Plan for KORIS

(med vedtatte endringer)

(Kunst i det Offentlige Rom I Stjørdal kommune)

1. Ordningens omfang
1.0 Profesjonell visuell kunst (billedkunst, skulptur, lyd- og lyskunst m.m.) i og ved kommunale bygg og
anlegg og friluftsområder i Stjørdal kommune
2.0 Innkjøp av kunst
3.0 Mottak av gaver i form av kunstverk
4.0 Andre områder

2. Økonomi
2.1. Finansiering av kunstprosjektene
Innstilling til vedtak fra rådmannen (ikke vedtatt):
1,25 % av Stjørdal kommunes årlige totale investeringsbudsjett inklusive kjøp av eiendom
(med unntak av avgifts-finansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr, ENØK-tiltak,
maskiner og utstyr etter utskiftingsplan, rassikring m.m.) avsettes som egen post i årlige
investeringsbudsjett til KORIS.
Vedtak i Kommunestyret 18.04.2013:
«Finansiering i henhold til «Plan for KORIS» på 1,25 % av Stjørdal kommunes årlige investeringer
(med unntak av avgifts-finansierte investeringer, investeringer til selvkost, IT-utstyr, ENØK-tiltak,
maskiner og utstyr etter utskiftingsplan, rassikring m.m.) søkes innarbeides i økonomiplanen fra
2014.»
Kunstmidlene fordeles bygge-/anleggsprosjekt etter vedtatt årsplan for kunstprosjekt
(jmf. Punkt 5 i dette dokument). Disse bygge-/anleggsprosjektene setter av nødvendig timeressurs i
sitt investeringsbudsjett for å dekke deltakelse i kunstutvalget for arkitekt/prosjektleder/andre.
Ubenyttede midler til KORIS ved årsskiftet settes på øremerket fond. Kapitaliserte renter tilfaller
også fondet.
Det skal søkes om statlig toppfinansiering via KORO (statens fagorgan for Kunst i det Offentlige
ROm) til gjennomføring av relevante prosjekter etter en samlet vurdering og prioritering av
tiltakene når dette er innenfor rammen for KORO`s støtteordninger. Budsjettmidlene kan også
brukes til samfinansiering med privat næringsliv eller andre offentlige investorer til utføring av
KORIS. Ved integrerte løsninger kan også andre midler fra bygge- eller anleggsbudsjett komme i
betraktning til dekning av deler av kunsten.
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2.2. Administrasjonskostnader
Innstilling til vedtak fra rådmannen (ikke vedtatt):
Det avsettes midler i Økonomiplanen og årlige driftsbudsjett til forvaltning og gjennomføring av
KORIS tilsvarende en fast stillingsressurs med kunstfaglig kompetanse på minimum 50 % stilling.
I tillegg avsettes tilstrekkelige ressurser til honorering kunstneriske konsulenter på egne prosjekt,
utgifter til gjennomføring av eventuelle konkurranser og andre administrative utgifter. Stillingen ses
i sammenheng med drift av galleri i nytt Regionalt Kulturhus Stjørdal (RKS) og Lokstallen som arena
for skapende kunst.
Vedtak i Kommunestyret 18.04.2013:
«Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av kulturhuset.»
Midlene skal også dekke avgiften på 5 % av kontraktbeløpet med billedkunstnere til Bildende
Kunstneres Hjelpefond (lovfestet).

3. Administrasjon av kunstordningen
Innstilling til vedtak fra rådmannen (ikke vedtatt):
Rådmannen v/Enhet kultur har ansvar for investeringsbudsjett og driftsbudsjett for KORIS. Minimum
50 % fast stilling som administrator med krav om kunstfaglig kompetanse opprettes ved Enhet Kultur.
Egen stillingsbeskrivelse med kompetansekrav utarbeides. Se Retningslinjer for KORIS.
Vedtak i Kommunestyret 18.04.2013:
«Den kunstfaglige kompetansen må ivaretas innenfor driftsorganiseringen av kulturhuset.»
4. Kunstgruppe Stjørdal kommune
Kunstgruppe Stjørdal kommune videreføres etter ikrafttredelse av KORIS og er administrators
referansegruppe. Kunstgruppe Stjørdal kommune deltar i årsplanarbeid, evaluering og andre relevante
saker etter behov. Består av representanter fra enhetene Eiendom, Areal, Kultur. Flere enheter kan bli
representert i gruppen ved behov. Administrator leder arbeidet og har sekretærfunksjon.

5. Årsplan
Til grunn for fastsettelse av midler til de ulike kunstprosjektene legges en rekke vurderinger som f.eks:
5.1. Forholdet mellom bygg/anlegg, arkitektur og omgivelser
5.2. Om det generelt er behov for kunst på det aktuelle stedet
5.3. Vurdere byggets eller anleggets funksjon
5.4. Om arkitekturen bør virke alene eller i samspill med kunst
5.5. Vurdere brukergrupper og om bygget/anlegget har mange brukere eller besøkende
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5.6. Om bygget/anlegget skal dekke utpregede sosiale eller kulturelle oppgaver, eller har spesiell
symbolverdi

6. Retningslinjer for gjennomføring av kunstprosjekter i tilknytning til bygg og anlegg
Retningslinjer for gjennomføring av kunstprosjekter tilpasses retningslinjer for gjennomføring av byggeog anleggsprosjekt i samarbeid med prosjektledelsen på bygget/anlegget. De økonomiske rammene for
kunstprosjekter inklusive timeressurser for deltakelse i kunstutvalg synliggjøres i byggenes/anleggenes
behovsfase og fastlegges i prosjektbudsjettet for bygget/anlegget i løpet av skisse- og forprosjektfasen.
Oppnevning av kunstutvalg for det enkelte prosjekt skjer så tidlig som mulig, som regel i forbindelse
med utarbeidelse av skisseprosjekt. Mer detaljert informasjon i Retningslinjer for KORIS.

7. Forholdet til staten og andre retningslinjer
Der annet ikke er nevnt legger Stjørdal kommune “Statens retningslinjer for utsmykking av kommunale
og fylkeskommunale bygg” (KORO) til grunn for sin kunstordning. Stjørdal kommune samordner sine
søknader for oversendelse til KORO så tidlig i planfasen som mulig.
KORO yter innenfor visse rammer tilskudd til kunstprosjekt i/ved kommunale og fylkeskommunale
bygg. Honorarer og utgifter til kunstnerisk konsulent dekkes av KORO når fondet bidrar med
toppfinansiering av prosjektet. I andre tilfeller dekkes kostnadene til dette av budsjettmidler for
ordningen.

8. Andre områder
Når kommunen yter tilskudd til oppføring av ikke-kommunale bygg og anlegg, kan kommunen sette
vilkår om at det settes av midler til kunstprosjekt.
Når kommunen inngår avtaler med private utbyggere om bygg som kommunen skal drive, kan
kommunen stille krav om at bygget skal ha kunstprosjekt, og hvor det anmodes om at kommunenes
regler legges til grunn for dette arbeidet.
Kommunale AS faller utenfor ordningen, men anmodes om at det settes av midler til kunstprosjekt ved
investeringer, og at kommunens regler tas i bruk i slike saker. Eventuelle kostnader må finansieres av
virksomheten.

9. Innkjøp av kunst/mottak av gaver i form av kunstverk/drift og vedlikehold.
Se Retningslinjer for KORIS.
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