom i 2013 skulle den gi noen overordnede føringer på sentrale områder i den kommunale 
kulturpolitikken. Kunst i offentlig rom ble i denne ikke nevneverdig vektlagt, med unntak av «det bør 
legges spesielt til rette for at byens uterom gir gode muligheter for presentasjon av temporære 
kunstprosjekter.» Seks år etter etterlyses fremdeles temporære prosjekter i byens uterom. En ny 
strategi kan endre dette, men handlingsrommet vil fremdeles være avhengig av politisk vilje til å 
prioritere midler til kunst i offentlige rom.

 



Kristiansand kommune har en stor og innholdsrik samling av kunstverk. Samlingen består i stor grad 
av maleri, grafikk og skulptur, men har også flere tekstilverk og kunsthåndverk. Samlingen befinner 
seg i kommunale bygg og anlegg og i vårt felles uterom.

I likhet med mange andre norske byer og kommuner har Kristiansand mange figurative 
bronseskulpturer. De fleste av disse er fra midten av forrige århundre. Flere kjente kunstnere i sin 
samtid er representert i Kristiansand, den meste kjente er Gustav Vigeland.

Av lokale kunstnere er det Ingemund Berulvson (1900-1976) som skiller seg ut, og har klart flest verk 
representert i uterommet i Kristiansand. Berulvson bodde og arbeidet i Kristiansand store deler av 
sitt liv, og har laget minnesmerker, fonteneskulpturer og portrettbyster som står plassert både i 
Kvadraturen og i flere bydeler.

Eksempler på hans verk er «Tjuvfiskeren» i Ravnedalen, «Camilla Collett» plassert i Tresse og «Gutt 
med fisk» på Myren gård. Vi kan på mange måter si at Berulvson var «byens egen kunstner», og at 
de mange offentlige lokale oppdragene var med på å tilrettelegge for at han kunne leve og virke i 
Kristiansand.

Offentlige anskaffelser fungerte annerledes på Berulvsons tid enn det gjør i dag, og private initiativ 
har satt mange spor i kunsten i våre offentlige uterom. Noen på grunn av sitt virke, andre kan være 
mer eller mindre tilfeldig utvalgt av den eller de som betalte for verket. Det er nok mange mennesker 
i dag som går gjennom Wergelandsparken, uten å vite hvem de passerer. De aller fleste kjenner 
fremdeles til Henrik Wergeland, men Thomas Krag og Jørgen Løvland? Hvem var egentlig de, og 
hvorfor er de plassert i hjertet av Kvadraturen? For 60 år siden, da disse ble reist, var svaret kanskje 
åpenbart. Det er det ikke lenger, og det må vi forholde oss til.

Flere av skulpturene i uterommene våre er ikke originaler, men finnes også plassert i andre byer og 
tettsteder. Det er lett å tenke seg at skulpturene er særegne for Kristiansand, og derfor gir en egen 
identitet til byen. Slik er det nødvendigvis ikke. Dette gjelder blant annet verk som «To rådyr» 
(Gravane) av Skule Waksvik, «På stripa» av Arne N. Vigeland og «Barbarkvinne» av Magnus 
Vigrestad, som det alle finnes ett eller flere eksempler av i andre norske byer. Til og med Gustav 
Vigelands skulptur av Henrik Wergeland finnes i en annen by. Men vi kan i det minste skryte på oss 
at han kom til Kristiansand først.

Forvaltning av kommunens 
kunstsamling



Gutt med fisk av Ingemund Berulvson, Myren gård 2017. Hvordan skal vi forvente at innbyggerne har respekt for vår felles kunst- og 
kulturarv når ikke kommunen selv ivaretar den? Foto: A.M.

Sommeren 2018 var det vann i fontenen, og barna leker i, på, med og ved skulpturen. God forvaltning av kommunens kunstsamling er 
med på å skape positive holdninger til kunsten i uterommet. Foto: A.M.



Kunsten i det offentlige uterommet i Kristiansand har vært preget av tilfeldigheter helt inn i vårt eget 
århundre. Mange skulpturer, statuer og minnesmerker er mer eller mindre plassert på en ledig plass i 
byrommet, og noen ganger kan det være vanskelig å forstå hensikten med plasseringen.

Ved mottak av gaver og ved private initiativ til kunstprosjekt har det heller ikke vært tradisjon for å se 
på forvaltningsansvaret kommunen har når verket kommer i kommunens eie. Det er ikke produsert 
vedlikeholdsplaner eller avsatt midler til dette, og verkene har blitt stående uten nødvendig ettersyn. 
Vi ser tydelig resultater av dette både i Kvadraturen og i bydelene.  

Det pågår et arbeid med å kartlegge, registrere og tilstandsvurdere alle skulpturer i uterommet i 
Kristiansand. Kulturdirektøren har engasjert en skulpturkonservator som i samarbeid med 
kommunen tar for seg hver og en av kommunens skulpturer. Dette er et tidkrevende og kostbart 
prosjekt som gjøres i flere etapper.

Kommunen har i 2019 ikke tilgang på et tilfredsstillende arkivsystem, noe som gjør at alt som 
registreres i dag må overføres til nytt og bedre system når dette foreligger. De siste årene har det 
vært mye oppmerksomhet om kommunenes forvaltning av sine kunstsamlinger, og det viser seg at 
resultatene av undersøkelser, blant annet gjort av Kommunal Rapport og NRK, er nedslående.

Det er gjennom årene gjort ulike tiltak for å registrere alle kommunens kunstverk, men det har aldri 
resultert i et brukervennlig, systematisk og helhetlig arkiv. Vi vet at verk av ulike årsaker er kassert og 
blitt ødelagt, men det er også sannsynlig at det er verk man ikke lenger kjenner til eller kan gjøre rede 
for. Dette må vi hidre at skjer igjen. Kommunens kunstsamling er vårt felles eie, og en del av vår 
kulturhistorie. 

Kristiansand kommune ønsker en variert kunstsamling. Samlingen skal være med på å gi innbyggere 
og besøkende mulighet til å oppleve kunst i deres hverdag. Den skal fortelle noe om vår felles 
historie, både lokalt og nasjonalt, men i tillegg være med på å vise det visuelle uttrykket som preger 
samtidens offentlige rom.  Kun på den måten kan vi skape og videreføre vår bys visuelle historie for 
fremtiden.



Detalj av Lek av Arne N. Vigeland, Strandpromenaden. Foto: A.M.



Kristiansand er en by og kommune i vekst. Det bygges mer, tettere og høyere, både i sentrum og i 
bydelene. Det er politisk vilje til å doble antall beboere i Kvadraturen, og skal vi lykkes i det arbeidet 
må vi skape gode rom for menneskene å leve i. Kvaliteten på våre fysiske omgivelser er viktig. Det 
gjelder både arkitektur, utviklingen av nye områder og våre offentlige uterom.

Kommuneplanens samfunnsdel i perioden 2017-2030 ble vedtatt av bystyret 20. september 2017 og 
inneholder blant annet sentrale satsingsområder som deltakelse og tilhørighet og byvekst med kvalitet.

I disse satsningsområdene kan vi finne rom for kunsten, og de to nevte punktene er helt sentrale for 
utviklingen av kunst i offentlige uterom og hvordan bruke denne kvaliteten i samfunnsplanleggingen. 
Det er derfor viktig at det arbeidet som gjøres på feltet kunst i offentlige uterom også samhandler 
med kommunedelplanen og kommunens planleggere og byutviklere.

Bruken av kunstnere i byutvikling er noe mange byer i større grad har benyttet seg av de siste årene. 
Byvekst med kvalitet skal skje blant annet ved hjelp av kompakt byutvikling, med økt kvalitet i byrom 
og nærmiljø. Forståelsen av økt kvalitet må også om handle kunst og kunstnerisk medvirkning.

Kulturaksen er et eget punkt i strategien, og skal på den måten kunne skape sin egen identitet. 
Kulturaksen har i stor grad kun vært brukt som et teknisk begrep internt i 
kommuneadministrasjonen. Ønsket er at kulturaksen skal ha innhold og identitet som byens 
innbyggere kan gjenkjenne.

Kristiansand er i ferd med å bli en storby. Selv om fokus i strategien omhandler Kvadraturen, er det 
samtidig viktig å se ut i bydelene. Det må skapes gode rom for møteplasser mellom mennesker, på 
tvers av generasjoner og kulturer. Det er i bydelene de fleste av oss bor, og det er her vi tilbringer det 
meste av fritiden vår. Vi må strebe etter lokal forankring og deltakelse når møteplasser skal 
revitaliseres eller nye uterom planlegges. I dette arbeidet kan kunsten være med på å skape identitet 
og samhandling i lokalfellesskapet.  

 

Kristiansand - en skapende by med 
ambisjoner



Pilen av Sandra Norrbin, Odderøya 2018. Land Art prosjekt i forbindelse med Tour des Fjords. Foto: Trond Even Tønnesen



På stripa av Arne N. Vigeland (t.v.) og fontene av Kjell M. Gunvaldsen, Markensgate. Det må utarbeides gode program for formidling av 
kommunens kunstsamling. Formidlingen må kunne skje både i klasserommet, byrommet og på digitale plattformer. Foto: A.M.
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Overordnede føringer



Detalj Ovalur II av Eirik Gjedrem, Torvet 2018. Foto: A.M.



Høy kvalitet og gode prosesser

Kunst i offentlig rom i Kristiansand skal preges av høy kvalitet og gode prosesser. Kvalitetsbegrepet 
vil alltid være gjenstand for debatt, og det er derfor viktig å presisere at kunstnerisk kvalitet alltid må 
sees i sammenheng med et kunstnerskap, et kunstneriske virke, et verk. Det er nettopp derfor de 
gode prosessene i arbeidet er så viktige, slik at kvaliteten i det enkelte prosjekt blir best mulig.  

For å oppnå dette skal styret i Kristiansand kommunes kunstfond til enhver tid ha tverrfaglig 
sammensetning. Kunstfaglig kompetanse i kombinasjon med arkitekt/byplanlegger/landskapsarkitekt 
har vist seg å fungere godt. Fordelen ved et tverrfaglig styre er at prosessene har bredere fokus, de vil 
ofte starte tidligere, noe som igjen fører til bedre samhandling og kvalitetssikring i prosjektene.  

Registrering, tilstandsvurdering og vedlikehold

Etter at det i kommunens nye retningslinjer for kunst i offentlige uterom er avsatt midler til drift, 
gjøres det nå et systematisk arbeid for å kartlegge, registrere og tilstandsvurdere kommunens kunst i 
uterommet.

I løpet av høsten 2018 ble 30 skulpturer registrert og tilstandsvurdert. Arbeidet fortsetter i 2019, og 
skal omfatte alle skulpturer i kommunens eie i uterommet i Kristiansand. Skulpturene i og rundt 
Kvadraturen blir registrert først, før bydelene står for tur. 

Etter endt kartlegging og registrering produseres det en vedlikeholdsmanual som forteller noe om 
skulpturens vedlikeholdsbehov, når dette skal skje og hvem som har ansvar for at det gjennomføres. 
Det er i dette arbeidet viktig at kulturdirektøren    samarbeider tett med park- og ingeniørvesen, som i 
stor grad etterser kunsten i det offentlige uterom. Behovet for vedlikehold er stort, og vil være en 
betydelig utgiftspostfor kommunen i årene som kommer.

Formidling

I 2019 finnes det ingen formidling av kommunens kunstsamling. Det er viktig at formidlingen er lett 
tilgjengelig digitalt og i brosjyrer for blant annet klasseromsundervisning, men det er også viktig at 
man lager gode formidlingsopplegg som kan brukes på stedet hvor kunsten befinner seg. Å ta og føle 
på verket, å forholde seg til kunstverket i uterommet er også et viktig moment i formidlingen. 
Formidlingen av kommunens kunstsamling skal rettes mot alle innyggere og besøkende. 



Sjøfartsmonumentet av Annika Oskarsson og Thomas Nordstrøm, Nodeviga. Foto: Svein Tybakken
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Førende prinsipper



Biskop James Maroni av Ingemund Berulvson, domkirkeparken. Reaktivering av kunst i uterommet kan få oss til å oppdage et verk på 
nytt. Foto: A.M.



 

 

 

 

Kristiansand kommune har en stor og innholdsrik kunstsamling. Mange av verkene vi har i 
uterommene våre, definerer det rommet de er plassert i – for eksempel skulpturen av Henrik 
Wergeland i Wergelandsparken (riktignok oppkalt etter broren Oscar), eller To like av Guri Berg 
ytterst på gjestehavna. Og for mange av oss som vokste opp i Kristiansand før mobiltelefonens tid, 
var  «hesten» (Fole av Ørnulf Bast) den selvsagte møteplassen i byen.

Men det står også flere verk både i Kvadraturen og i bydelene som er anonyme og nærmest glemt.  
Mange av disse verkene kunne fått ny og bedre plassering, kanskje settes inn i en ny sammenheng, 
og dermed bli aktualisert og synliggjort på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag. Det er også 
slik at i en by, som stadig er i utvikling, vil det være endringer i byrom og på plasser og steder. 
Fontener og skulpturer i Kristiansand er flyttet på både én og to ganger, og det kommer til å skje 
igjen.

Kristiansand kommune skal være god på innbyggerdialog og medvirkning. Erfaringsmessig vet vi at 
mange har tanker, følelser og meninger om kunsten i vårt felles uterom, og det skal derfor være 
åpenhet i prosessene som handler om ulike former for reaktivering, flytting eller destruksjon av verk i 
uterommet. 

Ved større prosjekter skal kommunen vurdere å benytte seg av kuratorkompetanse og 
kulturhistorikere i arbeidet med flytting og reaktivering.

Reaktivering av kunst i uterommet



Liqen er i ferd med å ferdigstille sitt verk på Teateret, Gadekunstfestivalen 2017. En bygningsvegg kan være med på å endre et helt 
nabolag. Foto: A.M.



 

 

 

 

Kommunen ønsker å arbeide for at kunst som kvalitet i uterommet skal være et rekkefølgekrav ved 
utbygging av offentlige og private byggeprosjekt i kommunen.  

I Kristiansand, i likhet med mange andre storbyer, er arealene i sentrum og i bydelene under press. 
Stadig tettere utbygging gjør at kvalitet i de offentlige uterommene blir enda viktigere.

Det finnes i dag lovverk som sier noe om hva som kan kreves av for eksempel grønnstruktur og 
teknisk struktur i forbindelse med utbygging. Det vil være i kommunens interesse å også se på 
mulighetene for å implementere kunst i offentlige uterom i kommunens styringsdokumenter. Dette 
vil kunne åpne opp for en bredere tilnærming til kvalitetsbegrepet i det offentlige uterommet, og 
synliggjøre viktigheten av dette. 

Ved å implementere kunst i offentlige rom som rekkefølgekrav, vil kommunen tidlig i planprosesser 
kunne oppnå større oppmerksomhet om kvalitetene i uterommet, og få bedre kunnskap om hva 
utbygger planlegger for offentlige rom tilknyttet prosjektet. Gode uterom er noe som vil komme alle 
innbyggere til gode, enten det bygges i Kvadraturen eller i bydelene. 

Rekkefølgekrav



Smoke and Mirror av Kolab Arkitekter og Fredrik Berberg, Odderøya 2017. Foto: A.M.



 

 

 

 

De fleste bydeler i Kristiansand har lite kunst i det offentlige rom. Det som finnes, er i de aller fleste 
tilfeller knyttet opp mot offentlige bygg som skoler og barnehager. I Kristiansand bor de aller fleste 
menneskene i bydelene. På samme måte som vi omtaler kvalitet på uterommene i Kvadraturen må vi 
også strebe etter det i bydelene.

Det skal arbeides for at kunst i uterommet skal være en kvalitet som benyttes når det opparbeides 
nye parkanlegg og møteplasser i bydelene. Lokal identitet handler om relasjoner mellom mennesker 
og steder, og gjennom medvirkning i lokalmiljøet kan man møtes og skape nye felles referanser 
gjennom kunstprosjekt.

I 2020 er Kristiansand en storby med over 100 000 mennesker spredt over et stort geografisk 
område. Da er det viktig å skape gode nærområder hvor vi kan treffes gjennom hele året, på tvers av 
kulturer og generasjoner. Ønsket er at bydelsprosjektene skal være nettopp dette limet, og bidrar til 
økt deltakelse gjennom kunstprosjekter som har fokus på lokalsamfunnet, og med bydelsidentitet 
som et nøkkelord.

Bydelsprosjekt



Rosa testosteron av Erik Pirolt, Aquarama 2016-2018. Temporært verk. Foto: Erik Pirolt



 

 

 

 

Temporære kunstverk har andre kvaliteter enn faste installasjoner, og noe av det mest fascinerende 
med temporære verk er at de kun er her for en bestemt periode, så er de borte for alltid. Det 
temporære verket kan være på reise fra by til by, eller det kan være spesielt laget akkurat for denne 
byen og for et bestemt byrom. 

Kristiansand skal årlig ha ett større temporært kunstprosjekt i bykjernen. Prosjektet kan ha variert 
plassering og omfang, og kan benytte seg av lokale, nasjonale eller internasjonale kunstnere. 

Kunstprosjektet skal være tidsbegrenset og synlig i bybildet i sommermånedene og gi oss nye 
kunstopplevelser og kanskje en uventet opplevelse i hverdagen. Ønsket er at verket skaper undring og 
inviterer til interaksjon hos både barn og voksne. 

Det vil være i kommunens interesse å ha ulike samarbeidspartnere i prosjektet år for år. 

Årlig temporært kunstprosjekt i 
bykjernen



Gjestekunstner på Gatekunstfestivalen 2017 Isaac Cordal med verk fra prosjektet Cement Eclipses, Aladdin. Det finnes flere figurer rundt 
omkring i Kvadraturen. Hvor mange har du sett? Foto: Isaac Cordal



 

 

I kulturstrategien vedtatt i bystyret i 2013 var kulturaksen et nytt begrep. Målet var at strekket mellom 
Kunstmuseet og Odderøya, som inneholder mange av byens sentrale kulturinstitusjoner og -arenaer, 
skulle dyrkes, foredles og synliggjøres.

Synligheten av kulturaksen har ikke etablert seg i bybildet på den måten som var tiltenkt, selv om den 
er minst like aktuell i dag som i 2013. Med en voksende tyngde av kunstnere og  kunst- og 
kulturinstitusjoner på Odderøya, og arenaer langs aksen som står sterkt i byen, skal vi utfordre lokale 
kunstnere til å synliggjøre og visualisere kulturaksens verdi i byens kunst- og kulturliv. 

Gjennom kunstprosjekter skal kulturaksen skille seg ut fra andre gateløp i Kvadraturen. Vi skal forstå 
at det er noe som beveger seg. Det kan være temporære verk og performancer, eller faste 
installasjoner. Det finnes i dag flere verk tilknyttet kulturaksen, og det er ønskelig med ulike 
kunstneriske uttrykk, gjerne med urbane kvaliteter. 

Det er likevel slik, at skal vi klare å gi kulturaksen en identitet og et særpreg i bybildet, vil det være 
behov for et eget design som et statisk preg på aksen - i tillegg til kunstprosjektene som kommer og 
går. I Kvadraturen har det de siste årene vært stort fokus på utforming av gateløp, og hvordan man i 
utformingen styrer bruken av gatene gjennom målrettet design. Dette kan selvfølgelig også gjøres i 
kulturaksen ved at man tilfører elementer som er gjenkjenbare og gir aksen en identitet. Det kan være 
enkle grep, som indikerer at "her er det noe som skjer", noe ser annerledes ut enn i byen forøvrig. 
Det kan for eksempel være former, farger eller lys som markører i bakkelegemet, møblering av gatene, 
eller bruk av rommet over gateløpet. Det kan også utlyses en designkonkurranse for å se ulike 
løsninger på en helthetlig tenking omkring aksens gateløp.

At kulturaksen strengt tatt ikke er en akse, men et strekk av flere gater som snor seg gjennom  byens 
torv og gågate, krysser og går gjennom trafikkerte gater er utfordrende for en helthetlig utforming. 
Samtidig synliggjør nettopp også dette behovet for at kulturaksen må prioriteres som et element i 
bybildet om den skal ha en reell verdi.    

Kulturaksen



Otterdalsparken med Kjell Nupens fonteneanlegg. Foto: Anders Martinsen Fotografer



 

 

 

 

I Kristiansand er Otterdalsparken et svært godt eksempel på hvordan et kunstverk kan være med på å 
definere ikke bare et byrom, men en hel by. Kjell Nupens fonteneanlegg fra 1991 er en av byens 
viktigste attraksjoner. Området er et pusterom i en hektisk hverdag, et sted vi kan være i fred, eller 
hygge oss sammen med andre. Her møtes vi; barnefamiliene, pensjonistene, studentene og 
turistene. 

Nupens fonteneanlegg har ikke bare vært viktig for Otterdalsparken, men den har også vært med på 
å forme hele strandpromenaden. Kunstverket satte en standard for verdien av gode offentlige rom i 
byen vår. Men prosjektet var likevel ikke helt smertefritt underveis. Nupen fortalte selv at det var folk 
som kastet stein på ham og arbeiderne i monteringsperioden. De mente anlegget var både for dyrt 
og stygt.  

Kunst i offentlige uterom kan være vanskelig. Det er likevel viktig at vi ikke inntar en holdning til 
samtidskunsten før vi har tillatt oss å undres. Vi har alle vår subjektive opplevelse av kunsten vi omgir 
oss med, slik vil det alltid være. Men i våre felles uterom beveger vi oss i byens historie. Fortid og 
fremtid møtes. Det er i disse rommene nye idéutvekslinger skjer, nye steder skapes og nye felles 
referanser blir en del av oss og byen vår. 

Kristiansand kommune har et ansvar for at samtidskunsten får en plass i våre felles uterom, i 
samfunnsdebatten og i historiene som skal fortelles til nye generasjoner. Kanskje vil noen også i 
fremtiden kaste stein, men hvem ville vært foruten Kjell Nupens kunstverk i Otterdalsparken?

Kunstens verdi i uterommet og 
viktigheten av strategisk arbeid



Portalen av Bård Breivik, Torvet. Etter over tre års fravær kom Portalen tilbake til Torvet i mars 2019. Foto: Svein Tybakken



 

                         
  
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom  
(Vedtatt av bystyret 31.05.2017) 
 
Del 1 Grunnlag  
 
1.1. Formål  
 
Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom skal medvirke til en helhetlig estetisk 
utforming av offentlige rom i Kristiansand, og legge til rette for kunstopplevelser for alle 
innbyggere i kommunen i deres møte med kommunale bygg og uterom.  
 
Hensikten med kunst i kommunale bygg og uterom er å:  
 

• bidra til et levende bymiljø 
• gi brukerne og befolkningen anledning til å oppleve kunst i deres kontakt med 

kommunale bygg og uterom 
• legge til rette for temporære kunstprosjekter i det offentlige rom 
• bidra til økt trivsel gjennom opplevelse av kunst  
• bidra til økt forståelse av kunst  
• bidra til aktiv kunstformidling  
• bygge opp en variert kunstsamling i kommunen  

 
 
1.2. Aktuelle bygg og uterom som omfattes av ordningen 
 
Kunst i bygg og uterom skal ses i sammenheng med den overordnede byplanleggingen. 
Ordningen skal prioritere bygninger og uterom der mange mennesker ferdes, arbeider eller 
oppholder seg. Det skal legges vekt på en rimelig fordeling av kunst i de forskjellige bydeler. 
Alle bygg for offentlige formål, offentlige uteområder og den estetiske utformingen av gater 
og veier kommer inn under retningslinjene for kunst i offentlige bygg og uterom. Dette 
omfatter både nybygg, påbygg og restaureringsarbeider.  
 
Retningslinjen skal anvendes også ved prosjekter som realiseres som offentlig-privat 
samarbeid (OPS), eksempelvis bygg som realiseres i privat regi, men har en offentlig 
funksjon og hvor kommunen har forpliktet seg til et langsiktig leieforhold.  
 
 
1.3. Kriterier for valg av kunst  
 
Ved valg av kunst til kommunale bygg og uterom skal det tilstrebes:  
 

• at kravet til kunstnerisk kvalitet blir et overordnet hensyn – nyskapende kunst bør 
vektlegges.  

• at kunsten er tilpasset stedets karakter og funksjon.  
• at det tas hensyn til brukernes interesser. 



• at det er en rimelig fordeling mellom kunstarter representert i Kristiansand kommune.  
 
 
1.4. Økonomi  
 
I forbindelse med den årlige rulleringen av kommunens handlingsprogram skal det avsettes 
årlig minimum 0,2 og inntil 0,5 % av totalt brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, 
parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlig rom, til kunst i offentlige 
bygg og uterom.  
 
Avsetningen skal fordeles mellom investeringsbudsjettet (nye prosjekter) og driftsbudsjettet 
(forvaltning, restaurering, katalogisering og formidling) med følgende andeler: Investering 75 
%, drift 25 %. I investeringsbudsjettet settes dette på et eget investeringsprosjekt (fond), 
mens driftsbudsjettet forvaltes av kulturdirektøren.  
 
Et «fondsstyre» forvalter det årlige budsjettet, og bevilger midler til kunstprosjekter i de bygg 
og uterom som er mest aktuelle. Midlene kan benyttes til 
samarbeidsprosjekter/samfinansiering med private eller andre offentlige finansieringskilder 
etter avgjørelse fra fondsstyret. Det forutsettes at ved oppføring av integrert kunst i eller på 
bygg/uterom skal det etterstrebes å samkjøre kunstprosjektet med fremdriftsplanen for 
bygget/uterommet slik at det ikke påløper ekstra kostnader totalt sett.  
 
 
1.5. Ansvarsforhold  
 
Kristiansand kommune er oppdragsgiver for kunstprosjektene. Fondsstyret er oppnevnt av 
Rådmannen for å ivareta prosjektene ut fra retningslinjene for kunst i kommunale bygg og 
uterom. 
 
Kulturdirektøren signerer de aktuelle kontraktene på vegne av Kristiansand kommune som 
oppdragsgiver. Kommunal utfører (eiendom/park/teknisk) har ansvar for å tilrettelegge for 
gjennomføring av forvaltningen.  
 
Brukerenhet har det økonomiske ansvaret ved løpende vedlikehold i henhold til 
brukerkontrakten. Kulturdirektøren prioriterer og bevilger midler til ekstraordinært vedlikehold 
og reparasjoner.  
 
Temporære kunstprosjekter i det offentlige rom med en varighet på inntil 2 måneder, 
godkjennes administrativt av kulturdirektøren. Kulturstyret har avgjørelsesmyndighet i øvrige 
saker vedrørende kunst i det offentlige rom som initieres/finansieres av andre enn 
kommunen. Fondsstyret skal først behandle sakene og avgi uttalelse til kulturstyret. I saker 
der kunstverket er en integrert del av utforming av større plass/byrom, har by- og 
miljøutvalget endelig avgjørelsesmyndighet. 
 
 
 
Del 2 Organisering 
 
2.1. Fondsstyret  
 
Det oppnevnes et faglig utvalg som skal ivareta retningslinjene for kunst i offentlige bygg og 
uterom. Utvalget fungerer som fondsstyre og skal ha fem medlemmer med personlige 
varamedlemmer, funksjonstid som de kommunale valgperiodene og følgende 
sammensetning: 
 



• Kulturdirektøren i Kristiansand kommune, leder  
• representant oppnevnt av Agder Kunstsenter  
• kunstnerisk representant, oppnevnt av Norske Billedkunstnere Agder og Norske 

Kunsthåndverkere Sør-Norge  
• representant oppnevnt av plan-, bygg- og oppmålingssjefen  
• arkitekt/byplanlegger, oppnevnt av teknisk direktør 
 
Rådgiver fra Kulturdirektørens stab ivaretar sekretariatsfunksjonen. Eksterne 
kunstnerrepresentanter honoreres i henhold til reglement for godtgjøring av folkevalgte. 
 
 
2.2. Fondsstyrets ansvarsområde og oppgaver  
 
2.2.1.Tildeling av tilskudd til kunstprosjekter 
 
Fondsstyret fastsetter hvert år hvilke bygg som skal tildeles kunstprosjekter og den 
økonomiske rammen for hvert enkelt prosjekt. Den økonomiske rammen skal dekke alle 
kostnader knyttet til kunstprosjektet.  
 
Fondsstyret har styringsansvaret for hvert enkelt kunstprosjekt, og skal:  

• Oppnevne kunstnerisk konsulent. 
• Formelt igangsette kunstprosjektet. 
• Oppnevne kunstkomité.  
• Godkjenne kunstplanen.  
• Avholde overtakelsesforretning.  

 
Fondsstyret avlegger årlig regnskap og rapport til kulturstyret. 
 
For alle prosjekter hvor midler til kunstprosjekt overgår kr 250 000 skal det oppnevnes en 
kunstkomité og en kunstnerisk konsulent. For prosjekter hvor midler til kunstprosjekt er under 
kr 250 000 blir det ikke oppnevnt kunstkomité, kun kunstnerisk konsulent som arbeider i nær 
dialog med brukere og byggherre. 
 
2.2.2 Rådgivning 
 
Fondsstyret overtar funksjonen til dagens rådgivende kunstutvalg, som gir faglige uttalelser i 
forbindelse med kunst i offentlige rom. Dette kan gjelde flytting av eksisterende verk, 
plassering av nyervervede verk eller anbefalinger i forbindelse med kunst som ønskes gitt 
som gave til kommunen. Styret vil gjøre en faglig vurdering av tiltaket, for så å legge dette 
frem for ordinær politisk behandling. 
 
2.2.3 Registrering og formidling av kommunens kunstsamling 
 
Fondsstyret skal bestyre registreringen og formidlingen av kommunens kunstsamling. Alle 
verk i kommunens eie skal være registrert i PRIMUS arkivsystem. I tillegg skal det utarbeides 
en manual for alle kunstverk i uterom. Manualen skal inneholde bilde av hvert verk, og enkelt 
forklare verkets bestanddeler og hvordan denne skal rengjøres og vedlikeholdes. 
Arkivsystemet og manualen oppdateres fortløpende.  
 
Fondsstyret skal besørge at det lages formidlingsmateriale som kan tas i bruk av ulike 
grupper i kommunen (f.eks. barnehager, skoler, turister, studenter). 
 
 
2.3. Kunstkomité  



 
Fondsstyret oppnevner en kunstkomité for hvert enkelt kunstprosjekt som har ansvar for at 
kunstprosjektet gjennomføres i henhold til retningslinjene. Sammensetningen av 
kunstkomitéen skal sikre at alle sider ved kunstprosjektet blir belyst under planleggingen. 
Kunstkomitéen består av følgende:  
 

• kunstnerisk konsulent  
• 1-2 brukerrepresentanter for det aktuelle bygg/uterom  
• representant for byggherren 
• arkitekt/landskapsarkitekt – ved nybygg, eller andre tilfeller hvor kunstprosjektet vil 

interagere med arkitekturen/landskapet.  
 
Ved større prosjekter og/eller behov for ytterlig kompetanse kan kunstkomitéen bestå av flere 
medlemmer.  
 
 
2.4. Kunstnerisk konsulent/kunstkomitéens leder  
 

• fungerer som kunstkomitéens leder og kunstfaglige representant  
• har ansvar for å orientere kunstkomitéens øvrige medlemmer om hvilke kunstneriske 

uttrykk og teknikker som vil være egnet i det aktuelle kunstprosjektet  
• komme med forslag til valg av utførende kunstner/-e, som bør underbygges med 

eksempler fra de foreslåtte kunstneres produksjon  
• skal utarbeide forslag til en kunstplan for kunstkomitéen 
• har ansvar for at kunstprosjektet gjennomføres i samsvar med godkjent kunstplan  
• har ansvar for den praktiske gjennomføringen av kunstprosjektet i nært samarbeid 

med byggherrens prosjektleder 
• skal fungere som kontaktperson for utførende kunstner/-e, og bindeledd mellom 

utførende kunstner/-e og oppdragsgiver i prosjektperioden.  
• har ansvar for at nødvendige rapporter og dokumentasjon leveres oppdragsgiver ved 

sluttføring av kunstprosjektet  
• innkalle kunstgruppen til møte og skrive referat  

 
Ved fastsetting av honorar til kunstnerisk konsulent er KOROs satser retningsgivende.  
 
 
2.5. Kunstkomitéens oppgaver:  
 

• utarbeide og legge frem kunstplanen for fondsstyret  
• velge kunstner og godkjenne endelig skisse/utkast fra kunstner/-e 
• vurdere om det skal søkes midler fra Kunst i Offentlige Rom (KORO)  
• sikre faglig kvalitet på kunstverket før overtakelsesforretning  
• sørge for god koordinering og dialog mellom kunstprosjektet og byggherrens 

prosjektleder 
 
 
2.6. Kunstplanen  
 
Kunstplanen skal inneholde:  
 

• hensikten med kunstprosjektet med utgangspunkt i en analyse av stedet og dets 
brukere  

• en redegjørelse for plassering av kunsten med utgangspunkt i en analyse av stedet 
og dets brukere 



• en redegjørelse for valg av kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i en analyse av 
stedet og dets brukere 

• forslag til fremgangsmåte for valg av utførende kunstner/-e (direkteoppnevnt 
kunstner, åpen eller lukket konkurranse, kjøp av løskunst)  

• et særskilt begrunnet forslag om åpen eller lukket konkurranse. Forslag til 
konkurranse skal inkludere et forslag til innbydelse, og forslag til sammensetningen 
av en jury som skal vurdere konkurranseutkastene. Forslag om lukket konkurranse 
skal i tillegg omfatte oversikt over kunstnere som ønskes innbudt.  

• ved konkurranser skal det utbetales honorar eller premier for innleverte 
konkurranseutkast 

• skisser/tekniske tegninger av bygg/uterom  
• budsjett med antatte kostnader og finansieringskilder  
• fremdriftsplan  
• tidsramme for kunstverkets levetid 

 
 
2.7. Utførende kunstner/-e  
 
Valg av utførende kunstner kan skje på følgende måter:  
 

• Direkteoppdrag til kunstner  
• Lukket konkurranse hvor flere kunstnere konkurrerer om et gitt kunstprosjekt.  
• Åpen konkurranse om et gitt kunstprosjekt.  
• Kjøp av ferdige kunstverk fra gallerier, organiserte kunstformidlingsinstitusjoner, eller 

i særskilte tilfeller ved kjøp direkte fra kunstner.  
 
Kunstner honoreres, og beløpet utbetales i to eller tre terminer etter avtale med kunstner. 
Kunstner er pliktig til å utføre kunstprosjektet etter godkjente skisser. Kunstners forpliktelser 
skal defineres i kontrakten. Ved sluttføring av prosjektet og før siste del av honoraret 
utbetales skal kunstner levere oppdragsgiver dokumentasjonsskjema samt dokumentasjon i 
relevant format (foto e.l.) Valg av kunstner skal dokumenteres skriftlig i henhold til Lov om 
offentlige anskaffelser. Kunstner har forsikringsansvar frem til overtakelsesforretning er 
gjennomført.  
 
 
Del 3 Forvaltning 
 
3.1. Kontrakter  
 
Ved oppnevning av kunstnerisk konsulent inngås det kontrakt mellom denne og Kristiansand 
kommune. Konsulentens oppgaver skal være definert i kontrakten.  
 
Man benytter en skissekontrakt i forkant av endelig kontraktinngåelse med kunstner/-e. 
Skissekontrakten signeres i forbindelse med avtale om at kunstner/-e skal utføre et 
skisseprosjekt for utsmykking av det aktuelle bygg eller uterom. Når utsmykkingsutvalget 
godkjenner endelig kunstprosjekt, signeres hovedkontrakten med kunstneren/-e.  
Kontraktsforslag utarbeides av kultur i samråd med utførende enhet for prosjektet.  
Kulturdirektøren signerer kontrakten på vegne av Kristiansand kommune som 
oppdragsgiveren.  
 
 
3.2. HMS  
 



Det må kartlegges hvilke påvirkninger gjennomføringen av kunstprosjektet får på HMS i 
byggeprosjektet. Kunstprosjektet bør innpasses i HMS-planen for byggeprosjektet 
 
 
 
3.3. Overtakelsesforretning  
 
Ved sluttføring av et kunstprosjekt innkaller fondsstyret til overtakelsesforretning med 
besiktigelse av kunstprosjektet. Det skal føres protokoll over overtakelsesforretningen med 
hvem som er tilstede, mangler som måtte påvises, frist for utbedring av påviste mangler og 
hvorvidt kunstverket overtas eller nektes overtatt. Siste tredjedel av honoraret til kunstner 
utbetales når kunstverket er overtatt. Når kunstverket er overtatt har ikke kunstner 
forsikringsansvar lenger.  
 
 
3.4. Avslutningsrapport  
 
Kunstkomitéen, ved kunstnerisk konsulent, skal skrive en avsluttende rapport om 
kunstprosjektet.  
 
 
3.5. Dokumentasjon  
 
Kunstner skal levere inn et dokumentasjonsskjema med grundig beskrivelse av kunstverket, 
og instrukser for vedlikehold. Sammen med skjemaet skal det leveres inn dokumentasjon av 
verket i relevant format etter kulturdirektørens bestemmelser.   
 
 
3.6. Brukerkontrakt  
 
Det skal utarbeides en brukerkontrakt mellom brukerenheten der kunsten er plassert og 
Kristiansand kommune som eier av verket. Denne skal definere ansvarsforholdet mellom eier 
og bruker av kunsten.  
Brukerenhet har ansvar for det daglige vedlikehold, samt ansvar for at kunstnerens intensjon 
med verket ivaretas. Brukerkontrakten skal inneholde beskrivelse og dokumentasjon av verk 
(foto e.l.) samt beskrivelse av hvordan kunsten skal vedlikeholdes. Det skal leveres en kopi 
av all relevant informasjon om kunsten til brukerenhet, eiendom/park/teknisk og kultur. 
  
 
3.7. Registrering/formidling  
 
Alle verk som er innkjøpt gjennom den kommunale ordningen for kunst i bygg og uterom skal 
registreres i kunstverkdatabasen PRIMUS. Verk registreres etter kriterier som ivaretar behov 
for bevaring, vedlikehold og formidling. Registeret gjøres tilgjengelig for flere, spesielt 
kommunale brukere som barnehager og skoler både i forhold til eget vedlikehold og 
formidling til barn/elever.  
 
 
3.8. Skade/vedlikehold  
 
Brukerenhet har ansvar for det daglige vedlikehold som beskrevet i brukerkontrakten. Ved 
skade eller behov for ekstraordinært vedlikehold har brukerenhet ansvar for å melde fra til 
Kulturdirektøren. Ved skade skal kunstner informeres og konfereres i forhold til reparasjon av 
skade eller eventuelle restaurerings- og konserveringsmessige inngrep. Etter 



overtakelsesforretning forsikres og sikres kunstverkene i henhold til kommunens gjeldende 
forsikringsavtale.  
 
 
 
 
3.9. Endring/flytting/destruering  
 
Fondsstyret kommer med faglig rådgivning til kulturstyret ved innmeldt behov for flytting av 
kunstverk. Det må i hver enkelt sak vurderes om det er aktuelt med videre behandling i andre 
politiske utvalg. Ved endringer eller destruering skal kunstner kontaktes i rimelig tid før 
tiltaket skal gjennomføres, i henhold til åndsverkloven § 49. 
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