
  
 

Regelverk for kunstnerisk utsmykking i Buskerud fylkeskommune 
Forslag til nytt regelverk. Behandles i fylkestinget 15.12.16  

§1 

Kunstnerisk utsmykning kan omfatte billedkunst, kunsthåndverk, skulptur, installasjoner eller 

arkitektoniske virkemidler i eller utenfor et bygg. Utsmykkingen skal understreke byggets særpreg og 

funksjon og virke harmonisk i forhold til bygget og omgivelsene. Kunstnerisk utsmykking gjelder for 

både nybygg, ombygging og utvidelse. 

§2 

Avsetning til kunstnerisk utsmykning i byggebudsjettet skal være 1,5 % av byggesummen. Denne 

summen skal innbefatte alle utgifter knyttet til konsulentbistand, utvelgelsesprosess, tilpassing og 

montering, samt dokumentasjon og formidling.  

§3 

Disse reglene gjelder for prosjekter hvor byggekostnadene er på 10 millioner kroner eller mer. Når det 

er fattet politisk vedtak om nybygg, ombygging og utvidelse av fylkeskommunalt bygg, skal 

administrasjonen vurdere følgende: 

a. Om byggesaken hjemler innkjøp av kunst etter dette regelverk 

b. Om det skal søkes statlig tilskudd etter ordningen med KORO – kunst i offentlig rom 

§4 

Det skal nedsettes et kunstutvalg for hvert byggeprosjekt. Kunstutvalget skal bestå av én repr. fra BFK 

Eiendom, én repr. fra arkitekt/entreprenør, én repr. fra Team for kunst og kultur i fylkeskommunens 

Utviklingsavdeling, én brukerrepresentant, samt kunstfaglig konsulent. Team for kunst og kultur har 

lederansvar for kunstutvalg.  

§5 

Innleie av kunstfaglig konsulent gjøres etter regler om offentlige anskaffelse.  

§6 

Kunstutvalget skal benytte seg av elevmedvirkning der byggeprosjektet handler om nybygg, 

ombygging eller utvidelse av videregående skole. Elevmedvirkningen kan ta flere former og foregå via 

flere kanaler. Utvalgets brukerrepresentant skal i samarbeid med resten av kunstutvalget definere 

skolens ståsted for å sikre reell elevmedvirkning.  

§7 

Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan med et budsjett, samt iverksette kunstplanen og bistå 

kunstnere under gjennomføring av kunstprosjektet. 

§8  

BFK Eiendom skal i kunstutvalgets oppstartsmøte gi informasjon om byggeprosjektet og dets 

byggetekniske premisser for utsmykking. Det handler om å tilrettelegge for eventuell senere utvidelse 

av bygget.  

§9  

Kunst er beskyttet av åndsverksloven 

http://www.bfk.no/

