
REGLEMENT FOR KUNSTORDNINGEN I STAVANGER KOMMUNE  

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) har det overordnede ansvaret for kunst i offentlige 

rom. UKIS vedtar hvert år årsplan og årsrapport for kunstordningen basert på den årlige avsetningen 

fra kommunens investeringsbudsjett.  

Årsplanen skal inneholde en prioritering av midler mellom kunstprosjekter i kommunale bygg, 

kunstprosjekter i offentlige uterom og innkjøp av kunstverk.  

Deler av avsetningen skal også brukes til forvaltning av kunst i databasen og særskilt 

vedlikehold/større rehabiliteringer og reparasjoner.  

Mandat for kunstutvalget:  
Stavanger kommunes kunstutvalg sin beslutningsmyndighet omfatter kunstprosjekter i kommunale 

bygg og i Stavangers offentlige uterom som er vedtatt av UKIS og prioritert med midler i årsplan for 

kunstordningen.  

Sammensetning av kunstutvalget  
Kunstutvalget skal ha følgende sammensetning:  

2 representanter fra UKIS (leder/nestleder)  

1 representanter fra UMU  

1 representant fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR)  

1 representant fra Norske Kunsthåndverkere Vestlandet, avd. Rogaland (NKV-R)  

1 kunstfaglig representant/kunsthistoriker (oppnevnt av UKIS)  

1 arkitekt fra Stavanger Arkitektforening (SAK)/Norske landskapsarkitekters forening (NLA)  

Kultursjefen, eller kultursjefens representant, møter med talerett.  

 

Både de eksterne og de politiske representantene har personlige vararepresentanter.  

Kunstutvalget er beslutningsdyktig når minst 4 representanter er til stede, herav 2 av de kommunalt 

oppnevnte representantene. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme.  

Ved utskriving av konkurranse skal kunstutvalget være jury, og det skal påses at juryen alltid har et 

kunstfaglig flertall. Kunstkonsulent og arkitekt for bygget tiltrer juryen med stemmerett. 

Brukerrepresentanten møter i juryen med talerett.  

Overordnede og prinsipielle saker legges frem til politisk behandling i UKIS med innstilling fra 

kunstutvalget. Ved uenighet kan representanter i kunstutvalget også anke en sak inn for UKIS i 

henhold til kommunens standardreglement.  

Funksjonstid for kunstutvalgets politiske og eksterne representanter følger valgperioden. Eksterne 

representanter kan ikke gjenvelges i etterfølgende periode.  

  



Mandat for innkjøpskomiteen 
Innenfor den økonomiske rammen som framkommer av årsplan for kunstordningen, skal 

innkjøpskomiteen vedta prioriteringer for innkjøp og plassering av kunst til kommunale bygg.  

Innkjøpskomiteen skal vedta disponering av kunstverk som ikke lenger er i sirkulasjon. Komiteen skal 

vurdere tilbud om kunstgaver til Stavanger kommune.  

Innkjøpskomiteens aktivitet skal inngå i den årlige rapporten til UKIS.  

Sammensetning av innkjøpskomiteen  
Innkjøpskomiteen skal ha følgende sammensetning:  

1 politiker fra UKIS  

1 kunsthistoriker (oppnevnt av UKIS)  

1 kunstner fra BKFR/NKVN-R (som skifter på vervet)  

Kultursjefen, eller kultursjefens representant, møter med talerett.  

 

Funksjonstid for innkjøpskomiteens eksterne representanter følger valgperioden. Eksterne 

representanter kan ikke gjenvelges i etterfølgende periode.  

Mandat for tverrfaglig forum  

Tverrfaglig forum er sammensatt av interne og eksterne faglige representanter. Forumet er 

administrativt og skal drøfte og prioritere kunstprosjekter i kommunale bygg og i by- og 

stedsutviklingsprosjekter. Tverrfaglig forum skal utarbeide forslag til årsplan som fremmes som sak til 

godkjenning av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS). Det skal også utarbeides årsrapport 

for kunstordningen som skal legges fram for UKIS.  

 

Tverrfaglig forum vurderer saker om kunstprosjekter som er initiert av eksterne aktører.  

Sammensetning av tverrfaglig forum  
Tverrfaglig forum skal ha følgende sammensetning:  

1 kunstner fra Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR)  

1 kunsthåndverker fra Norske Kunsthåndverkere Vestlandet, avd. Rogaland (NKVN-R)  

1 kunsthistoriker  

1 arkitekt fra byutvikling 1 arkitekt fra byggeprosjekter  

1 landskapsarkitekt fra park og vei  

1 rådgiver fra kultur  

 

Funksjonstid for tverrfaglig forums eksterne representanter følger valgperioden. Eksterne 

representanter kan ikke gjenvelges. 


