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FORORD

Kunstsentrene i Norge har eksistert siden 2010, og i løpet av 2011 har vi 
fortsatt det spennende arbeidet det er å samle landets 15 kunstsentre i 
én forening. Våre medlemmer er kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner 
med en spesiell forpliktelse til kunstnere, og vi vil i tiden framover utvikle 
oss i fellesskap slik at kunstsentrene i Norge fortsetter å framstå som 
aktuelle og eksperimentlystne institusjoner. 

Til sammen produserte og formidlet våre medlemmer i 2011 142 
utstillinger og 69 vandreutstillinger, prosjekter og festivaler. Til sammen 
formidlet vi samtidens kunstutrykk til 80 167  skolebarn gjennom Den 
kulturelle skolesekken og andre formidlingstiltak rettet mot barn.  Totalt 
sett formidlet Kunstsentrene i Norges medlemmer samtidens kunst til 
380 476 publikummere. 

Høsten 2011 ble vår felles webside www.kunstsentrene.no lansert. 
Dette er en åpen plattform for alle våre medlemmer for annonsering 
av respektive senters program og faglige aktivitet. Styret bruker også 
siden aktivt til å presentere foreningens aktiviteter og nyheter fra våre 
medlemmer, slik som nyansettelser og høringsuttalelser. 

På vårt landsmøte i Bergen, arrangert av Hordaland kunstsenter i 
september 2011, var vi for første gang fulltallige, og vi hadde vårt 
første ordinære årsmøte. Her ble vår første felles årsrapport presentert, 
og nytt Styre ble valgt. Det ble vedtatt at et utvalg på tre, utpekt av 
Styret blant kunstsentrenes ledere og styreledere, i det kommende året 
skulle utarbeide en strategi- og handlingsplan for de neste ti årene for 
Kunstsentrene i Norge. Utvalgets leder har vært Trond Hugo Haugen, 
styreleder for Rogaland Kunstsenter, og to medlemmer fra Styret deltok 
i arbeidet: Kristine Natvig, daglig leder av Kunstnersenteret i Oppland og 
Anne Szefer Karlsen, leder av Hordaland kunstsenter. Planen presenteres 
i denne årsmeldingen.

Våre årlige møter er viktige fora for faglig og institusjonell utvikling. I 
tilknytning til årsmøtet i 2011 ble det arrangert forelesninger med Cecilia 
Gelin, dekan ved Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. Kunstakademiet og 
Solveig Øvstebø, direktør av Bergen Kunsthall. Sissel Lillebostad, kunstner, 
kunsthistoriker og for tiden høgskolelektor og koordinator for Skapende 
kuratorpraksis ved Kunsthøgskolen i Bergen, holdt en workshop om 
”strategi- og handlingsplanen som verktøy”. 

Websiden og oppstarten av Kunstsentrene i Norge ble gjort mulig av et 
tilskudd fra Kulturdepartementet, som ble bevilget desember 2010.

I oktober 2010 vedtok styret i Bildende Kunstneres Hjelpefond å opprette 
en ny støtteordning; BKH delegerte tildelinger, som  har til formål å styrke 



kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet, og 2011 var det 
første året disse ble utdelt. 

I Stortingsmelding 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking ble 
Kunstsentrene i Norge nevnt i kapittel fem, Inkludering og nye stemmer 
i kultursektoren:  

”5.12.14 Tiltak: regionalisering av forvalting av Statens utstillingsstipend 

Regjeringa arbeider aktivt for å sikre ei god regional fordeling av 
kulturmidlane. Som ei oppfølging av dette foreslår regjeringa at 
forvaltinga av midlane som er sett av til Statens utstillingsstipend, blir 
flytta til landets 15 kunstnarsenter, inkludert Samisk kunstnarsenter, og 
at fordelinga blir koordinert av Foreningen kunstnersentrene i Norge. 
Avsetjinga for 2012 er 3,8 mill. kroner.” 

Kunstsentrene i Norge merker seg at flere instanser følger med på vår 
forenings oppstart med interesse og tillit, og Styret ser fram til produktive 
samarbeid internt i foreningen og med eksterne partnere i årene som 
kommer. 

På vegne av styret
Anne Szefer Karlsen, leder av Hordaland kunstsenter
Fungerende Styreleder for Kunstsentrene i Norge 

5



6

Har ikke DKS

PRESENTASJON AV KUNSTSENTRENE I NORGE  - 
PRESENTERT I ALFABETISK REKKEFØLGE MED NØKKELTALL

AGDER KUNSTNERSENTER

Fra utstillingen Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise  av Kurt Johannessen. (Foto: 

David Turner)

I september 2011 fikk kunstnersenteret nye nettsider. I den forbindelse 
oppdaterte vi også vår digitale kunstnerdatabase. Kunstnersenteret har 
siden juni 2011 sendt ut populære ukentlige nyhetsbrev, med informasjon 
om aktuelle utstillinger og muligheter.

I september 2011 ble Faglig Forum gjennomført. Dette var en intensiv 
periode med forelesninger, kurs, møter og kunstnerpresentasjoner, hvor 
alle arrangementene hadde en sterk faglig karakter.

Utlysning av utstillingsplass i 2013 ble spredt vidt og kunstnersenteret 
hadde ved fristens utløp i 2011 fått inn 119 søknader. Nye nettsider og 
varslet oppgradering av utstillingslokale tidlig i 2012 er faktorer som har 
bidratt til økt positiv oppmerksomhet rundt kunstnersenteret. 

Agder Kunstnersenter er en selvstendig, regional informasjons- 
og kompetanseinstitusjon for bildende kunst og kunsthåndverk. 
Kunstnersenteret har siden oppstarten i 1980 vært en møteplass for 
kunstnere fra begge Agderfylkene og et profesjonelt visningssted for 
billedkunst og kunsthåndverk. Kunstnersenteret administrerer også Artist 
in Residence programmet i Kristiansand. I AKS lokaler arrangeres også 
forelesninger, møter, seminarer og gjestekunstnerpresentasjoner. 

Agder Kunstnersenter administrerer ordningen for kunst i offentlige rom i 
Agderfylkene. Kunstnersenteret bistår med å koordinere kunstprosjekter 
i offentlige rom, drive informasjonsarbeid om kunst i offentlige rom 
og formidle kontakt mellom KORO og regionen. Kunstnersenteret har 
kunstkonsulenter tilknyttet seg og oppnevner i samarbeid med RSU 
konsulenter til de enkelte prosjektene.

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 13                                           6

 Prosjekter/festivaler 2                                           

 Utstillinger, andre visningssteder 3                                             2

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 2 900                             2 100 

 I skolen 

 Annen visning 1 000                        

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 1                                           7

 Antall deltakere 65                                    

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 5                                           11 

 Antall under arbeid 10                                         11  

 Økonomi - Kunst i offentlige rom:

 Sum nye prosjekter 7 530 000            9 820 254

 Sum prosjekter under arbeid                               9 820 254

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2                                     1,7

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 2 458 551            1 743 656

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke (to fylker) 836 000                   861 000

 Tilskudd fra kommune 465 000                   477 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 1 103 529               160 580

 Egeninntekt (salg av kunst) 54 000                        45 839

 Sponsormidler

 Inntekt annet 50 000                     199 237
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Videostills fra verket Orbit av Ole Hagen, fra utstillingen Multiverse Expanded.

Akershus Kunstsenter tar grep om egen utvikling og flere større prosjekter 
har hatt uttelling. I 2011 rettet vi fokus på vårt nærmiljø, og gjennom 
tre større interaktive prosjekter i det offentlige rom i Lillestrøm har vi 
befestet vår posisjon lokalt. De tre prosjektene var: Iskunstfestivalen 2011, 
Artefacting Lillestrøm og 12-hours exhibition. 

Vi har også fokusert på solide kunstproduksjoner inne i kunstsenteret og 
har benyttet flere eksterne kuratorer for å løfte utstillingsprogrammet: 
Multiverse Expanded kuratert av Ole Hagen og Scandinavian Forest 
kuratert av Melk Galleri er eksempler på dette. 

Økonomisk har vi avsatt midler til AFP (avtalefestet pensjonsordning) og 
opparbeidet oss ønskelig egenkapital.  

AKERSHUS KUNSTSENTER
  

 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 14                                         11

 Prosjekter/festivaler 2                                             3

 Utstillinger, andre visningssteder 11                                         11

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 26                                         25

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret                                                    1

 Antall elever 34 300                        37 500

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 5 690                             5 506

 I skolen                                      37 500

 Annen visning 4 000                        139 600

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 8                                             2

 Antall deltakere 330                                    100

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 1                                             1 

 Antall under arbeid 7                                             2  

 Økonomi - Kunst i offentlige rom:

 Sum nye prosjekter                                   600 000

 Sum prosjekter under arbeid                                2 496 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 4,5                                       4,5

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 9 180 244          12 323 614

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 5 991 145            8 101 628

 Tilskudd fra kommune 120 000                   125 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 1 289 492            1 332 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 195 399                   102 784

 Sponsormidler 100 000                   215 000

 Inntekt annet 
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Galleriet til Kunstnersenteret i Buskerud er 160 kvadratmeter, og bildet er fra utstilling  In 

memory of the forest av  Mikkel Wettre. (Fotograf : Jurjan Kuil)

Kunstnersenteret i Buskerud har ansatt en ny person i 100% stilling, og vår 
utstillingsprofil er å vise et mangfold av samtidskunst.

Kunstnersenteret i Buskerud holder til på Union scene, Grønland 
60, Drammen. I utgangen av 2011 var 146 billedkunstnere og 
kunsthåndverkere tilknyttet Kunstnersenteret. Virksomheten spenner 
over et vidt spekter av formidlingstiltak: Galleridrift, kunstfaglig rådgiving, 
konsulenttjenester i forbindelse med kunst i offentlig rom prosjekter.

KUNSTNERSENTERET I 
BUSKERUD

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 8                                             8

 Prosjekter/festivaler                                                 1

 Utstillinger, andre visningssteder 

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 5                                             5

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever                                      31 500

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 12 000                          6 846

 I skolen                                      31 500

 Annen visning                                      38 346

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 1                                             1

 Antall deltakere 30                                         34

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 1                                             2

 Antall under arbeid 2                                             2

 Økonomi - Kunst i offentlige rom:

 Sum nye prosjekter                                3 250 000

 Sum prosjekter under arbeid                                3 250 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2,3                                       2,6

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr.                                4 809 000

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 3 850 000            4 550 000

 Tilskudd fra kommune 214 000                   114 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 80 000                       80 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 94 000                          5 500

 Sponsormidler

 Inntekt annet                                      59 500
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Where to?  Performance av Noor Abed utført i Mjøsa under Kunstbankens performancefestival 
den 4. og 5. november 2011. (Foto: Christoffer Horsfjord Nilsen)

Kunstbanken samarbeidet med Hedmark fylkesbibliotek om en turné 
med performance i bibliotek høsten 2011.  Roghieh Asgari Torvund og 
Rasmus Jørgensen gjorde fire live performancer hver og det ble vist en 
dokumentasjonsvideo som presenterte performancer av kunstnerne 
Melati Suryodarmo, Tori Wrånes og Roi Vaara. Dokumentasjonen var hentet 
fra Kunstbankens Performancefestivaler i 2007 og 2009, og er en del av 
Kunstbankens prosjekt Digital formidling av performancekunst som har 
mottatt flerårig støtte fra Norsk kulturråd. Bibliotekene ble også invitert til 
å lage medieutstillinger. Bibliotekene i Åsnes, Moelv, Åmot, Hamar, Stange, 
Tynset og Otnes deltok. Det ble opprettet en blogg som kan ses her:   
http://performanceibibliotek.blogspot.com/ 

Stiftelsen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble etablert i 1996 med 
kunstnerorganisasjonene i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som 
stiftere. Siden 1996 har Kunstbanken utmerket seg som en faglig sterk 
aktør både regionalt og i nasjonal sammenheng. 

Kunstbankens virksomhet omfatter: Galleridrift, vandreutstillinger, 
kunstprosjekter i offentlige rom, kunstbutikk, seminarer og 
informasjonstjenester. Siden 2003 har vi arrangert en performancefestival. 

Kunstbanken holder til i den gamle Norges Bank bygningen fra 1901. 
Våren 2003 sto et nytt tilbygg ferdig med restaurant, ny resepsjon og 
formidlingsrom. Arkitekter var Hamar-firmaet Andersen + Fremming. Etter 
siste ombygging har Kunstbanken syv utstillingsrom på til sammen 320 m2.

KUNSTBANKEN HEDMARK 
KUNSTSENTER

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 11                                         11

 Prosjekter/festivaler 1                                             3

 Utstillinger, andre visningssteder 3                                             2

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 2                                             1

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    1                                             2

 Antall elever 2 187                                755

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 5 035                             6 177

 I skolen 1 612                                755

 Annen visning 21 100                          8 887

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 10                                           3

 Antall deltakere 210                                      74

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 9                                             6

 Antall under arbeid 17                                         10

 Økonomi - Kunst i offentlige rom:

 Sum nye prosjekter 6 430 000            7 050 000

 Sum prosjekter under arbeid 11 266 000       13 794 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 7                                          5,9

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 6 151 506            6 136 579

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 4 315 000            4 634 500

 Tilskudd fra kommune 274 937                   430 435

 Prosjektmidler offentlige instanser 907 000                   841 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 170 585                     53 797

 Sponsormidler 239 312

 Inntekt annet 239 672                   333 847
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Fra produksjonen av Action Weaving Week av kunstneren Travis Meinolf, sammen med 5. klasse 
på Nordnes skole som er Hordaland kunstsenters vennskapsklasse. (Foto: Bjørn-Henrik Lybeck)

I 2011 markerte vi at Hordaland kunstsenter var 35 år, og vi skapte et 
program som utforsket historie(r) og framtid(er) med utgangspunkt i ulike 
temaer og institusjonelle rammeverk. Vi produserte en utstilling med den 
new zealandske kunstneren Len Lye (den første gangen en avdød kunstner 
ble vist på Hordaland kunstsenter) i samarbeid med kunstneren HC Gilje.Den 
egyptiske kuratoren Sarah Rifky skapte, under turbulente omstendigheter, 
utstillingsprosjektet The Bergen Accords med blant annet en nyprodusert 
separatutstilling av Oraib Toukan. I løpet av sommeren 2011 kunne vi for 
første gang på lenge holde åpen utstilling. Takket være generøs støtte fra 
Bergen kommune presenterte vi verket Nostalgia av Omer Fast. På høsten 
ble Elsebeth Jørgensen sitt langvarige samarbeid med Billedsamlingen ved 
Universitetet i Bergen ferdigstilt i utstillingen Ways of Losing Oneself in an 
Image. I september var vi vertskap for Landsforeningen Kunstsentrene i 
Norge sitt andre årsmøte, og i oktober hadde vi det institusjonshistoriske 
seminaret Et lite stykke anti-historie med forelesninger av fire kunstnere 
som tidligere har stilt ut hos oss: Torbjørn Kvasbø, Talleiv Taro Manum, 
Eva Kun og Kurt Johannessen. I november åpnet vi fagbokhandelen 
HORDALAND KUNSTSENTER BOKHANDEL. Årets siste utstilling var Shot 
Through, med verk av blant annet Chuck Close og Kari Dyrdal, kuratert 
av Glenn Adamson som leder forskningsavdelingen ved Victoria & Albert 
Museum, London.

Hordaland kunstsenter ble etablert i 1976 som det første kunstnerdrevne 
kunstsenteret i Norge. Vår aktivitet er synlig gjennom utstillingsprogrammet, 
med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har vi 
hatt et nordisk gjesteatelierprogram, som fra 2008 også ble åpnet for  
internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet.
HORDALAND KUNSTSENTER BOKHANDEL er Bergens første fagbokhandel 
med et bredt utvalg tidsskrifter og fagbøker knyttet til samtidskunstfeltet.
Du finner oss i et av byens eldste skolebygg på Klosteret, der vi har fokus på 
den lokale kunstscenen i en internasjonal hverdag.

HORDALAND KUNSTSENTER

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 8                                             7

 Prosjekter/festivaler 

 Utstillinger, andre visningssteder 3                                             1

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 3 717                             4 563

 I skolen 

 Annen visning 2 393                             1 396

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 31                                         33

 Antall deltakere 711                                1 164

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 4                                             3

 Antall under arbeid 9                                           13

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 3 510 000            1 618 000

 Sum prosjekter under arbeid 22 270 000       19 822 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2,4                                       2,4

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 3 229 790            4 121 394

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 2 686 775            2 938 000

 Tilskudd fra kommune (prosj.midler) 200 000 

 Prosjektmidler offentlige instanser 30 000                     539 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 38 920                        56 000

 Sponsormidler

 Inntekt annet 10 000                     411 335
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Kunstnersenteret i Møre og Romsdal (KMR) hadde et aktivt år i 2011, og 
har gjennom sitt program vist et bredt spekter av hva som rører seg innen 
billedkunst og kunsthåndverk i dag.

Det har blitt holdt 12 utstillinger – inkludert Juleutstillingen, og presentert 
til sammen 16 kunstnere.  I tillegg var 28 kunstnere representert ved årets 
juleutstilling. Til sammen har KMR hatt over 3000 besøkende på sine 
utstillinger i år.

I 2011 har KMR også samarbeidet tett med Teatret Vårt, Moldejazz, 
Bjørnsonfestivalen og Molde Bibliotek, om kulturbygget PLASSEN, et 
nybygg til 197 millioner som institusjonene flytter inn i våren 2012. 

Kunstnersenteret i Møre og Romsdal ligger midt i Molde sentrum, og er 
et av regionens viktigste sentre for visning og formidling av samtidskunst. 
Vi viser skiftende utstillinger av kunstnere og kunsthåndverkere fra hele 
landet. I tillegg har vi et kommisjonsgalleri der vi formidler kunst fra en 
rekke kunstnere, både regionale og nasjonale.

KUNSTNERSENTERET 
MØRE OG ROMSDAL

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 19                                         12

 Prosjekter/festivaler 2

 Utstillinger, andre visningssteder 2

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 2 780                             3 012

 I skolen 

 Annen visning 

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 2                                             3

 Antall deltakere 35                                      150

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 5                                             3

 Antall under arbeid 2                                             3

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 3 245 000               200 000

 Sum prosjekter under arbeid 4 305 000               923 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2,4                                       2,1

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr.                                1 951 000

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 436 000            1 476 000

 Tilskudd fra kommune 54 000                        54 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 100 000                     80 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 781 837                   216 000

 Sponsormidler 75 000

 Inntekt annet 67 000                     125 000
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Hovedsatsing for 2011 var Opplandsutstillingen ”Handlingsregler – 
Landskap i norsk samtidskunst”, kuratert av Synnøve Vik.

I tillegg ble fire kunstprosjekter gjennomført og vi hadde to seminarer; 
”Kunstscene Oppland” og et seminar om tverrfaglig samarbeid om 
produksjoner i DKS. 

KIO har et prosjektkontor og satser på desentralisert formidling i hele fylket.

Vi deler ut KUNSTGJØDSELMIDLER til kunstprosjekter, er rådgivere for 
kunst i offentlig rom, arrangerer en stor utstilling hvert andre år, arrangerer 
seminarer og samarbeider med Oppland fylke om DKS.

KUNSTNERSENTERET I 
OPPLAND

Har ikke eget visningssted

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 

 Prosjekter/festivaler 1                                             4

 Utstillinger, andre visningssteder                                                 1

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 3

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    1

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 

 I skolen 

 Annen visning 150

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l.                                                 2

 Antall deltakere 

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 5                                             3 

 Antall under arbeid 9                                             5

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter                                3 210 000

 Sum prosjekter under arbeid                                5 510 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 1                                             1

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 1 643 000            1 812 397  

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 430 000            1 400 000

 Tilskudd fra kommune 30 000                        40 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 200 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 

 Sponsormidler

 Inntekt annet                                      92 397
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Linn Halvorsrød og Anders Langstrand , City of Light Search Party. Video- og lydinstallasjon i 

NNKS’ galleri august 2011. (Foto: Linn Halvorsrød)

Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS) har gjennom de siste årene vært 
gjennom store endringer og fremstår i dag som en mer moderne, 
fremtidsrettet og spennende organisasjon. Flytting til Svolvær torg, 
flerdobling av publikumstilstrømningen, kompetanseheving og styrking 
av organisasjonen, større utstillingsaktivitet, økt prosjektaktivitet og 
synlighet i hele Nord-Norge, overtakelse av LIAF (Lofoten Internasjonal 
Art Festival), utvikling av en moderne og spennende kunstbutikk, 
økt medlemsoppslutning og bedre og mer samarbeid med andre 
kunstinstitusjoner er alle eksempler på faktorer som har vært utviklende 
for NNKS.  Det ligger en bevisst strategi bak denne utviklingen hvor 
hovedformålet er å omskape tilskuddsmidlene til flere og bedre 
kunstopplevelser til flest mulig.

NNKS er knutepunktinstitusjon for Nord-Norge med ansvar for 
formidling av samtidig billedkunst og kunsthåndverk. Kunstnersenteret 
er en kunstnerstyrt institusjon eid av Nord-Norske Bildende Kunstnere 
(NNBK) og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Primære 
virksomhetsområder er utstillinger i eget galleri, kunst i offentlige rom, 
kunstsalg og formidling. Kunstnersenteret driver en omfattende aktivitet 
rettet mot barn og unge. NNKS initierer også kunstprosjekter utenfor 
eget galleri, og samarbeider med andre institusjoner om større prosjekter. 
Kunstnersenteret fungerer som et kompetansesenter i spørsmål om kunst, 
kunstnere, kunst i offentlige rom og formidling. NNKS er sekretariat for 
Regionalt samarbeidsutvalg for Nord-Norge og Sameland, som arbeider 
med kunst i offentlige rom i hele landsdelen.

NNKS har også det overordnede økonomiske og juridiske ansvaret 
for Lofoten Internasjonale kunstfestival (LIAF). LIAF har eget 
kunstfaglig styre og eksterne kuratorer, noe som skal sikre at festivalen 
videreføres som en frittstående, ikke kunstnerstyrt aktivitet innenfor de 
administrative hovedrammene til NNKS.

NORDNORSK 
KUNSTNERSENTER

I prosjektmidler offentlige instanser  
er 5 359 000 fra KUD.

Av de 8 stillingene er 3 årsverk timelønnede. 

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler                                              17

 Prosjekter/festivaler                                              11

 Utstillinger, andre visningssteder                                                 8

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret                                                    7

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret                                      18 029

 I skolen                                        6 050

 Annen visning                                        3 981

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 

 Antall deltakere 

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter                                                 3

 Antall under arbeid 

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter                                2 489 000

 Sum prosjekter under arbeid

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret                                                 8

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr.                              10 966 000

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke                                1 527 300

 Tilskudd fra kommune                                   769 400

 Prosjektmidler offentlige instanser                                6 959 000

 Egeninntekt (salg av kunst)                                   210 000

 Sponsormidler

 Inntekt annet                                   620 000
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Nåværende ordfører Christine Sagen Helgø åpner Liv Eienes verk Waste of ART, 19. oktober 2011. 
(Foto: Torunn Larsen)

Rogaland Kunstsenter (RKS) har vært, er og skal være synlige, aktive og 
reflekterte i den offentlige diskursen gjennom kunstprosjekt og åpne 
programpunkter. Med en prosjektbasert drift er aktiviteten av skiftende 
form, lengde og intensitet, enten det er utstillinger, forelesninger eller 
konsulentoppdrag – i egne lokaler, regionalt eller i samarbeid med 
nasjonale og internasjonale institusjoner. 

Siste år er det gjennomført en klargjøring av organisasjon og drift. Arbeidet 
har tydeliggjort RKS ovenfor både brukere og bevilgende myndigheter, og 
resulterte i en tilråding om aktivitet og styringsform som ble enstemmig 
vedtatt av representantskapet 13. april 2011 med virkning fra 1.2.2012.

Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og 
faginstitusjon for visuell kunst og medlem av det landsomfattende 
nettverket Kunstsentrene i Norge. RKS utvikler og gjennomfører 
kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om 
den kunstneriske ytringsfriheten og er et kompetansesenter for fylkets 
profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en 
forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland 
(BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R).

 

ROGALAND 
KUNSTSENTER

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 4                                             5

 Prosjekter/festivaler 4                                           10

 Utstillinger, andre visningssteder 3

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 1 200                             1 500

 I skolen 

 Annen visning 5 560                          90 000

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 15                                           3

 Antall deltakere 500                                      60

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 3                                             4

 Antall under arbeid 21                                         21

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 1 500 000            3 300 000

 Sum prosjekter under arbeid 14 400 000       16 300 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 3                                          2,5

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 2 600 000            2 700 000

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 200 000            1 309 000

 Tilskudd fra kommune 850 000                   890 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 100 000                   290 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 

 Sponsormidler

 Inntekt annet 300 000                   382 000
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Utstillingen I’m in Lavvu, her verk av Hege Siri og Per Isak Juuso.

I 2011 hadde vi et ekspandert eksternt tilbud inklusive prosjekt for 
festivalen Barents Spektakel i Kirkenes, prosjektet I’m in Lavvu for Riddu 
Riddu-festivalen i Kåfjord og utstillingen Surviving the Future for Murmansk 
Kunstmuseum. Vi viste også to nye eksterne offentlige prosjekt i Karasjok, 
foruten utstillingene i vårt eget galleri.

Vi hadde mer enn fordoblet salg i butikken, etter nysatsning på ny 
billedkunst, kunsthåndverk og duodji.

SDG – Sami Daiddaguovddas (Samisk senter for samtidskunst/Sami 
Center for Contemporary Art) er senter for samisk billedkunst og en 
profilert arena for samtidsuttrykk. I vårt utstillingslokale SDG Galleri viser 
vi utstillinger året rundt, samtidskunst – skandinavisk og internasjonalt 
– med ett særskilt fokus på samisk billedkunst. I SDG Butikk selger 
vi kunst, kunsthåndverk, design og duodji. Under rubrikken SDG c/o 
bedriver vi eksterne prosjekter, nasjonalt og internasjonalt av ulike slag 
i samarbeid med andre aktører på kunstfeltet.

SAMISK KUNSTNERSENTER
SAMI DÁIDDAGUOVDDÁŠ

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 9                                           13

 Prosjekter/festivaler 2                                             2

 Utstillinger, andre visningssteder 3                                             2

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 2 800                             1 471

 I skolen 

 Annen visning 9 000                             3 100

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 5                                             2

 Antall deltakere 200                                      40

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 

 Antall under arbeid 

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter

 Sum prosjekter under arbeid

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 3                                             3

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 2 950 000            3 599 236

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 250 000                   250 000

 Tilskudd fra kommune 125 000                   129 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 100 000                   396 236

 Egeninntekt (salg av kunst) 80 000                     167 600

 Sponsormidler                                      10 000

 Inntekt annet 2 200 000

Tilskudd Sametinget Norge                               2  647 000
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SOGN OG FJORDANE 
KUNSTMUSEUM - KUNSTSENTERET

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 5                                             6

 Prosjekter/festivaler 

 Utstillinger, andre visningssteder 

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 6 947                             5 914

 I skolen 

 Annen visning 

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 

 Antall deltakere 

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter                                                 2

 Antall under arbeid 

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter                                2 810 000

 Sum prosjekter under arbeid

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 1                                             1

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke

 Tilskudd fra kommune 

 Prosjektmidler offentlige instanser 

 Egeninntekt (salg av kunst) 

 Sponsormidler

 Inntekt annet 
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SOGN OG FJORDANE 
KUNSTMUSEUM - KUNSTSENTERET

Fra utstillingen STAMTRE - familiens betydning i kunst og samfunn, 2011. 

Telemark Kunstnersenter (TKS) er lokalisert i Skien sentrum og er et 
informasjonssenter og en formidlingsinstitusjon av profesjonell billedkunst 
og kunsthåndverk i Telemark. Kunstnersenteret har også oversikt over, og 
formidler kontakt med alle landets profesjonelle kunstnere gjennom et 
nasjonalt kontaktnett og billedarkiv. 

Telemark Kunstnersenter drives av Billedkunstnerne i Telemark – BiT og 
Norske Kunsthåndverkere, Sør Norge – NK Sør. I Telemark er det i dag over 
120 profesjonelle kunstnere tilknyttet kunstnersenteret.

Telemark Kunstnersenters fire kjerneområder er kunst i offentlige rom, 
produksjon av utstillinger til Kulturskatten (Den kulturelle skolesekken 
i Telemark), ulike aktiviteter for kunstnerne tilknyttet TKS, som kursing, 
oppdragsformidling og utstillinger, og service rettet mot kommunen, 
fylkeskommunen og publikum forøvrig. 

TELEMARK 
KUNSTNERSENTER 

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 15                                         14

 Prosjekter/festivaler 

 Utstillinger, andre visningssteder                                                 1

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 2                                             4

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    3                                             4

 Antall elever 800                                6 000

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 5 000                             3 908

 I skolen 

 Annen visning 

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 9                                           22

 Antall deltakere                                              44

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 10                                         11

 Antall under arbeid 36

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter

 Sum prosjekter under arbeid 24 000 000       28 091 200

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2,1                                       2,2

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 2 289 500            2 334 500

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 450 000            1 436 000

 Tilskudd fra kommune 377 000                   388 000

 Prosjektmidler offentlige instanser                                   176 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 5 000                          30 000

 Sponsormidler

 Inntekt annet 1 200 000            1 650 000
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Fra Trøndelagsutstillingen 2011. Fluktrom, et tverrfaglig kunstprosjekt ved Astrid Findreng, Frode 
Sander Øien og Grethe Britt Fredriksen. (Foto: Grethe Britt Fredriksen)

Sør-Trøndelag fylkeskommune initierte i 2010 i samarbeid med Nord-
Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune en utredning av 
Trøndelag Senter for Samtidskunsts virksomhet. Fylkeskommunens 
konklusjon i etterkant av evalueringen var bl.a. at TSSK bør gjennomføre 
en strukturdebatt som dekker både organisering, formål og 
styresammensetning, og avklarer mål for virksomheten og hvordan 
målene kan nås innefor en rimelig ressursramme. Senterets regionale 
rolle og en mer hensiktsmessig organisering av Trøndelagsutstillingen 
skal også utdypes. Styret ved TSSK har brukt mye tid og ressurser i 2011 
på oppfølging av utredningens konklusjoner, styringsgruppas anbefalinger 
og utarbeiding av nye vedtekter som nå er vedtatt. TSSK er således 
godt i gang med en strategiprosess som tar sikte på å gjennomføre en 
omstrukturering av organisasjonen. Trøndelag Senter for Samtidskunst 
(TSSK) er en formidlingsinstitusjon for billedkunst og kunsthåndverk. 
Virksomheten drives i fellesskap av Trøndelag Bildende Kunstnere og 
Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge gjennom et eget valgt styre. 
Senteret er offentlig finansiert og inngår i et nasjonalt nettverk for 
kunstnerstyrt formidling. Formålet til Trøndelag Senter for Samtidskunst 
er å ivareta og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst, stimulere 
til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og 
kunsthåndverk, virke som et samarbeids- og kontaktorgan for TBK og 
NKM og være initiativtaker til samarbeidsprosjekter i tillegg til å initiere og 
gjennomføre egne produksjoner.

Være et kompetansesenter for utsmykkingssaker i regionen. 
Verne om den kunstneriske ytringsfriheten. 
TSSK er lokalisert i Trondheim.

TRØNDELAG SENTER FOR 
SAMTIDSKUNST

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 17                                           8

 Prosjekter/festivaler 3

 Utstillinger, andre visningssteder 5                                             3

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn)                                                 1

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret                                                    1

 Antall elever                                            200

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 3 251                             2 324

 I skolen                                            300

 Annen visning 2 360                             2 700

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 6                                             9

 Antall deltakere 300                                    214

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 12                                           7

 Antall under arbeid 21

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 12 450 000

 Sum prosjekter under arbeid 30 000 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2                                             1

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 2 615 102            2 406 504

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 498 000            1 576 200

 Tilskudd fra kommune 537 000                   550 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 292 000                   162 200

 Egeninntekt (salg av kunst) 42 750                        16 450

 Sponsormidler

 Inntekt annet 110 173                     52 000
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VESTFOLD KUNSTSENTER 
 

 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 6                                             7

 Prosjekter/festivaler                                                 1

 Utstillinger, andre visningssteder 2                                             1

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 5                                             8

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    1                                             1

 Antall elever 9 199                             4 212

 3) BESØK  

 I kunstsenteret 3 030                             4 560

 I skolen 7 861                             4 122

 Annen visning 30 734                        43 215

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 10                                           6

 Antall deltakere 210                                    125

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 3                                             5

 Antall under arbeid 12                                         16

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 3 400 000            4 407 000

 Sum prosjekter under arbeid 10 456 000       11 275 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 1,02                                    1,6

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr. 1 742 500            2 375 000

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 257 000            1 257 000

 Tilskudd fra kommune 180 000                   183 408

 Prosjektmidler offentlige instanser 70 000                     140 000

 Egeninntekt (salg av kunst) 127 000                   196 000

 Sponsormidler 91 800

 Inntekt annet 13 800                        96 732

Fra utstillingen Etterlatenskaper med Siri Berqvam og Atle Selnes Nielsen. Begge mottok BKHs 

utstillingsstipend fra Vestfold Kunstsenter, mars 2011.

Vestfold Kunstnersenter skiftet navn til Kunstsenter sommeren 2011. 
Kunstsenteret har de senere årene fokusert på publikumsutvikling. Dette 
har gitt gode resultater i form av økt besøk i 2011. Størst oppslutning 
fikk Inger Sitters utstilling, som falt sammen med at Sitter ble tildelt 
Norsk Kulturråds ærespris og Vestfold fylkeskommunes kunstnerpris. 
Utstillingsprogrammet for 2011 bød også på mange interessante møter 
med yngre kunstnere både fra Vestfold og landet for øvrig.

Kunstsenteret videreførte arbeidet med å vise kunstprosjekter ute i 
det offentlige rom. I 2011 ble prosjektet DIALOG med prosjekter av 
kunstnerne Lena Søeborg og Silje Almås vist inne i kjøpesenteret 
Farmandsstredet i Tønsberg. Antallet samarbeidspartnere øker for hvert år, 
og utfordringen er å kunne følge opp.

Vestfold Kunstsenter formidler samtidens visuelle kunst og kunstfaglig 
kompetanse. Kunstsenteret holder til i Tønsberg og viser aktuelle 
kunstutstillinger i eget galleri. Vi har også en egen kunstbutikk med salg 
av billedkunst, kunsthåndverk og design. Eierne av Kunstsenteret er 
Vestfold bildende kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Sørøst-Norge. 

Vestfold fylkeskommune er kunstsenterets viktigste samarbeidspartner.

Samarbeidet med ulike aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling 
i fylket foregår på mange områder. Kunstsenteret produserer 
kunstprosjekter ute i det offentlige rom, tilbyr produksjoner til den 
kulturelle skolesekken, formidler kunstneriske konsulenter til offentlige 
og private kunst i offentlige rom-prosjekter i Vestfold og deltar i ulike 
tverrfaglige nettverk og prosjekter både regionalt og nasjonalt.

Kunstsenterets visjon er å synliggjøre vår egen og kunstnernes potensiale 
som viktige bidragsytere i utviklingen av Vestfold som kulturfylke.
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Bente Sommerfeldt-Coldberg , Bobler, skulptur/installasjon.

Det viktigste som skjedde ved Østfold Kunstnersenter (ØKS) i 2011 var at 
vi klarte å realisere Hydrogenfabrikken Kunsthall hvor ca 50 kunstnere og 
aktører flytter inn 1. mai 2012. ØKS får dermed en kunsthall på 510 kvm 
med 15 meter takhøyde.

ØKS holder til i en gammel staslig 1800-tallsbygning sentralt plassert 
i Fredrikstad. Senteret disponerer hele bygningen som rommer tre 
gallerirom, kunstbutikk, Kafé Nyt, administrasjon og to kunstneratelierer.

ØSTFOLD KUNSTNERSENTER

Har ikke DKS

 
 1) UTSTILLINGER/VISNINGER 2010                               2011

 Utstillinger i egne lokaler 14                                         17

 Prosjekter/festivaler                                                 2

 Utstillinger, andre visningssteder 

 2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 
 Produksjoner i skolen (alle skoletrinn) 

 Utst. m/omvisninger i kunstsenteret    

 Antall elever 

 3) BESØK  

 I kunstsenteret                                         9 360

 I skolen 

 Annen visning 

 4) ANDRE ARRANGEMENT 

 Andre arr. som foredrag o.l. 12                                         14

 Antall deltakere                                            450

 5) KUNST I OFFENTLIGE ROM 

 Antall nye prosjekter 4                                           10

 Antall under arbeid 11                                         20

 Økonomi - Kunst i offentlig rom:

 Sum nye prosjekter 2 849 500          14 500 000

 Sum prosjekter under arbeid 5 358 000          20 188 000

 6) STILLINGER 

 Antall faste årsverk tilknyttet senteret 2,5                                    2,27

 7) ØKONOMI 

 Totalt budsjett kr.                                2 403 670 

 Tilskudd / inntekter:

 Tilskudd fra fylke 1 260 000            1 657 100

 Tilskudd fra kommune 380 000                   525 000

 Prosjektmidler offentlige instanser 1 557 465

 Egeninntekt (salg av kunst) 130 250                     83 319

 Sponsormidler 33 000                        27 900

 Inntekt annet 175 000                   110 351
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1)UTSTILLINGER/VISNINGER     2010  2011
Utstillinger i egne lokaler      138  142
Prosjekter/festivaler      17  37
Utstillinger, andre visningssteder      35  32
2) Den Kulturelle Skolesekken (DKS)
Antall produksjoner ut i skolen (alle skoletrinn)    43  155
Antall utstillinger med omvisninger i kunstsenteret tilknyttet DKS  6  16
Antall klasser       132           (ikke samlet inn 2011)
Antall elever        46 486  80 167
3) BESØK
I kunstsentrene        47 403  75 270
I skolen         9 473  80 227
Andre steder /festival/prosjekt/annen visning    76 297  224 979
4) ANDRE ARRANGEMENT
Antall andre arrangement som foredrag og lignende   110  110
Antall deltakere       2 591  2 455
5) KUNST I OFFENTLIGE ROM
Antall nye prosjekter       62  71
Antall prosjekter under arbeid     157  103
Økonomi - kunst i offentlige rom:
Sum nye prosjekter       40 914 500 53 254 254
Total sum prosjekter under arbeid      122 055 000 136 768 454
6) STILLINGER
Antall faste årsverk tilknyttet kunstsentrene     35,22  38,77
7) ØKONOMI
Totalt budsjett kr.        34 860 193 59 682 550
Tilskudd / inntekter:
Tilskudd fra fylke        27 449 920 27 632 100
Tilskudd fra kommune       3 806 937 4 675 243
Prosjektmidler offentlige instanser      5 829 486 6 277 016
Egeninntekt (salg av kunst)      1 719 741 1 613 866
Egeninntekt (sponsormidler)      539 112 (ikke samlet inn 2011)
Inntekt annet        4 365 645 8 358 948
Diverse annen inntekt (indirekte husleie o.l.)   (ikke samlet inn 2010) 1 510 351

- sammendrag av nøkkeltall    

FELLESTALL FOR 
KUNSTSENTRENE I NORGE

Tallene baseres på informasjon fra hvert kunstsenter.  
Noen opplysninger mangler og det det reelle tallet vil derfor være noe høyere i noen tilfeller.
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TRE EKSEMPLER FRA KUNSTSENTRENES DRIFT     
NYE LOKALER - NYE MULIGHETER

Kunstnersenteret Møre og Romsdal har siden oppstarten i 1978 
hatt tre ulike tilholdssteder, sist i en herskapelig, nyklassisistisk 
trevilla fra 1911. I sommer er kunstsenteret igjen på flyttefot, og 
vil denne gangen innta et stort nybygg midt i Molde sentrum. I 
dette nye kulturhuset vil man også finne byens bibliotek, teater 
og aktive jazzklubb. Nytilsatt daglig leder Kristin Mandt Heim 
forteller at uegnede gallerilokaler er den viktigste årsaken til 
flyttingen: 

– Kunstnersenterets nåværende tilholdssted er et nydelig hus, men 
av forskjellige årsaker er det ikke så velegnet til å vise samtidskunst. 
Vi har måttet dekke til vinduer for å ha nok veggplass, og små, 
trange rom gjør at mye av kunsten ikke får nok luft og ro til å kunne 
tre frem på en god måte.

De nye lokalene er bygget spesielt for deres drift. Hvilke 
tilpasninger er gjort for å imøtekomme utstillingsvirksomheten? 

– Vi får nå en 100m2 stor sal med hvite vegger og overlys. Det 
er også god takhøyde, og tre mobile vegger vil bidra til å gjøre 
rommet fleksibelt. I tillegg har senteret et lite kommisjonsgalleri 
for salg av grafikk og kunsthåndverk, og formidling av informasjon 
om lokale kunstnere. Huset har ellers flere lokaler vi kan benytte 
ved behov til andre typer arrangementer, som caféen og teatrets 
lille sal.

Vil kunstsenterets kunstneriske program endres i forbindelse med 
flyttingen? 

– Solide, gode og spennende utstillinger er ryggraden i 
virksomheten vår, og vil fortsatt være det. Men jeg tror det vil bli 
naturlig for de forskjellige institusjonene i bygget å trekke veksler 
på hverandre. Jeg ser frem til å diskutere prosjektidéer med de 
andre institusjonslederne, og jobbe sammen mot felles mål. Den 
tverrfaglige dialogen som følger med samlokaliseringen vil nok 
gjennomsyre senterets virksomhet etter hvert, og bidra til at vi både 
som enkeltinstitusjon og kulturbygg vil kunne tilby et eksperimentelt 
og spennende program. På samme tid ønsker vi å skape et møtested 
for kunstfaglig debatt og samtale i større grad enn tidligere. Som en 
del av en tverrfaglig helhet er det også viktig at vi videreutvikler oss 
og setter av tid og rom for faglig fordypning.

Hva skjer med kunstsenterets synlighet i en samlokaliseringsprosess 
– er det fare for å bli borte blant de andre aktivitetene på huset? 

– Her ligger det en utfordring som vi har vært bevisst gjennom 
prosessen. Som en av de mindre aktørene kan man lett tenke at det 
er fare for å forsvinne, men jeg tror det er viktig å snu perspektivet litt. 
Målet vårt er selvfølgelig ikke å være noen konkurrent til biblioteket 
eller teatret, men å tilby publikum i byen og regionen et spennende 
kunstnerisk program. Så lenge fokuset vårt er der, vil vi kunne fylle 
en viktig rolle i huset som helhet.

Vi vil også satse mer på formidling. I et fylke med veldig få 
visningssteder for samtidskunst har vi en viktig samfunnsoppgave 
i å formidle kunst til et bredt publikum, og de nye lokalene gir oss 
et godt utgangspunkt for å nå ut til mange. Målet er å bygge opp et 
publikum som synes det er naturlig å stikke innom Kunstnersenteret 
når de er en tur i byen, for slik vil også deres kompetanse som 
betraktere utvikles over tid. Vi synes det er viktig å etablere en 
trygghet hos publikum når det gjelder det å besøke et galleri. Men 
kunsten, den skal overraske hver gang.

Kunsten stiller nye krav til våre visningsrom, 
og interessen for samtidskunst i samfunnet 
er økende. For å møte framtiden har 
flere av våre medlemmer  flytteplaner. 
Kunsthistoriker Eva Rem Hansen har 
intervjuet representanter fra tre kunstsentre. 



TRE EKSEMPLER FRA KUNSTSENTRENES DRIFT     

 Sámi Dáiddaguovddás/Samisk senter for samtidskunst 
(SDG), som startet opp i 1984, er for tiden inne i sin andre 
flytteprosess. Neste år forlater kunstsenteret lokalene det har 
disponert i utkanten av Karasjok siden 1998. Direktør Jan-
Erik Lundström kan fortelle at arbeidet frem mot flyttingen har 
vært en lang prosess, med en planleggingsfase på nærmere 
10 år. Han oppgir blant annet den usentrale beliggenheten 
som er en av grunnene bak ønsket om å flytte, og på dette 
punktet er flyttingen forventet å innebære en klar forbedring: 

– Det nye bygget ligger helt sentralt plassert i Karasjok, og der vi 
før lå for oss selv vil vi nå få den nystartede Kunstskolen i Karasjok 
som nærmeste nabo. Siden vi får en så sentral beliggenhet i 
vår lille by vil vi også få et helt annet publikum og mer direkte 
kontakt med de besøkende – vi forventer oss en mangedobling 
av besøkstallet. 

Som i Møre og Romsdal har de gamle utstillingslokalene også 
vært en utfordring for SDG. Deres nye tilholdssted er ikke et 
nyoppført bygg, men et eldre lokale som like fullt vil tilpasses 
spesielt for kunstsenterets drift. 

Kan du si litt om hvordan det nye byggets utforming vil skille seg 
fra det gamle? 

– Vi skal flytte inn i et bygg som renoveres med tanke på vår 
virksomhet, noe som resulterer i svært effektive og veltilpassede 
lokaler. Det blir klare forbedringer i områdene for resepsjon, 
butikk, kafé, lounge og bibliotek, og vi får i tillegg et atelier og 
en liten konferanseavdeling. Utstillingsrommets størrelse er 
tredoblet i forhold til vårt gamle gallerirom, og vi får et fantastisk 
hovedgalleri på 220 m2 med hele 6 meters takhøyde. Dette 
betyr at vi vil kunne vise utstillinger av helt andre dimensjoner 
enn tidligere. 

SDGs nettsider forteller at kunstnersenteret et organ for 
formidling av og informasjon om samisk kunst. På spørsmålet 
om hvorvidt den samiske kulturen også reflekteres fysisk i det 
nyrenoverte byggets arkitektur, eller om dette er en ”universell” 
kunstbygning av white cube-format eller lignende, gir Lundstrøm 
et hemmelighetsfullt svar som skaper forventninger:

– Det er – eller kommer til å bli – en lekker, fin, god, heftig og 
generøs kunstbygning. Det er en tidligere skolebygning, som 
nok ikke kan beskrives som spesifikt samisk. Derimot er den 
absolutt ikke noen hvilken som helst kunstbygning…

Ikke alle kunstsentrene i Norge har et fast visningssted for sin 
utstillingsvirksomhet. I Oppland viser for eksempel kunstner-

senteret sine utstillinger på forskjellige steder rundt om i 
regionen.  

Noen ville kanskje tenke at en mindre permanent lokalisering 
kunne passet for kunstsenteret deres, som dekker et svært stort 
område og forholder seg til den samiske befolkningen, som ofte 
beskrives som nomadisk? 

– Det er riktig at vi arbeider over et stort område, det er vår profil. 
Vi jobber internordisk med samiske kunstnere fra Norge, Sverige, 
Finland, og også Russland.  Vi samarbeider med utstillingssteder 
over hele Nord-Norge, men også resten av Skandinavia og 
Europa. Vi er også internasjonale i den forstand at vi iscenesetter 
et utstillingsprogram som med en plattform i samtidig kunst 
av samiske kunstnere etablerer en dialog med samtidig global 
kunst. 

Jeg er imidlertid ikke enig i at kunstsenteret hadde hatt fordeler 
av å drive flyktigere. Reindriftens nomadiske vilkår, som bare 
gjelder for en minoritet av den samiske befolkningen, kan ikke 
oversettes til en kulturinstitusjons livsvilkår. For oss betyr et fast 
bygg for det første til at vi er sikret et godt tilpasset, pålitelig og 
profesjonelt lokale til hver eneste utstilling. For det andre blir det 
lettere for oss å markedsføre, innarbeide og selge kunstsenteret 
overfor publikum.
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Rogaland Kunstsenter (RKS) er et tredje senter med ønsker 
om oppgradering av lokaler, men der kunstnersentrene i Møre 
og Romsdal og Finnmark vil realisere sine flytteønsker i løpet 
av kort tid, befinner RKS seg i en foreløpig uavklart situasjon. 
Styreleder Trond Hugo Haugen forteller at en kompleks 
politisk debatt, ikke ulik diskusjonen rundt Tullinløkka i Oslo, 
er bakgrunnen for oppgraderingsbehovet: 

– Nåværende lokaler, en jugendbygning fra 1906 som RKS har 
disponert siden 1981, er en del av Nytorget i Stavanger. I den 
ene enden av torget ligger kulturkirken St. Petri, mediehuset 
Stavanger Aftenblad og handelssentrum, i den andre starter Østre 
bydel med Pedersgata som strekker seg mot kulturfrabrikken 
Tou Scene. Dette torget, som i dag er en parkeringsplass og 
et gateløp, har ikke funnet sin form. Hos politikerne svinger 
pendelen mellom rivning, parkeringshall og hotell, til full 
renovering og bilfri aktivitet. Denne uavklarte situasjonen 
har vart i årevis, slik at vår reelle huseier, Stavanger kommune, 
ikke har prioritert større vedlikehold. Dagens lokaler har ikke 
universell utforming, naturlig ventilasjon, knapt lager, lekkasje og 
gamle toaletter, det er i det hele tatt behov for et markant grep. 
En mulighet er å flytte, en annen er å tegne inn et enkelt nybygg 
inntil med publikumsinngang, ventilasjon, lager, heis og trapp. 
Slik vil både den gamle jugendbygningen vernes og anlegget 
totalt oppgraderes.

Den usikre situasjonen skapte lenge en negativ stemning blant 
kunstnerne i Rogaland, samt i eget styre og blant ansatte. Av 
den grunn valgte Haugen å legge spørsmålet om nye lokaler vs. 
renovering til side da han ble styreleder i 2008:

– Da jeg kom inn i styret satte jeg meg tre mål: å re-orientere driften, 
å få en ny daglig leder utenfra, og å lande lokaliseringspendelen. 
Jeg opplevde situasjonen rundt Nytorget så prekær at det var 
viktig å parkere saken en stund, for å hente oss inn igjen, bygge 
politiske relasjoner og rett og slett fokusere på innhold. Derfor 
bestemte styret først å gjennomføre en opprydding og klargjøring 
av organisasjon og drift, og ikke fokusere på bygningen. Tesen 
var at et aktuelt innhold gir en aktuell plassering.

Etter fire år med hovedfokus på innholdsmessige og 
organisatoriske endringer er situasjonen snudd til det 
bedre for Rogaland Kunstsenter, som nå er klar til å ta tak i 
lokaliseringsproblematikken:

– Vi har nå satt en ny plattform for virksomheten og hentet inn 
en ny daglig leder utenfra, så to av tre mål er nådd. Dermed 
er tiden inne for løse ut parkeringsbilletten og aktivt se på 
lokalene igjen. Kommunen arbeider med en ny kulturarenaplan 
for å kunne prioritere feltet, vi har betydelig sterkere politisk 
posisjon og støtte – og ikke minst, finanskrisen feiet bort alle 
ufokuserte luftslott.

Til tross for positive utsikter er det realisme som preger 
styreleder Haugens tanker om den videre prosessen frem 
mot et nytt Rogaland Kunstsenter:

– RKS gjenopptar saken med større tyngde fordi alle ledd 
er styrket, både lokalt og nasjonalt. Men det er et langt løp: 
Først må styret vedta oppstart, vi må definere et romprogram 
og engasjere en arkitekt for en idéskisse til tilbygg. Først når 
alt dette er på plass kan vi presentere prosjektet politisk. 
Det finnes ingen lettvinte løsninger for å vinne frem, kun 
langsiktig, målbevisst arbeid.

Intervjuene er foretatt av kunsthistoriker Eva Rem 
Hansen. Fram til mars 2012 var hun informasjons- og 
formidlingsmedarbeider ved Hordaland kunstsenter. I dag 
er hun freelanceskribent og underviser ved Universitetet i 
Bergen og Kunstakademiet i Trondheim. 
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HANDLINGSPLAN FOR 2012 – 2014 

OVERORDNEDE STRATEGISKE MÅL

Gjennom en samlet og enkel strategiplan for det nasjonale nettverket Kunstsentrene i Norge (KiN) presenteres flere tiltak forankret i 
følgende overordnede strategiske mål:

KiN er et landsdekkende samlende nasjonalt nettverk med tillit fra og betydning for hvert enkelt senter og bevilgende myndigheter, 
organisert som en landsforening.

Tillit og betydning bør oppnås gjennom 
- et overordnet fokus på nettverksbygging og fagutvikling. 
- være en tydelig, synlig og reflektert aktør i kunstfeltet. 
- ha en stabil og forutsigbar grunnfinansiering.

Vedtektene underbygger dette: Landsforeningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet gjennom 
kompetanse-  og nettverksbygging internt og i dialog med samarbeidspartnere og myndigheter eksternt.

Verdigrunnlaget er likt et hvert kunstsenter: verne om ytringsfriheten, utvikle den kunstnerstyrte formidlingen og spre kunnskap om og 
bruk av samtidskunst.

For å nå vårt strategiske mål – tillit og betydning – må vi som gruppe: 

 SAMLE OSS    
 I en åpent og raus samtale samle oss om den plattform som allerede er etablert: KiN

 HEVE OSS   
 Fra felles plattform heve oss som nettverk.

 UTVIKLE OSS  
 Forslag til mulige langsiktige mål som utvikler oss som nasjonalt nettverk. Alle forslag må før igangsettelse forankres gjennom  
 ytterligere presentasjon og vedtak på årsmøter.

I dette dokumentet presenteres flere konkrete og realistiske tiltak som gjennomført innen 2017 vil legge grunn for mer visjonære 
muligheter i et lengre tidsperspektiv.

Strategiplanen 2012-2016 er rullerende, og med rullerende menes at den til annethvert årsmøte gjennomgås som helhet og suppleres med 
nye tiltak og muligheter.

Mellom hver årsmøtebehandling holdes planen oppdatert av styret. Slik blir planen et levende dokument som ikke blir liggende urørt 
mellom hver behandling.

En sak er vesentlig for lesningen av planen: Hvert medlem i KiN er en selvstendig enhet med eget årsmøte/representantskap, styre og 
ansatte. KiN har ingen mulighet til å pålegge sine medlemmer endringer, men kan gjennom flertallsvedtak på årsmøtet arbeide for gitte 
saker. Arbeidsgruppen tolker sitt mandat fra styre til å gå noe lengre: Vi anbefaler og oppfordrer.

Karasjok, september 2012 
Kunstsentrene i Norge

SAMLE OSS – 2012

Tiltak 1: Solidarisk medlemskap

1.1. Alle sentre bør være medlem av nettverket og betale kontingent. Vedtektene definerer medlemskriteriene. Medlemmene forplikter seg 
til å være en aktiv del av KiN.

Tiltak 2: Obligatorisk oppmøte på årsmøte

2.1 Årsmøtet er KiNs øverste organ og avholdes i tråd med vedtektene. Årsmøtet består av to likestilte deler: Organisasjonens 
formelle årsmøte og fagseminar. 

2.2. Årsmøtet er lukket, men fagseminaret kan helt eller delvis åpnes for andre om det er særlige grunner for dette.

2.3. På årsmøtet deltar styreleder (evt. nestleder) og daglig leder fra hvert senter. Flere styremedlemmer og ansatte kan delta som 
observatører.
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2.4 Alle sentre har lik kontingent og like mange representanter på møter uansett størrelse og økonomi.

2.5. Kostnad for reise og opphold dekkes av hvert enkelt senter.

Tiltak 3: Uoppfordret informasjonsspredning.

3.1 Alle sentre oppfordres til å bruke hverandre, holde landsdelssamlinger, arrangere studiebesøk og utveksle erfaringer, fakta osv.

3.2. Alle sentre viser til og viser fram KiN i sin region, og KiN synliggjør sine medlemmer.

3.3. Endringer i egen virksomhet eller i egen region som har innvirkning på eller kan inspirere andre sentre deles uoppfordret med 
nettverket.

3.4. KiN sørger aktivt for at sentrale samarbeidspartnere som Kulturdepartementet, Norsk kulturråd, NBK, NK, FFF og KORO alltid har 
oppdatert og korrekt informasjon om KiN. Så langt kapasiteten tillater inkluderes mindre aktører.

Tiltak 4: Samlende felles årsrapport

4.1. KiN trykker opp og distribuerer en felles årsrapport. Her skal alle levere material innen gitte frist. 

Tiltak 5: Aktiv bruk av felles nettside

5.1. Alle sentre bruker aktivt felles nettside www.kunstsentrene.no og legger her ut sine arrangementer. KiN utvikler og drifter nettsiden.

5.2. Alle sentre markedsfører og sprer informasjon om åpne arrangementer i regi av KiN på sitt senter, nettsider etc. lik KiN på sin nettside 
synliggjør medlemmenes aktivitet.

 
HEVE OSS – 2013-2016

Tiltak 6: Sekretariat

6.1. KiN skal finansiere oppstart av et sekretariat gjennom søknad til Norsk kulturråd.

6.2. Engasjere en prosjektleder for oppstartsfase/utredning (oktober-desember 2012).

6.3. Ansette en prosjektleder/koordinator i 100%-stilling fra 2013. Omfanget defineres av bevilgning.

6.4. Sekretariatet plasseres i Oslo eller omegn.

6.5. Sekretariatets arbeidsoppgaver følger vedtektene og spesifiseres gjennom tiltak i strategiplanen.

6.6. Evaluere sekretariatets første driftsår, med mål om fast bevilgning.

6.7. Gjennomføre nødvendige tiltak for å etablere et fast sekretariat etter vedtak om finansiering, herunder ansettelse, kontorleie etc.

Tiltak 7: Fremstå samlet internt og utad

7.1. KiN anbefaler medlemmene å etablere felles navn innen 2015: Kunstsenter, med følgende skrivemåte: Fylkesnavn Kunstsenter.

7.2. KiN har en egen visuell profil. Denne brukes av KiN på alle dokumenter, nettside, ved arrangement etc.

Tiltak 8: Sentrene som selvstendige institusjoner

8.1. KiN anerkjenner at sentrene er selvstendige institusjoner, med fagorganisasjonene som medlemmer. Fagorganisasjonene oppnevner 
kunstnere til styreverv. Disse bør utgjøre flertall i øverste organer.

8.2. KiN anbefaler at sentrene har en styreleder med kunstfaglig kompetanse.

8.3. KiN anbefaler at sentrene utvikler et kompetansefremmende arbeidsmiljø i sine institusjoner, og sikrer nødvendig dynamikk i ledende 
kunstfaglige stillinger, blant annet ved bruk av åremål.

8.4. KiN oppfordrer til at sentrene samlet har kunstnerisk ytringsfrihet, kunstnerstyrt formidling og ikke-kommersiell profil som del av 
sitt formål.

Tiltak 9: Stabil og forutsigbar finansiering

9.1. KiN arbeider for å motta fast eller flerårig grunnfinansiering over kulturbudsjettet eller Norsk kulturråd som kan sikre og utvikle 
et sekretariat, samt gi aktivitetsmidler til fagutviklende tiltak.
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9.2. KiN fortsetter sin dialog med Norsk kulturråd rundt overtakelse og forvaltning av Statens utstillingsstipend med mål å utvide og 
utvikle ordningen.

9.3 KiN skal gå i dialog med BKH for å delta i evalueringen av pågående prøveprosjekt med mål om videreføre støtteordningen BKH 
delegerte tildelinger. Tiltak 10. Bedre sentrenes rammevilkår 

10.1. KiN vil arbeide for en utredning om DKS’ praksis på det visuelle kunstfeltet, herunder bidra til supplerende evaluering, studere praksis 
og gjennomgang av vilkår.

10.2. KiN vil arbeide for øremerket tilskudd til sentrene.

10.3. KiN vil arbeide for å avklare sentrenes formelle forhold til KORO, herunder bistå kommende gjennomgang samt inngå en avtale med 
KORO som gir langsiktige rammer for hvordan sentrene skal involveres i kunst i offentlig rom. Frem til en slik avtale kan inngås må dagens 
forhold avklares for å sikre mulighet til langsiktig drift og planlegging.

Tiltak 11: Utvikle eget fagfelt

11.1. KiN utvikler eget fagfelt gjennom å arrangerer et årlig åpent fagformidlingsseminar med høy relevant deltakelse fra kunstfelt, 
bevilgende myndighet og andre aktuelle samtalepartnere.

11.2. KiN vil utvikle rutine og database for å innhente, kvalitetssikre, bevare og gjøre tilgjengelig tallmateriale knyttet til sentrenes 
virksomhet. Materialet skal kunne supplere årsrapport og kunne brukes av eksterne forskere og andre. Første versjon tar for seg område 
økonomi (både drift og prosjekt), stillingshjemler, areal og vederlagsnivåer. 

11.3. KiN skal til enhver tid arbeide for at kunnskapen hvert senter skaper skal være tilgjengelig for de andre medlemmene, det være seg 
administrativ eller kunstfaglig erfaring. 

Tiltak 12: Etablere interne prosjektmidler: Kompetansemidler

12.1. KiN utarbeider retningslinjer og etablere midler til kompetanseheving og faglig utvikling internt i nettverket.

Tiltak 13: Utarbeide fellesavtaler

13.1. KiN vurderer behov og setter eventuelt i gang arbeid for å etablere fellesavtaler.

Tiltak 14: Samkjøre og belyse honorarer- og vederlagsnivå

14.1. KiN skal samle tallmateriale som beskriver honorar- og vederlagsnivå hos de ulike sentre.

14.2. KiN skal på bakgrunn av første punkt utarbeide et felles nivå for honorar og vederlag, inkl. årlig indeksregulering. 

14.3. KiN skal i samarbeid med fagorganisasjonene, NBK, NK og FFF, arbeide for en progressiv statlig honorar og vederlagspolitikk for å følge 
opp Levekårsundersøkelsen (2008), stortingsmeldinger etc. ovenfor bevilgende myndighet.

Tiltak 15: Vurdere langsiktige mål

15.1. KiN skal til årsmøtet konkretisere og prioritere langsiktige mål, enten gjennom evaluering av allerede gjennomført prøveprosjekt/-
periode eller ved forslag til nye prøveprosjekt/-periode.

Tiltak 16: Evaluere organiseringen av KiN

16.1. KiN skal evaluere egen virksomhet og legge frem rapport med evt. forslag til endringer til årsmøtet i 2016. Organisasjonens 
transparens og bruk av ekstern kompetanse skal særlig belyses. Dette er del av større behandling av Strategiplan på samme årsmøte.

Tiltak 17: Strategiplanen

17.1. Til hvert landsmøte skal styret i KiN legge frem en handlingsplan for kommende år slik det er beskrevet i vedtektene.

17.2. Til annethvert landsmøte, med start i 2014, skal styret legge frem en oppdatert og justert strategiplan. Dette fungerer både som en 
rapportering av gjennomførte tiltak fra styret og en realitetsbehandling av kommende periode. De år hvor planen også behandles som 
beskrevet i pkt. 17.3 gjennomføres kun rapportering. 

17.3 Til hvert fjerde landsmøte, med start i 2016, foretas en grundig analyse og evaluering av egen virksomhet, samt en gjennomgang av 
strategiplanen gjennom en arbeidsgruppe med mandat gitt fra styret. Arbeidsgruppen skal utarbeide konkrete tiltak for kommende 4 år, 
samt skisserte muligheter for påfølgende 4 år.
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VEDTEKTER KUNSTSENTRENE I NORGE 

§ 1 Navn 

Foreningens navn er Kunstsentrene i Norge.

§ 2 Organisasjon 

Kunstsentrene i Norge er en landsforening bestående av kunstsentrene i Norge. Landsforeningen er en frittstående 
juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar. 

§ 3 Formål  

Landsforeningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet, gjennom kompetanse- og 
nettverksbygging internt og dialog med samarbeidspartnere og myndigheter eksternt.

§ 4 Hovedoppgaver 

Landsforeningen skal ivareta sitt formål og medlemmenes interesser ved å:

1. Styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst. 

2. Arbeide for bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene.

3. Markere og utvikle kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst. 

4. Representere medlemmene overfor myndigheter, organisasjoner og samarbeidspartnere. 

§ 5 Medlemskap

5.1. Medlemskap forutsetter at kunstsenterets styre har representanter som er direkte eller indirekte valgt av 
medlemmene i grunnorganisasjonene til Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. 

5.2. Kunstsentre som ønsker opptak som medlem søker styret, og opptas fortløpende, med påfølgende godkjenning på 
årsmøte.

5.3. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig.

5.4. Utmeldelse fører ikke til fritak for skyldig kontingent, eller andre påløpne forpliktelser.  

§ 6 Organisering

6.1. Kunstsentrene i Norge ledes av et styre. Styret skal ha totalt tre medlemmer. I tillegg velges tre varamedlemmer. 
Medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøtet.
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6.2. Styremedlemmer velges blant daglig ledere og styreledere for to år, slik at ett eller to medlemmer står på valg hvert 
år. Varamedlemmer velges for to år.

6.3. Valg av styremedlemmer er begrenset til totalt tre sammenhengende perioder. Senere gjenvalg til styret kan skje 
først etter to år.

6.4. Styret konstituerer seg selv, og velger leder, kasserer, og sekretær og leder foreningen mellom Landsmøtene.

6.5. Styremøter skal avholdes så ofte som nødvendig, eller når minimum to medlemmer krever det.

6.6. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede. Vedtak blir fattet ved alminnelig flertall.

6.7. Det føres referat over styrets møter.

6.8. Styret har ansettelsesmyndighet. 

 § 7 Styrets oppgaver

7.1. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering og drift av foreningens virksomhet, herunder kan styret meddele 
prokura.

7.2. Styret utarbeider planer, budsjetter og retningslinjer for foreningens virksomhet.

7.3. Styret legger fram forslag til budsjett, handlingsplan og medlemskontingent.

7.4. Styret innkaller til årsmøte.

§ 8 Regnskap – revisjon

Regnskapene skal revideres.  

§ 9 Signatur 

Selskapets signatur tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. 

§ 10 Valgkomité

10.1. Foreningens årsmøte velger valgkomité på 2 medlemmer som velges for tiden fram til neste landsmøte. 
Valgkomitéen konstituerer seg selv. Instruks for valgkomitéen utarbeides av styret.

10.2. Valgkomitéen foreslår kandidater til styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomite. Valgkomitéens innstilling 
skal følge med sakspapirene til Årsmøte.

§ 11 Årsmøte

11.1. Årsmøte er Kunstsentrene i Norges høyeste organ, og avholdes hvert år innen 1. november.

11.2. Styret innkaller til årsmøte med 3 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlig og 
årsmøte i hende innen 1 måned før Landsmøtet. Saksliste med saksdokumenter skal være utsendt innen 20 dager før 
årsmøtet.

11.3. Hvert kunstsenter har 1 stemme på årsmøtet.

11.4. Årsmøte velger møteleder.
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11.5. Årsmøte godkjenner nye medlemmer.

Ordinært årsmøte skal omfatte:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent, tellekorps på 1 representant samt to til å signere referat

3. Godkjenning av innkalling, delegater, saksliste og møtereglement

4. Godkjenning av Årsberetning og Årsregnskap

5. Godkjenning av Handlingsplan

6. Fastsette kontingent

7. Godkjenne budsjett

8. Innkomne forslag

9. Valg av:

a) tre styremedlemmer

b) tre varamedlemmer

c) valgkomité

10. Andre saker som i henhold til vedtektene skal behandles av årsmøtet.

11.6. Det kan ikke treffes beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.

11.7. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det lovlig er innkalt. Beslutninger på årsmøtet fattes med simpelt flertall hvis ikke 
vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet har forslaget falt.

 

§ 12 Ekstraordinært Årsmøte

Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene innkalle til 
ekstraordinært årsmøte. Innkalling foretas som for ordinært årsmøte. Reglene for årsmøtet får tilsvarende anvendelse.

§ 13 Vedtektsendring

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ordinært årsmøte.

§ 14 Oppløsning – sammenslutning

14.1 Vedtak om oppløsning av foreningen Kunstsentrene i Norge foretas med 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Beslutning 
om disponering av foreningens midler tas av Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere i fellesskap. 

Vedtatt 1. juni 2010. Revidert på Landsmøtet 14. september 2010.

Skien 14. september 2010.
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STYRET I KUNSTSENTRENE I NORGE

Landsforeningen Kunstsentrene i Norge har bakgrunn i årsmøtet for kunstsentrene i 2007 og 2008, hvor vi så behov 
for å styrke vår posisjon overfor myndigheter og fremme saker i vår felles interesse. Et interimstyre ble opprettet, 
med mandat til å starte arbeidet for å bygge en sterkere felles plattform, og for å sikre kunstsentrenes landsråd et 
formelt grunnlag gjennom en forening. Styret arbeidet målrettet i 2009 med vedtekter, finansiering og etablering av 
den nye foreningen. På kunstsentrenes årsmøte i 2010 i Telemark ble landsforeningen Kunstsentrene i Norge formelt 
opprettet og interimstyret ble valgt som styre i foreningen. På samme årsmøte ble en handlingsplan vedtatt der ett av 
punktene var å arbeide for en ny felles webside, et annet punkt var å utforme en felles årsrapport som presenterer 
alle medlemmene.

Styret har i 2011 bestått av:

Rikke Komissar (Akershus Kunstsenter)/Kristine Natvig (Kunstnersenteret i Oppland)

Styreleder

Kristin Røed (Vestfold Kunstsenter)

Kasserer

Madeleine Park (Trøndelag senter for samtidskunst)/Anne Szefer Karlsen (Hordaland kunstsenter)

Styremedlem

Vara:

Kristine Natvig, Tonje Gjevjon, Hanne Haukom (vår 2011)

Rikke Komissar, Trond Hugo Haugen, Tonje Gjevjon (høst 2011)




