
Ny kunstordning – mandat og representasjon

 

•ADMINISTRATIVT. Interne og eksterne faglige representanter

•Sammensetning:

•1 arkitekt fra by- og samfunnsplanlegging, byutvikling

•1 arkitekt fra bymiljø og utbygging, byggeprosjekter

•1 landskapsarkitekt fra bymiljø og utbygging, park og vei

•1 kunstfaglig representant/kunsthistoriker 

•1 kunstnerrepresentant BKFR

•1 kunstnerrepresenant NKV-R

•1 rådgiver fra innbygger- og samfunnskontakt, kultur 

Tverrfaglig administrativt forum -
drøfter og prioriterer kunst i bygg 

og i by-og 
stedsutviklingsprosjekter

FORESLÅR PRIORITERING AV TILTAK I 
ÅRSPLANEN. FREMMES SOM SAK TIL 

GODKJENNING I UKIS

•FAGLIG FLERTALL. Politikere og eksterne, faglige representanter

•Sammensetning:

•3 politikere (2 fra UKIS og 1 fra UMU)

•2 kunstnere (BKFR og NKV-R) 

•1 kunstfaglig representant 

•1 arkitekturfaglig (landskapsarkitekt/arkitekt) 

•Kultursjefen, eller kultursjefens representant, møter med talerett.

Kunstutvalg - behandler 
vedtatte kunstprosjekter i bygg 

og uterom

FATTER VEDTAK 

•FAGLIG FLERTALL. Politiker og eksterne, kunstfaglige representanter. 

•Sammensetning:

•1 politiker (UKIS)

•1 kunstfaglige representant (oppnevnt av UKIS)

•1 kunstnerrepresentanter (BKFR/NKV-R)

•Kultursjefen, eller kultursjefens representant, møter med talerett.

Innkjøpskomité - kjøper inn 
kunstverk og vurderer tilbud om 

kunstgaver

FATTER VEDTAK OG GJENNOMFØRER 
ANSKAFFELSER



 

Kunstutvalget – gjeldende og nytt mandat og representasjon 
Gjeldende mandat for UKIS Gjeldende mandat for 

kunstutvalget 
Nytt mandat for UKIS Nytt mandat for kunstutvalget 

Fatter vedtak i saker om 
kunstprosjekter i offentlige 
uterom 

Avgir uttalelse i saker om 
kunstprosjekter i offentlige 
uterom 

Godkjenner årsplan og 
årsrapport utarbeidet av 
tverrfaglig forum 

Vedtar og følger opp kunstprosjekter i 
kommunale bygg og offentlige uterom, 
som er prioritert av UKIS i årsplanen.  

 Fatter vedtak i kunstprosjekter i 
kommunale bygg 

  

Gjeldende sammensetning   Ny sammensetning 
Politisk representasjon: 2 politikere fra UKIS  

1 politiker fra UMU 

Politisk representasjon: 2 politikere fra UKIS (leder/nestleder) 
1 politiker fra UMU 

Ekstern faglig representasjon: 1 kunstner (BKFR/NKV-Rog.)  
1 kunsthistoriker 

Ekstern faglig representasjon: 1 kunstner fra BKFR 
1 kunsthåndverker fra NKVN-Rogaland 
1 kunsthistoriker 
1 arkitekturfaglig fra Stav. Arkitektforening 
eller Norske landskapsarkitekters forening 

Intern faglig representasjon: 
(med talerett) 

1 arkitekt fra byutvikling  
1 arkitekt fra byggeprosjekter  
1 landskapsarkitekt fra park/vei 
1 rådgiver fra kultur 

Intern faglig representasjon: 
 
Fra administrasjonen: 

Kultursjefen, eller kultursjefens representant, 
møter med talerett. 

 
1 sekretær fra politisk sekretariat 

 

  



Innkjøpskomitéen – gjeldende og nytt mandat og representasjon  
Gjeldende mandat  Nytt mandat   

Kjøper inn kunst til bygg og 
vurderer tilbud om kunstgaver.  

 Kjøper inn kunst til kommunale bygg 
og vurderer tilbud om kunstgaver. 

 

Gjeldende sammensetning  Ny sammensetning  
Politisk representasjon: 1 politiker fra UKIS (leder) Politisk representasjon: 1 politiker fra UKIS 
Ekstern faglig representasjon: 1 kunstner/kunsthistoriker          Ekstern faglig representasjon: 1 kunstnere fra BKFR/NKVN-R 

1 kunsthistoriker oppnevnt av UKIS 
Intern faglig representasjon: 1-2 rådgivere fra kultur Intern faglig representasjon: Kultursjefen, eller kultursjefens representant, 

møter med talerett. 
 

 

Tverrfaglig administrativt forum - mandat og representasjon 
 Mandat   
Ny ordning Drøfter og prioriterer kunstprosjekter tilknyttet bygg og kunst i by- 

og stedsutviklingsprosjekter. 
 

 Utarbeider forslag til årsplan og årsrapport som godkjennes av UKIS  
 Sammensetning  
Ny ordning Politisk representasjon: - 
 
 

Ekstern faglig representasjon: 1 kunstner BKFR 
1 kunstner NKVN-R 
1 kunsthistoriker  

 Intern faglig representasjon: 1 arkitekt fra byutvikling 
1 arkitekt fra byggeprosjekter 
1 landskapsarkitekt fra park og vei 
1 rådgiver fra kultur  

 


