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Rådmannsgruppens møte 23.11.2017 
Sak 33/2017    Kunst rett vest i 2019 
 

Forslag til vedtak:  
Det planlegges for at Kunst rettt vest gjennomføres i xxx kommune i 2019. Vestregionens kommuner 
bidrar økonomisk til gjennomføringen på samme nivå som i 2018. 

 

Bakgrunn 
Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017, sak 06/2017, å gjennomføre en prosess fram til juni 2018, 
for å avklare Vestregionens fremtid. Planlegging av Kunst rett vest for 2019 bør starte tidligere. Derfor 
legges det frem forslag til løsning for 2019 nå. 

Kunst rett vest er en årlig, juryert kunstrunde hvor billedkunstnere og kunsthåndverkere inviterer 
publikum til sine produksjonslokaler. Samtidig vises en fellesutstilling der kunstnerne bidrar med hvert 
sitt verk. Utstillingen ambulerer mellom deltakerkommunene i Vestregionen.  
 
Formålet med Kunst rett vest er å 
• styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen 
• gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum 
 
I april 2014 behandlet Vestregionens styringsgruppe gjennomført evaluering av Kunst rett vest. 
Styringsgruppen konkluderte med at konseptet med juryert deltakelse, fellesutstilling og åpne 
produksjonslokaler videreføres, og at ambulerende eller ett/flere faste visningssteder skulle utredes.  I 
møte i desember 2014 vedtok styringsgruppen å videreføre ordningen med ambulerende vertskap / 
lokalisering av fellesutstillingen. 
 
Ressursbehov og finansiering 
Kunst rett har siden 2012 hatt et budsjett på rundt 2 millioner kroner. 50% av inntektene kommer fra 
Vestregionens medlemskontingent. Øvrige inntekter er bidrag fra vertskommunen, Norsk Kulturråd og 
tilskudd over Akershus og Buskerud fylkeskommuners kulturbudsjett. Lønnsmidler til en fast ansatt i 
100% utgjør 1mill. Øvrig budsjett skal dekke kontorhold, utvikling, produksjon, markedsføring, 
utstillingskostnader, juryering mv. 
 
I tillegg til vertskommunebidraget på kr 500 000 og lokalleie fellesutstilling, bidrar vertskommunen med 
planleggingsressurser og ressurser i forbindelse med gjennomføringen i form av vakthold/ 
vertsoppgaver. De øvrige kommunene i Vestregionen bidrar med planleggingsressurser og vakthold 
under fellesutstillingen. 
 
Vurdering og forslag 
Det foreslås at rådmannsgruppen avklarer vertsskap for Kunst rett vest i 2019 snarest. Når det gjelder 
kostnadene, anslått til om lag 2 mill kroner, inkludert både planlegging og gjennomføring, fordeles disse 
foholdsmessig mellom deltakende kommuner, med fratrekk for eventuelt støtte fra fylkeskommunene og 
Kulturrådet. Vertskommunebidraget vurderes fjernet.  

 
 

 


