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STYRETS BERETNING 2012 

 

Økonomi 

Telemark Kunstnersenter, TKS, mottok i 2012 et netto driftstilskudd på kr 1.443.000,-   fra 

Telemark Fylkeskommune og kr  402.000,- fra Skien kommune. 

TKS får i år et negativt resultat på kr  162.856,- . Dette grunnes i svikt i budsjetterte 

inntekter, og uforutsett økning i pensjonskostnader. Underskuddet dekkes inn av akkumulert 

egenkapital. Resultatregnskapet viser at TKS har hatt en stram og kostnadseffektiv 

økonomistyring. Styret er ikke tilfreds med underskuddet, men vurderer allikevel økonomien 

ved TKS som tilfredsstillende.  

TKS har en meget gunstig avtale med Skien Kommune mht. leie og drift av Norges Bank 

bygget.  

 

Styret 

Styret ved TKS er bredt sammensatt. To representanter med erfaring fra henholdsvis privat 

næringsliv og offentlig forvaltning, valgt på fritt grunnlag, og tre representanter med 

kunstfaglig kompetanse. Odd Fredrik Heiberg (BiT), Arne Svalastog (BiT), Tuva Gonsholt (NK-

sør), Emil Thorkildsen (fritt grunnlag), Lise Wiik (fritt grunnlag). Varamedlemmer: Kyrre 

Andersen (NK), Hilde Tørdal (BiT). Kommune og fylkeskommune har observatørstatus i 

styret. 

 

Styrets arbeid 

Det har vært avholdt 4 styremøter, og styret har hatt til sammen 39 saker på dagsorden i 

2012. Enkeltsaker, eller deler av saker, har også blitt fulgt opp av styret pr e-post når 

forholdene har ligget til rette for dette. Styret arbeider effektivt og i en god atmosfære. TKS 

representantskap hadde sitt ordinære årsmøte 22. mai 2012 i Norges Bank.  

Av saker som særskilt kan nevnes er: 

- Presentasjon av TKS for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, da de besøkte huset.             

- Valg av kurator for TKS i 2013: Power Ekroth.                                                                                     

- Fornying av avtalen med Sørlandsutstillingen.                                                                                           

- Forhandling om fornying av Partnerskapsavtalen med kommune og fylkeskommune. 

Forhandlingen avsluttes i 2013.  



Administrative forhold 

Alice Elisabeth Enhuus er daglig leder i TKS, en stilling hun har hatt på åremål siden 2006. I 

2009 ble hennes arbeidsavtale fornyet med fire nye år. Grethe Hald er tilsatt  i en 30% stilling 

for å drifte Sørlandsutstillingen i fire år  fra 1 november 2008 frem til 1. november 2012. 

Avtalen ble i 2012 forlenget med ett år. Ida M. T. Bringedal og Trine Billington er ansatt som 

henholdsvis formidling og informasjons og arrangementsansvarlig i 50% stillinger. Ida M.T. 

Bringedal er i ettårig svangerskapspermisjon fra august 2012. Vikar for henne i denne 

perioden er Susanne Fleischmann. Daglig leder har vært 30% sykemeldt siden februar 2011. 

Dette har vært løst ved at Ida, Susanne og Trine har økt sine stillingsprosenter tilsvarende i 

ulike perioder. 

For øvrig har en rekke kunstnere tilknyttet senteret hatt ulike oppgaver og oppdrag for 

administrasjonen. 

 

Aktiviteter 

 

TKS er med sin beliggenhet i Norges Bank-bygget blitt en tydelig kunstfaglig aktør i Telemark, 

med stor lokal medieoppmerksomhet og stabilt god publikumstilstrømming. TKS hadde et 

fortsatt høyt aktivitetsnivå i 2012, med 3 hovedutstillinger kuratert av Putte Helene Dahl. 

Stipendutstillingen ble arrangert for tredje gang, og viste et stort utvalg av kunstnere og 

kunsthåndverkere tilsluttet TKS. Utstillingen ble juryerert av Ingeborg Stana og Søren Ubisch, 

oppnevnt av NBK og NK. Følgende kunstnere ble tildelt stipend: Aleksi Wildhagen, Jan Erik 

Oftung, Fanny Sophie Gjestland, Siv Blankenborg Skottheim, Mary Ann Owens, Tuva 

Gonsholt, Hans Georg Andersen og Knut Hølje Odden. 

Etter åpningen ble det sommerfest i hagen i regi av Silje Steinsvik. Utstillingen hadde stor 

deltagelse og ble også i år godt besøkt gjennom hele sommeren. 

Det ble avholdt i alt 9 månedens kunstnerpresentasjoner og fire utsmykkingspresentasjoner. 

TKS arrangerte to selvpresentasjoner av kunstnere, 5 foredrag og en film i 2012, i tillegg 

avholdtes dagseminar, Gallerirunden (i samarbeid med Porsgrunn kulturavdeling), 

Lørdagsbarn (formidling for de yngste i samarbeid med Skien kulturavdeling), nettverksmøte 

for kulturaktører i Grenland og konsulentforum. TKS ga også råd til kommuner, kunstnere og 

privatpersoner i konkrete saker. 

TKS drifter også RSU som administrerer kunstprosjekter i offentlige rom/ utsmykkinger i 

Telemark. Antallet løpende utsmykkingssaker i 2012 er stabilt omkring 40 kunstprosjekter til 

enhver tid. Dette representerer en stor og viktig aktivitet for regionens kunstnere gjennom 

kunst- og konsulentoppdrag. 





Administrasjonen ved Telemark Kunstnersenter sin rapport for 2012 

 

Om administrasjonen: 

Administrasjonen ved Telemark Kunstnersenter (TKS) har i 2012 bestått av daglig leder Alice 

Elisabeth Enhuus ansatt  i 100%  stilling. Daglig leder har i perioden arbeidet i redusert 

stilling ( 70 %) Fra begynnelsen mars. I perioden fra april har derfor info/markedsføring/arr. 

ansvarlig ; Trine Billington fått økt sin stillingsprosent fra  60 %  til 80%.  Og overtatt en del av 

daglig leder sine funksjoner. Formidlings ansvarlig/utstillingsprodusent har fått økt sin 

stillingsprosent fra 50 –60 %. Slik at denne stillingen dekker 3 fulle arbeidsdager ukentlig. 

Begge har vist en fremragende innsatsvilje for TKS og er en glede å samarbeide med. Viser 

ellers til deres rapporter. 

Sølvi Strand, BIT medlem har arbeidet hele 2012 som fast lørdagsvakt, og tilkallingsvakt. 

Som sommervikarer engasjerte vi i 2012 Mari Østbye Pedersen 

Daglig leder har hatt ansvar for drift eiendommen og virksomheten, personalansvar, løpende 

saksbehandling, sekretariatsarbeide og økonomisk/regnskapsmessig arbeid knyttet til 

virksomheten. Dette inkluderer også bilagshåndtering, kontering,  fakturering og.  

utlønninger m.m. 

Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret TKS. 

Styret har gjennomført 4 styremøter og 3 arbeidsmøter. 

Daglig leder har løpende kontakt innad i organisasjonen med medlemmene av BIT og NK Sør-

Norge, samt løpende kontakt med sentrale kunst - og kulturaktører lokalt, på fylkesplan og 

nasjonalt. Dette for å ivareta medlemmene tilknyttet TKS sin interesse og profilere og 

synliggjøre institusjonen ute i hele fylket og hos de bevilgende myndighetene. 

 

Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking i Telemark (RSU) – sekretariat arbeid 

Daglig leder TKS er sekretær og saksbehandler for RSU med de mange oppgavene dette 

innebærer. RSU har gjennomført 4 møter samt div. telefonmøter. Daglig leder har deltatt på 

off. åpninger av utsmykkinger når dette har latt seg gjøre. 

RSU gjennomførte ett dialogmøte med Borghild Volckmar representerte KORO – og 

sekretærene i utsmykkingskomiteene i Telemark var invitert. 

For ytterligere informasjon henvises det til årsrapport fra leder RSU 2012 – v/ leder Ingrid 

Lene Langedok. 



Utsmykkingsgalleriet:     (daglig leder setter opp program) 

I 2012 ble følgende presentert:  

 Brita Been 

 Ingerid Lene Langedok 

 Mary Ann Owens 
 

Øvrig: 

Ny kurator Putte Helen Dahl tiltro sitt engasjement fra årsskiftet 2012 
 

Hennes 1. produksjon var  ”International smykkekunst”         

Hennes 2. produksjon  hadde tittel ”Tre fokus” 

Hennes 3. produksjon hadde tittel  ”Tankerekker” 

 

Om Månedens Kunstner 2012      ( daglig leder setter opp program ) 

Fra 1. mars 2006 etablerte daglig leder ”månedens kunstner”, en punktpresentasjon som 

var vederlagsberettiget kr. 2000.- pr måned. ( etter innflytting i Norges Bank bygget kr. 

3.000) Totalt  8  medlemmer ble presentert i 2012.  Plan for 2013 er ferdig lagt. 

Daglig leder setter opp dette programmet ut ifra fagtilhørighet, geografisk forankring i fylket, 

kjønn, alder også videre – slik at man får presentert et best mulig tverrsnitt av 

medlemsmassen. 

Til nå har ca 70 medlemmer vært månedens kunstner. 

Trine Billington utarbeider pressemeldinger, invitasjoner, utlegg til web og sosiale medier, 

har kontakt med kunstnerne, og Ida Bringedal  /Susanne Fleischmann med evt. bistand med 

opphenging. Alle 3 bidro på åpningene som ut 2012 ble knyttet opp mot den faste 

fredagslunsjen 1. fredag hver måned. 

Dette er et hyggelig og sosialt arrangement. 

Månedens kunstner TKS, er blitt en viktig presentasjonsarena for Telemarkkunstnerne etter 

innflyttingen til Norges Bank bygget – med flotte arealer i foaje - og myldresonen i 1. etasje. 

Månedens kunstner har vært godt profilert på senterets hjemmesider i tillegg til 

presseoppslag. Følgende kunstnere har vært månedens kunstner i 2012: 

Februar:  Gita S. Norheim 

Mars:      Jan Erik Oftung 

April:       Knut H. Odden 



Mai.:    Linda Mowinckel Nilsen 

Sept:     Josefine Lycke og Henrik Pask 

Okt.:     Meta Norheim   

Nov:     Dag Bratbersgengen 

Des:    Hans Georg Andersen 

 

 

Juryeringsarbeid i komiteen for Jomfrulandsstipendet 2012. 

Istedenfor daglig leder deltok  Trine Billington i dette arbeidet . 

Jomfrulandstipendet ble tildelt   Martine Linge. 

 

Kulturskatten 

Kontakt med Kulturskatten Telemark, primært ved Anne Hermansen, har vært opprettholdt 

gjennom produsent Ida Bringedal/Susanne Fleischer, og til dels daglig leder. 

 

Sørlandsutstillingen 2012 

Her velger vi å henvise til Sørlandsutstillingens egen rapport som blir presentert lengre ut i 

årsmeldingen. 

For øvrig ønsker jeg på vegne av TKS å takke Sørlandsutstillingens koordinator Grethe Hald 

for et utmerket samarbeide, og en utrettelig innsats for Sørlandsutstillingen også i 2012!         

Ny avtaleverk er utarbeidet for neste periode som vertskap og ny arbeidsavtale for Grethe 

Hald er utformet parallelt. 

 

Stipendutstillingen 2012 

Telemark kunstnersenter iverksatte fra og med 2010 en årlig stipendutstilling for de 

profesjonelle Telemarkskunstnerne:  medlemmer av BiT og NK sør avd. Telemark. 

 

 



I 2012 ble hele 8 stipendier utdelt:  

Skien kommunes reisestipend- kr. 10.000.- til Aleksi Wildhagen 

Porsgrunn kommunes reisestipend – kr. 10.000.- til Gen Andersen 

Kragerø kommunes reise stipend kr. 10.000.- til Siw Blankenborg Skotheim 

TKS sitt reisestipend til kunsthåndverker kr. 10.000.- til Fanny Gjestland 

TKS sitt reise stipend til billedkunstner kr. 10.000.- til Jan-Erik Oftung 

Bildende kunstneres Hjelpefond - 2 reisestipendier a’ kr. 20.000.- til henholdsvis  

Tuva Gonsholt og Marilyn Ann Owens. 

Ett stort reisestipend pålydende kr. 30.000 fra øvrige kommuner i Telemark,  

gikk til Knut Odden. 

 

Jury 2012 besto av Søren Ubisch og Ingeborg Stana. 

 

om Stipendutstillingen: 

Stipendutstillingen vil åpne hvert år i juni måned – og stå i våre flotte lokaler frem til slutten 

av august. Utstillingen har gratis entrè – og målgruppen er fylkets befolkning og tilreisende 

gjester/turister, innkjøpskomiteer og utsmykkingskomiteer. 

Utstillingen er åpen for alle fylkets (nå) 115 profesjonelle, fagorganiserte billedkunstnere og 

kunsthåndverkere. Kunstnerne kan levere inntil 3 verk og er sikret å få med minimum 1 verk. 

Utstillingen er ikke vederlagsberettiget. I fremtiden kan det bli satt en grense på 

dimensjonene av innleverte verk- da vi registrerer at ett større antall deltagere enn tidligere 

leverer inn arbeid av store formater. Dette for å sikre at alle kommer med. 

Det vil i invitasjonen understrekes at man oppfordres til å levere inn nyere arbeider  ( ikke 

eldre enn 2 år ) som ikke har vært vist i fylket før. Stipendene vil slik stimulere til ny 

produksjon. 

Juryering vil foretas av 1 billedkunstner og 1 kunsthåndverker bosatt og virksom utenfor 

regionen. 

De instanser som bidrar med stipend har rett til 1 deltager i stipendkomiteen når det 

aktuelle stipendet skal bestemmes, hvis ønsket. 



Juryarbeidet er unntatt offentligheten frem til offentliggjøring som skjer ved den offisielle 

åpningen.  

Under åpningen blir samtlige stipend delt ut, og verkene stipendiene er vunnet frem med, 

blir merket med det aktuelle stipendet – for eks. Kragerø kommunes reisestipend for 

kunstnere 2012. 

Målsettingen med stipendiene er å stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeide og nytenkning 

i hele Telemark. De stipendiene som er stedsbundne, så som Skien, Porsgrunn og Kragerø 

(som også utgjør de 3 største kunstnerkommunene i Telemark), tildeler stipend til en 

kunstner som enten bor eller virker i sin kommune.  De øvrige kommunene i Telemark gjør 

likeledes med sitt geografiske område.  

Stipendutstillingen i 2010 og 2011 og 2012 skapte mye mediaoppmerksomhet gjennom så 

vel trykkpressen som andre media. For stipendgiverne utgjør dette positiv publisitet og et 

bidrag til videreutvikling av samtidskunsten i regionen.  

 

Økonomi: 

Resultatregnskapet  2012 viser at TKS nok en gang har hatt en stram og kostnadseffektiv 

økonomistyring på utgiftsiden. stort sett alle utgiftsposter viser resultat som er synkrone 

med budsjettert, eller lavere. Kostnadsbesparelsen har vært på nærmere kr. 380.000 på 

utgiftsiden.  

På inntektssiden derimot har vi budsjettert for høyt på et noen poster i 2012, herunder 

salg, hvilket gir oss et negativ resultatregnskap sett opp mot budsjettet. I praksis vil det si 

at vi nedskriver vår akkumulerte egenkapital tilsvarende regnskapsunderskuddet. 

Regnskapsunderskuddet 2012 viser etter revisjon minus – 162.856,- 

Da sitter TKS fremdeles med en akkumulert egenkapital på ca. 310.000.- 

 

Jeg ønsker som daglig leder å takke mine flotte medarbeidere, medlemmer BIT og NK-sør 

Norge, Styret TKS, og RSU-Telemark for godt og kreativt samarbeid også i 2012. 

Det samme gjelder alle de offentlige instansene jeg som daglig leder for TKS har hatt kontakt 

med underveis i 2012. 

 

Skien 20. februar 2013 

Alice Elisabeth Enhuus,  Daglig leder 



Rapport fra formidlings - og utstillingsansvarlig 2012 

Navn: Susanne Fleischmann    (vikar siden 01.08.2012) 

 

 

Stillingen som formidlings- og utstillingsansvarlig kan grovt deles inn i følgende 

jobbeskrivelser: 

 formidlingsansvarlig på huset (1) 

 formidlingsansvarlig på fylkesbasis (2) 

 utstillingsprodusent på huset (3) 

 Månedens Kunstner (4) 

 Daglig drift (5) 
 

Arbeidsoppgave i tillegg: 

 sekretær for regional innstillingskomité (6) 
 

Andre opplysninger i sammenheng med stillingen til formidlings- og utstillingsansvarlig: 

- Arbeidstid og arbeidsmengde (7) 
- Besøkstall ved Telemark Kunstnersenter (8) 

 
  

1. Formidlingsansvarlig på huset 
Som formidlingsansvarlig på huset har jeg hatt ansvar for formidlingen som har vært bestilt 

av skoleklasser, kommuner og andre grupper. Jeg finner da en passende formidler for å 

jobbe sammen med meg, som regel en kunstner, og planlegger formidlingen samt 

workshopen. Som informasjon i forkant sender jeg ut en lærerveiledning til skolene som 

kommer ved TKS, med informasjon om utstillingen, formidlingen, workshopen og forslag til 

forberedelsen til utstillingen. Utarbeidelsen av formidlingen og workshopen tar svært mye 

tid siden et godt opplegg krever at jeg er godt kjent med utstillingen, utstillerne og 

arbeidene som stilles ut, og derfra utarbeider et passende opplegg til de forskjellige 

aldersgruppene. I høsten 2012 utarbeidet jeg opplegg både til 8.klasser fra Skien kommune 

og Lørdagsbarn (Kunstformidling med barn fra 4 år: Prosjekt i samarbeid med Skien 

kommune).  

 

 



2. Formidlingsansvarlig på fylkesbasis 
I 2012 var ingen av TKS sine egne utstillingsproduksjoner på turné. Jeg fulgte opp formidlere 

som var på turné med Nasjonalmuseets produksjoner. Rollen min i denne sammenhengen er 

noe uklar (også for formidlerne), spesielt mitt forhold til formidlerne. Jeg har ikke en 

overordnet posisjon for dem og har heller ikke noe å gjøre med Nasjonalmuseets 

produksjoner. I praksis har rollen min bestått i å være en faglig kompetanse for formidlerne. 

Jeg mener at det er noe som burde synliggjøres mer, særlig for formidlerne. 

 

Det å være formidlingsansvarlig krever mange dager ute av huset. Jeg så på hver av våre 

formidlere som var på turné med en av Nasjonalmuseets produksjoner, én gang. Denne 

oppgaven er derimot meget tidskrevende og vanskelig å organisere med de andre 

arbeidsoppgavene. 

 

  

3.  Utstillingsprodusent på huset 
Som utstillingsprodusent for hovedutstillingene våre er arbeidsoppgavene svært varierte, fra 

for eksempel innkjøp/innleie av materialer og teknisk utstyr, pussing/maling av 

vegger/sokler, til å være behjelpelig i monteringen av utstillinger. De forskjellige utstillingene 

er veldig varierte og krever ulik arbeidsinnsats til forarbeid og montering. I perioder krever 

denne jobben all arbeidstid. Under første hovedutstillingen i høst arbeidet en ung mann, 

som ble formidlet fra NAV, ved TKS. Han hjalp til to ganger i uka á seks timer. 

Arbeidsoppgavene hans var veldig varierte, men stort sett var det oppgaver som var knyttet 

til mitt arbeidsområde, som pussing/maling, rydde annekset og bære utstyr til utstillinger. 

Han var en stor hjelp for meg og avlastet meg mye. 

 

Det å være utstillingsprodusent på huset lar meg få nærmere kontakt med kuratoren og 

noen av kunstnerne som kommer for å montere utstillingen. Det gir meg også mulighet til å 

diskutere med dem om utstillingsidéen, utstillerne og arbeidene. Disse samtalene er meget 

nyttig for å utarbeide relevant opplegg for workshopen og formidlingen.  

 

4. Månedens kunstner 
Arbeidet med Månedens Kunstner-utstillinger omfatter montering, oppussing, skriving av 

tekst til gallerirommet, samt åpning/bevertning. Dette er en god mulighet til å bli kjent med 

våre medlemmer. Noen utstillinger krever mye assistanse, mens med andre ordner 

kunstneren alt selv. 

 



5. Daglig drift 
Den daglige driften av Telemark Kunstnersenter krever mye arbeidstid og forandrer seg 

daglig. Enkelte dager krever denne oppgaven nesten hele arbeidstiden og gjør det vanskelig 

å få gjort andre arbeidsoppgaver. I høst brukte jeg mye tid på å pusse opp/rydde annekset til 

Telemark Kunstnersenter for å få et profesjonelt workshop-rom og bedre overnattings-

muligheter.  

 

6. Sekretær for regional innstillingskomité 
Som sekretær for regional innstillingskomité får jeg være med på interessante diskusjoner 

under møtet. Dessuten gir denne oppgaven et godt innblikk i utstillingsprogrammene rundt 

om i fylket. Habilitet er et svært viktig punkt, også for årets innstillingskomité. 

 

7. Arbeidstid og arbeidsmengde 
I noen perioder tilsier arbeidsmengden til formidlings- og utstillingsansvarlig mye mer enn 

60%. Eksempel på perioder er: Monteringsuker og uker med daglig formidling. Høsten var en 

svært hektisk periode med regional innstillingskomité, åpningen av to hovedutstillinger og 

Månedens Kunstner-utstillinger hver måned, og utarbeidelse av formidlingsopplegg og 

workshops til ulike målgrupper. 

 

8. Besøkstall ved Telemark Kunstnersenter 
 

Besøkstall ved Telemark Kunstnersenter i 2012: ca. 3.200  

 

 

  Susanne Fleischmann      

 

 



Årshjul 2012  -  utstillings- og arrangementsprogram   v. Trine Billington 

 

Vår 2012 

16. februar - 31. mars:  Internasjonal smykkekunst 

 - basert på readymades  

Kunstnere: Romina Fuentes, Tamara Grüner, Yong Joo 

Kim, Christiane Köhne, Christel van der Laan, Lina 

Peterson, Denise Julia Reytan, Silvina Romero, Fabrizio 

Tridenti og Tanel Veenre.  

 

Videogalleriet:   

Johannes Stjärne Nilsson & Ola Simonsson:  

”Music for one apartment and six drummers” 

Kurator: Putte Helene Dal             

 

Månedens kunstner: 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lena Peterson ”Greenish” 

 

 

 

Februar:  

Gita Norheim  (Porsgrunn)   

-billedkunst    

 

 

Mars:  

Jan-Erik Oftung   (Skien)   

- billedkunst 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gallerirom for offentlige kunstprosjekt: 

Mary Owens:  ut februar 

Brita Been:   mars - juni  

 

Arrangementer:  

Kunstnerpresentasjon:  8. mars kl. 1900: Josefine Lyche 

og Henrik Pask  – Skien kommunes kunstnerstipendiater  

Foredrag:  23. februar: Smykkekunstner Ingjerd 

Hanevold: ”Smykkekunst gjennom tidene og som del av 

et kunstfaglig felt”. 

19. april: fotograf Morten Krogvold: ” Å finne sin egen 

klang – om drivkraften og tanken bak eget kunstuttrykk”.   

23. februar kl. 1300: Gallerirunden:  Omvisning og 

samtaler rundt den internasjonale smykkeutstillingen og 

readymades, ved kurator Putte H. Dal . 

Lørdag 3. mars kl. 1200 og 1300: Lørdagsbarn  -

kunstformidling for de yngste. Et samarbeid m. Skien 

kommune, kulturavdelingen. 

 

 

April:  

Knut H. Odden   (Notodden )  

-skulptur 

 

 

Mai:  

Linda Mowinckel Nilsen  (Lunde)  

 -  keramikk , kunsthåndverk 

 

 

 

 

Fotograf Morten Krogvold                    
trakk stappfullt hus! 

 



15. juni – 25. august: Stipendutstillingen 2012 

 

 51 medlemmer/kunstnere deltok, 80 verk ble stilt 
ut.  Montering: Grethe Hald, Silje Steinsvik og 
Trine Billington. 

 Jury: Søren Ubish og Ingeborg Stana (bildet) 

  Totalt ble 8 stipendier og 120 tusen ”kunst-
kroner” delt ut denne kvelden.   

 Ca. 120 gjester deltok under åpning og 
vernissasje.         

 Utstillingen ble åpnet av Gina Winje, kultursjef 
Porsgrunn kommune. 

 

Stipendier:  

Kommunespesifikke reisestipend a´ kr. 10.000,- gikk til: 

Aleksi Wildhagen  (billedkunstner, bosatt i Skien) 

Skien kommunes reisestipend   

 

Hans Georg (Gen) Andersen (billedkunstner, fotograf, 

bosatt i Brevik)  Porsgrunn kommunes reisestipend  

 

 

 

Siv Blankenborg Skottheim  (billedkunstner, bosatt i  

Kragerø) - Kragerø kommunes reisestipend     

 

 

Knut Hølje Odden (billedkunstner, skulptør, Notodden) - 

reisestipend samlet fra de øvrige kommunene i 

Telemark –  kr. 30.000,- samlet sum.    (fra Tinn, Hjartdal, 

Seljord, Tokke, Vinje, Nome, Drangedal,  Nissedal , 

Kviteseid, Notodden, Bø, Sauherad, Siljan , Bamble .)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bildende Kunstnerens Hjelpefond tildelte to reisestipender a` kroner 20.000,-  til:   

Tuva Gonsgolt    (kunsthåndverker, glasskunstner – bosatt i Skien)   

 

                                     

 

Mary Ann Owens  (billedkunstner  - bosatt i Brevik)    

 

         

Telemark Kunstnersenter delte ut 2 reisestipendier a’ kr. 10.000,-  til hhv. en 

kunsthåndverker  (NK)  og  en billedkunstner (BiT): 

Fanny Sophie Gjestland  (kunsthåndverker og billedkunstner  - bosatt Skien) 

 

            



Jan Erik Oftung  (billedkunstner  -  bosatt i Skien) 

                         

 

 

                  

    

 

           

        

 

 



Program for høsten 2012 

15. sept. -  27. okt.:  Tre fokus  - tre som materiale i kunsten 

Kunstnere: Arne Svalastog (fotografi), Hans Martin Øien (skulptur), Petter Hepsø  (skulptur), 

Elisabeth Engen (skulptur), Stefan Christiansen (tegning og tre), Tobias Alm (smykker), Bas 

Bouman (smykker), Teresa Faris (smykker), Francis Wilmstjin (smykker).   

Videogalleriet:  Lars Skjelbreia: "In our place we find what we are"   (stillbilde under) 

Kurator: Putte H. Dal.     

                                                     

 

 

 

       

                 

Foto: Arne Svalastog: Kollaps 601.3                                                                     Petter Hepsø: Looking up 



 

(Invitasjon laget av Gita Norheim) 

10. nov –  21. des. Tankerekker   - en utstilling som omhandler serier i objekter, smykker og 

2-dimensjonale verk.   Hvorfor velger så mange kunstnere å jobbe i serier? Er det 

utforskningen, perfeksjonismen, de små variasjonenes betydning eller latskap som motiverer 

dem?   

Kunstnere: Ingeborg Resell Elieson (NO), Lena Olson (SE), Farrah Al-Dujaili (UK), Sachiyo 

Higaki (JP), Carolina Apolonia (NE), Andrea Wagner (NE), David Gates (UK), Hanna Hedman 

(SE)  

Videogalleriet: Therese Jacobsen og Erik Vang:  ”Apecosmonautene”   

Kurator: Putte H .Dal.    

 

Månedens Kunstner: 

     

  

 

7.- 29.  september: 

Josefine Lyche og Henrik Pask 

(Skien kommunes kunstner-
kandidater) - blandet teknikk 

 



 

                                                        

                                                                                                       

                      

  

              

 

 

Gallerirom for offentlige kunstprosjekt  

Brita Been – forts. ut september 

Ingrid Lene Langedok  - fra 5. okt.    

 

 

 

5. -27. oktober: 

Meta Norheim  (Skien)  

- maleri     

 

 

 

 

2. november- 1. desember: 

Dag Bratbergsengen 
(Notodden) 

- keramikk 

 

 

 

desember – januar: 

Gen Andersen (Porsgrunn) 

-  fotografier 

 

 

Fra Brevik sykehjem (2011),             
I.L. Langedok 

 

 



Kunstnerpresentasjon   25. okt. kl. 1900: 

Martine Linge  - Jomfrulandstipendiaten 2012    

 

                                                                                            

                                                                                              info-og arrangementsansvarlig Trine Billington 

Foredrag 

Tirsdag 20. november kl 18.00: Mats Stjernstedt, kunstnerisk leder ved Kunstnernes Hus i 

Oslo. Han vil holde et foredrag basert på sin erfaring fra kunstverdenen i Skandinavia og fra 

hans lange arbeidserfaring med kunst i Europa. Et samarbeid med Skiens Kunstforening.  

(Avlyst pga. sykdom) 

Lørdag 6. oktober kl. 1200 og 1300: ”Lørdagsbarn”  - omvisning & verksted 

15. november kl. 1300: Gallerirunden i Grenland : ”Tankerekker” – kurator Putte H. Dal er 

omviser. Et samarbeid med kulturavd. Porsgrunn kommune.  

Vi viser film  

2. november kl. 1900:  "Blue”  (1993) av Derek Jarman   - en film som feirer livet, kunsten og 

kjærligheten, men med visshet om at døden lurer bak neste sving. Arrangementet er et 

samarbeid med Grenland Filmklubb.   

 



Årsrapport RSU 2012, regionalt samarbeidsutvalg 

Daglig leder for TKS er saksbehandler for RSU.  RSU er et rådgivende organ for 
utsmykkingsaker i Telemark. Utvalget har 3 medlemmer (kunsthåndverker, billedkunstner, 
arkitekt), alle med personlige vararepresentanter. Etter innstilling fra BIT og NK-Sør 
oppnevner styret i TKS medlemmer og vararepresentanter for 2 år av gangen, slik: det ene 
året oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant og neste året oppnevnes en 
kunsthåndverker med vararepresentant. 

Formålet med RSU er å bistå byggherre innen offentlig eller privat virksomhet, bidra til å få 
kunstprosjekter av høy kunstnerisk kvalitet, øke kunnskapen om deres viktighet, og 
orientere om de støtteordninger som finnes. 

SAMMENSETTNING 
Utvalget har i 2012 hatt følgende sammensetning:  

 Liv Anne Lundberg, repr. for NK – vara Brita Been (oppnevnt for ett og ett år om 
gangen- gjelder alle). 

  Sivilarkitekt Ann Kristin Eriksen, repr. for TeAF- vara Berit Hage. 

  Billedkunstner Ingrid Lene Langedok  repr. for BIT/RSU s  leder – vara Philip 
Dommen. 

 
MØTER 
RSU har i 2012 hatt 3 ordinære møter. 
Flere saker er behandlet elektronisk; konsulentoppnevninger og sluttrapporter. 
Det holdes løpende kontakt pr. telefon og e-post etter behov. 
Det er avholdt et dialogmøte med Birgit Volckmar fra KORO. 
 
KUNSTPROSJEKTER 
I perioden har det vært arbeidet med 31  kunstprosjekter for til sammen kr.21.753.285.- 
Hvorav kr. 1.928.000.-     Er tilskudd fra KORO. 
Det er i perioden avsluttet 14  kunstprosjekter, og det er opprettet 8  nye saker. 
 
ANNET 
Telemark har stor aktivitet i forhold til andre fylker. RSU ønsker rekruttering til 
konsulentarbeid. 
KORO s konsulentregister blei oppretta i 2009. KORO- omleggingen er ennå ikke vedtatt i 
Kunnskaps- og Kulturdepartementet. RSU fortsetter i sin form til vedtaket er gjort. Deretter 
diskuterer RSU seg fram til et forslag for omorganisering som blir sendt ut til høring i 
grunnorganisasjonene og styret i TKS. 
 
PRIORITERTE ARBEIDSOPPGAVER 
- Løpende oppfølging av pågående og nye utsmykkinger/kunstprosjekter 
- Håndtere og innarbeide KORO s nye modell med fylkesvise kunstprosjekts koordinatorer og 
kunstutvalg .God og effektiv behandling  sees på som en av RSU s viktigste oppgaver. 
 
 
Notodden 24.2.2013   Ingrid lene Langedok                           Takk for meg  
 



Skjematisk oversikt over utsmykkingssaker  

 
 

 

VIDEREFØRES 
 

 

 

AVSLUTTET 

 

 

 

AVSLUTTET 

Utsmykkingsprosjekter ved TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: Hjalmar Johansen videregående skole / Skien fritidspark 
 

Avsatt fra byggherre: Delfinansiert  -se oversikt 
Skien kommune 

Tilskudd fra KORO: NEI 

 

Behandlet RSU: 11.06.07 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: Godkjenning av 

forskjellige faser 2004-

2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Stabell / Langedok Arkitekter: Link arkitekter 

 

Kunstner(e): 27 forskjellige kunstnere, se oversikt under Skien kommune 

 

Sluttrapport: - Dokumentasjon: - 

BYGGEPROSJEKT: Porsgrunn videregående skole 
 

Avsatt fra byggherre: 80.000,- Tilskudd fra KORO: Søker ikke  

 

Behandlet RSU: 08.2010  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 01.12.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): O.F. Heiberg Arkitekter: Ikke oppgitt 

 

Kunstner(e): Ingrid Lene Langedok 

 

Sluttrapport: 08.11.2011 Dokumentasjon: mangler 

BYGGEPROSJEKT: Notodden videregående skole 
 

Avsatt fra byggherre: 350.000,- Tilskudd fra KORO: 70.000+ midler til kunstkonsulent

  

 

Behandlet RSU: 21.10.2010  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: -  

 

Kunstnerisk konsulent(er): M. Owens Arkitekter: Point a.s. v/ Bart Burgerhoudt 

 

Kunstner(e): Kyrre Andersen/liv Anne Lundberg 

 

Sluttrapport: -04.08.2012 Dokumentasjon: ok 



 
 

 
 

 

 

 

AVSLUTTET 
 

 

 

 

 
VIDEREFØRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsmykkingsprosjekter ved PORSGRUNN KOMMUNE 

 

BYGGEPROSJEKT: BLÅVEISKROKEN BOFELLESSKAP 
 

Avsatt fra byggherre: 130.000,- Tilskudd fra KORO: -  

 

Behandlet RSU: 08.12.2007  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 09.03.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): J. Steffensen Arkitekter: AGA 

 

Kunstner(e): Gunnar Torvund 

 

Sluttrapport: 11.09.2012 Dokumentasjon: OK  

BYGGEPROSJEKT: PORSGRUNN KULTURHUS 
 

Avsatt fra byggherre: 1.000.000,- Tilskudd fra KORO: 200.000,- + midler til 2 

kunstkonsulenter 

 

Behandlet RSU: mai 2009 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 08.02.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): K. Andersen/L. 

Voreland 

Arkitekter: Dyrvik arkitekter 

 

Kunstner(e): Laila Kongevold 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: - 



VIDEREFØRES 
 

 

AVSLUTTET 

 

 

 

 

AVSLUTTET  

 

 

BYGGEPROSJEKT: HEISTAD SKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 1.478.000,- Tilskudd fra KORO: 250.000,-+ midler til 2/1 

kunstkonsulent  

 

Behandlet RSU: mai 2009  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 08.09.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Ø. Selmer / A. Fæltin 

/B.Been  fra 

05.10.2010 

Arkitekter: Børve&Borchsenius 

 

Kunstner(e): Harald Fenn, Cathrine Maske, Thomas Nordstrøm og Annika Olsson, 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: -  

BYGGEPROSJEKT: BREVIK SYKEHJEM 
 

Avsatt fra byggherre: 283,183.- Tilskudd fra KORO: søker ikke  

 

Behandlet RSU: oktober 2009  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 20.01.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): M. Owens Arkitekter: Arken Arkitekter a.s. 

 

Kunstner(e): Ingrid Lene Langedok 

 

Sluttrapport: 25.07.2011 Dokumentasjon: ok 

BYGGEPROSJEKT: ROLANDSVEGEN BOFELLESSKAP 
 

Avsatt fra byggherre: 140.000,- Tilskudd fra KORO: Søker ikke 

 

Behandlet RSU: desember 2009 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 25.03.2010 

 

Kunstnerisk konsulent(er): H. Haukom Arkitekter: Arken arkitekter a.s. 

 

Kunstner(e): Gisle Harr, Gro Mukta Holter 

 

Sluttrapport: 03.04.2012 Dokumentasjon: mangler 



 

AVSLUTTET 

 

NY 

 

 
 

 

 

 

BYGGEPROSJEKT: TVETEN SKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 370.000,- Tilskudd fra KORO: Søker ikke 

 

Behandlet RSU: 31.08. 2010 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: - 

 

Kunstnerisk konsulent(er): A.K. Samuelsen Arkitekter: Arken Arkitektkontor a.s. 

 

Kunstner(e): Tuva Gonsholt/tor Magnus Lundeby 

 

Sluttrapport: 18.07.2012 Dokumentasjon: ok 

BYGGEPROSJEKT: SATURNVEIEN 
 

Avsatt fra byggherre: 115.500.- Tilskudd fra KORO: IKKE OMSØKT  

 

Behandlet RSU: 07.11.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 19 mars 2013 

 

Kunstnerisk konsulent(er): O.F. Heiberg Arkitekter: Olav Lundesgaard 

 

Kunstner(e): Anders Gjendestad 

 

Sluttrapport:   Dokumentasjon:  

Utsmykkingsprosjekter ved SKIEN KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: HJALMAR JOHANSENS VIDEREGÅENDE SKOLE OG SKIEN FRITIDSPARK 
 

Avsatt fra byggherre: 4.176.750,- Tilskudd fra KORO: NEI 

 

Behandlet RSU: 13.12.2004 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 01.11.2005  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Stabell / Langedok Arkitekter: Link arkitekter 

 

Kunstner(e): Liv Anne Lundberg, Kyrre Andersen, Solveig Aalberg, Erik Gjerdrem, Elise Storsveen, 

Ann Kathrin Samuelsen, Wagle&Løvås, Ebba Bring, Hanne Øverland, 

Pushwagner/Tuva Gonsholt ++ tilsammen 27 kunstnere 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: - 



 

VIDEREFØRES 
 

 

 

VIDEREFØRES 
 

 

 

VIDEREFØRES 
 

BYGGEPROSJEKT: LUNDE BARNESKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 900.000,- Tilskudd fra KORO: 200.000,- + midler til 1 

kunstkonsulent 

 

Behandlet RSU: mai 2009 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: Godkjenning av 

forskjellige faser 04-10  

 

Kunstnerisk konsulent(er): J. Steffensen Arkitekter: Rambøll Norge a.s. 

 

Kunstner(e): Under arbeid 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: - 

BYGGEPROSJEKT: MENSTAD SKOLE/HALL 
 

Avsatt fra byggherre: 198.000,- Tilskudd fra KORO: Søker ikke  

 

Behandlet RSU: 04.08.2010  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 01.12.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): O.F. Heiberg Arkitekter: Arealbygg a.s. 

 

Kunstner(e): Hilde og Bård Tørdal 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: -  

BYGGEPROSJEKT: KONGERØD SKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 780.000,- Tilskudd fra KORO: 150.000,- + midler til 

1kunstkonsulent 

 

Behandlet RSU: 28.10.2010 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 09.09.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Gisle Harr Arkitekter: Ole Martin Raugland 

 

Kunstner(e): Begrenset konkurranse 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: - 



 

 

VIDEREFØRES 

 

 

 

AVSLUTTET 

 

 

 

 

AVSLUTTET 

 

 

 

BYGGEPROSJEKT: MARENSRO SPESIALBOLIGER 
 

Avsatt fra byggherre: 355.000,- Tilskudd fra KORO: Søker ikke  

 

Behandlet RSU: - Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 21.06.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): O.F. Heiberg Arkitekter: Børve  Borschenius 

 

Kunstner(e): Morten Kildevæld Larse, 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: -  

BYGGEPROSJEKT: NYTT KRISESENTER I SKIEN 
 

Avsatt fra byggherre: 330.000,- Tilskudd fra KORO: - 

 

Behandlet RSU: 28.10.2010 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 06.09.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): A.K. Samuelsen Arkitekter: Børve  Borschenius 

 

Kunstner(e): Shwan Dler Qaradaki / Hanne Haukom 

 

Sluttrapport: 30.10.2012  Dokumentasjon: OK 

BYGGEPROSJEKT: MEHLUM SKOLE (+ Bergan skole slått sammen ) 
 

Avsatt fra byggherre: 90.000,- Tilskudd fra KORO: søker ikke 

 

Behandlet RSU: 05.10.10 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 01.12.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): A.K. Samuelsen Arkitekter: Jan Erik Larsen 

 

Kunstner(e): Kari Steihaug 

 

Sluttrapport: 28.11.2011 Dokumentasjon: ok 



NY  

 

NY 

 

 

UTSMYKKINGER I ØVRIGE KOMMUNER I TELEMARK: 
 

 

AVSLUTTET 

BYGGEPROSJEKT: SKIEN KULTURSKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 350.000.- Tilskudd fra KORO: 80.000 + 65.000 .- ( K.K)  

 

Behandlet RSU: 24.04.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  SEPTEMBER 2012 

 

Kunstnerisk konsulent(er): Øystein Selmer Arkitekter: B&B arkitekter 

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:   Dokumentasjon: - OK 

BYGGEPROSJEKT:  Lyngbakken bo og behandlingssenter 
 

Avsatt fra byggherre: 1.300.000.- Tilskudd fra KORO:  avslag 

 

Behandlet RSU: 24.04.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Jorunn Steffensen Arkitekter: Ottar Arkitekter 

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:   Dokumentasjon:  

Utsmykkingsprosjekter i NOME KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: LUNDE 10-ÅRIGE SKOLE 
 

Avsatt fra byggherre: 380.715.- 

( avsatt gjennom 3 byggetrinn) 

Tilskudd fra 
KORO: 

-  

 

Behandlet RSU: Kunstkonsulent 

oppnevnt i 2000 

Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 14.06.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): P. Dommen Arkitekter: Dag Haraldsen B&B 

 

Kunstner(e): Morten Kildevæld Larsen 

 

Sluttrapport: 04.10.2012  Dokumentasjon: OK  



 

 

VIDEREFØRES  

 

 

 
 

AVSLUTTET   

AVSLUTTET 

Utsmykkingsprosjekter i FYRESDAL KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: GIMLE SKULE 
 

Avsatt fra byggherre: 500.000,- Tilskudd fra KORO: 100.000,- + midler til kunstnerisk 

konsulent 

 

Behandlet RSU: 28.10.2010 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 10.05.2011  

 

Kunstnerisk konsulent(er): A. Stabell Arkitekter: Eivind Shipocces 

 

Kunstner(e): Bente knutsen Sanden, Inge Pedersen 

 

Sluttrapport: -  Dokumentasjon: - 

Utsmykkingsprosjekter i BAMBLE KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: RØNHOLT SFO SNEKKERBUA 
 

Avsatt fra byggherre: 150.000,- Tilskudd fra KORO: 25.000,-  

 

Behandlet RSU: mai 2009  Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 04.02.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): T. Grøstad Arkitekter: Erik Håkansson, Skanska 

 

Kunstner(e): Turid Uldal og Gita S. Norheim 

 

Sluttrapport: ok Dokumentasjon:  ok 

BYGGEPROSJEKT: NUSTAD BARNEHAGE 
 

Avsatt fra byggherre: 75.000,- Tilskudd fra KORO: -  

 

Behandlet RSU: september 2009 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 09.04.2010 

 

Kunstnerisk konsulent(er): T. Myrann Arkitekter: Årstidene arkitekter 

 

Kunstner(e): Elin Østrådal 

 

Sluttrapport: 26.09.2011  Dokumentasjon: - OK 



 
 

 

 
NY 
 

 

 

NY                              Utbygging Bø skule   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsmykkingsprosjekter i BØ KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: BØ  vg SKULE, TILBYGG ( FYLKESKOMMUNAL UTSMYKKINGSSAK 
 

Avsatt fra byggherre: 220.000.- Tilskudd fra KORO: IKKE OMSØKT 

 

Behandlet RSU: 07-02.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Inger Haugen Arkitekter:  

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:  Dokumentasjon:  

BYGGEPROSJEKT: Bø nye sjukeheim 
 

Avsatt fra byggherre: 800.000.- Tilskudd fra KORO: Avslag men søker på nytt  

 

Behandlet RSU: 18.04.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Ann Kathrin 

Samuelsen 

Arkitekter: Norsjø arkitekter AS 

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:  Dokumentasjon:  



 

 

AVSLUTTET 

 

NY   

 
 

 

NY 

Utsmykkingsprosjekter i vinje  KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: VINJEHUSET 
 

Avsatt fra byggherre: 200.000.- Tilskudd fra KORO: 50.000.- + 50.000 ( K.K)  

 

Behandlet RSU: 06.09.2011 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 06.09.2011 

 

Kunstnerisk konsulent(er): Mary A. Owens Arkitekter: Knut Loftsgren 

 

Kunstner(e): Anne Stabell 

 

Sluttrapport: 08.06.2012  Dokumentasjon: - OK 

BYGGEPROSJEKT: ÅMOT SKULE - VINJE 
 

Avsatt fra byggherre: 397.137.- Tilskudd fra KORO:  100.000.- + 75.000.- ( K.K )  

 

Behandlet RSU: 24.04.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Anne Stabell Arkitekter: L2 Arkitekter 

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:   Dokumentasjon:  

Utsmykkingsprosjekter i NOTODDEN KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: Ny brannstasjon 
 

Avsatt fra byggherre: 350.000.- Tilskudd fra KORO: Avslag  

 

Behandlet RSU:  Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Ann Kathrin 

Samuelsen 

Arkitekter:  

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:  Dokumentasjon:  



 

NY  

 

AVSLUTTET 

 

 

 
 

AVSLUTTET 

 

BYGGEPROSJEKT: NOTODDEN BOK OG BLUESHUS 
 

Avsatt fra byggherre: 1530.000.- Tilskudd fra KORO: 240.000.- + 150.000 ( K.K )  

 

Behandlet RSU: 07.11.2012 Utsmykkingsplan godkjent av RSU:  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Yngvild Færøy/Robert 

Johansen 

Arkitekter: B&B, Askim/Lanto arkitekter 

as,Dronninga landskap a.s. 

 

Kunstner(e):  

 

Sluttrapport:   Dokumentasjon:  

BYGGEPROSJEKT: NOTODDEN  VG SKOLE/ Fylkeskommunal sak 
 

Avsatt fra byggherre: 350.000.- Tilskudd fra KORO: 70.000.- + 63.000.-  

 

Behandlet RSU: 09.09.2011 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 09.04.2010 

 

Kunstnerisk konsulent(er): My Ann Owens Arkitekter: Bart Burgerhouldt, Point  Design AS 

 

Kunstner(e): Liv Anne Lundberg/Kyrre Andersen 

 

Sluttrapport: 24.09.2012  Dokumentasjon: - OK 

Utsmykkingsprosjekter i SELJORD KOMMUNE 
 

BYGGEPROSJEKT: SELJORD OG SOGENE 
 

Avsatt fra byggherre: 450.000,- + 50.000,- til 

konsulenthonorar 

Tilskudd fra KORO: - 

 

Behandlet RSU: desember 2009 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 10.09.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): T. Grøstad Arkitekter: Feste Landskapsarkitekter 

 

Kunstner(e): Gunnar Torvund 

 

Sluttrapport: 13.02 2013  Dokumentasjon: 13.02.2013 



Videreføres frem til sluttrapport og dokumentasjon foreligger 
 
 

 
 

NYE SAKER 2012: 
 

Skien Kulturskole 

 

Lyngbakken bo og behandlingssenter 

 

Saturnveien , Barne og Undoms senter, Porsgrunn 

 

Åmot skule Vinje 

 

Bø sjukeheim  

 

Bø VG skule  

 

Ny brannstasjon Notodden 

 

Notodden Bok og Blueshus 

 

 
 
Sum antall utsmykkingsprosjekter i omløp 2012:  31 

 

Sum totalt : kr. 21.753.285.- 

 

Egenandel kommuner : 19.815.285 

 

Tilskudd KORO : 1.938.000.-    ( inkl. de avsluttede sakene i 2011). 

 

15 saker avsluttet innenfor denne rapportens periode. 

8 nye utsmykkings saker.  9  pågående saker/overheng fra 2011 eller tidligere.  

 

Utsmykkingsprosjekter i Privat regi- Skagerak bygget - Porsgrunn 
 

BYGGEPROSJEKT: Skagerak Energi 
 

Avsatt fra byggherre: 2.619.000 Tilskudd fra KORO: - 

 

Behandlet RSU: 26.10.2011 Utsmykkingsplan godkjent av RSU: 26.10.2010  

 

Kunstnerisk konsulent(er): Odd Fredrik Heiberg - Juni 

2011 elektronisk behandlet 

Arkitekter: Arken Arkitektkontor 

 

Kunstner(e): Jan Christen, Anne Stabell, Aleksi Wildhagen,Patric Entian, Siri BergQvam;Marte Aas, 

Ole Martin,Lund Bø¸Snorre ytterstad,Tine Aamot, , Eivind Blaker, Arne Svalastog, 

Johannes Høie 

 

Sluttrapport: mangler Dokumentasjon: mangler 



Rapport fra regional innstillingskomité for utstillingsstipend  

 Telemark  2012 

 

Møtet ble avholdt på Telemark Kunstnersenter, Skien, den 26.09.2012 

 

Tilstede var: 

Line Ruud Ørslien (Telemark Fylkeskommune) 

Berit Marie Friestad (BiT) 

Anne Stabell (NK Sør) 

Tone Holmen (Skien Kunstforening) 

Susanne Fleischmann (sekretær for komiteen) 

 

Alle komitémedlemmene har godkjent møteinnkallingen. 

Line Ruud Ørslien ble valgt som møteleder. 

 

1. Søknader til behandling 

Det ble mottatt 9 søknader, hvorav 8 ble innstilt. 

 

2. Drøftinger om den formelle behandlingen av søknadene  

Line Ruud Ørslien er kurator til en utstilling i Porsgrunn Kunstforening som det søkes stipend 

for. Søkeren er billedkunstneren Sverre Malling. Tone Holmen er intendant i Skien 

Kunstforening hvor to kunstnere har søkt om støtte til en utstilling. Søkerne er Ingunn 

Fyllingen og Kristin Velle-George. Line Ruud Ørslien og Tone Holmen er dermed inhabile 

angående de nevnte søknadene. Komiteen diskuterte hvordan det burde foregå i denne 

saken, og bestemte følgende: Søknadene angående utstillingen i Skien Kunstforening 

behandles på slutten av møtet, og Tone Holmen skal være fraværende. Hva det gjelder 

søknaden til Sverre Malling, skal Line Ruud Ørslien forlater møterommet under 

behandlingen av søknaden.  

   



Prioriteringen av rekkefølgen av søknadene ble foretatt som følgende: Anne Stabell og Berit 

Marie Friestad bestemte prioriteringen av rekkefølgen av søknadene under fravær av Tone 

Holmen og Line Ruud Ørslien på slutten av møtet. 

På grunn av altfor kort tid før møtet, var det ikke mulig å innkalle varaene til Line Ruud 

Ørslien og Tone Holmen. Vi vil ta hensyn til dette i framtida og forsøke å unngå ovennevnte 

situasjon. 

 

3. Drøftinger om den innholdsmessige behandlingen av søknadene 

Komitémedlemmene diskuterte retningslinjene for utstillingsstipendet og bekreftet at alle 

søkerne har oppfylt kravene til søknadens form og innhold. Kunstnerne lykkes i varierende 

grad med å formidle sine kunstneriske prosjekter skriftlig. En velformulert søknad teller 

positivt, og gir komiteen et godt grunnlag for vurderingen. Samtidig valgte man å legge størst 

vekt på selve kunstverkene og på den kunstneriske kvaliteten i disse. Nyskapenhet og 

særegenhet i uttrykket ble framhevet. I enkelte tilfeller kjente komiteen et kunstnerskap fra 

tidligere, og hadde der et særlig grunnlag for å foreta en vurdering av den kunstneriske 

utviklingen.  

Komiteen diskuterte også hvorvidt kunstnerne lyktes i å formidle hvordan de vil forholde seg 

til utstillingslokalene med verkene sine, i de tilfeller der stedsspesifikk arbeid var målet.  

Samtidig ble drøftelser rundt eksperimentering og aktivitet lagt til grunn for 

innstillingskomiteens vedtak. 

 

4. Behandling av søknader med innstillinger i prioritert rekkefølge 

 

1. Sverre Malling                      Søknadssum: 50.000,- 

                        Innstillingssum: 50.000,- 

 

2. Dynamo Glass                      Søknadssum: 26.484,- 

                                    Innstillingssum: 26.484,- 

 

3. Åsne Margrete Reiten        Søknadssum: 50.000,- 

            Innstillingssum: 50.000,- 



 

4.  Fanny Sophie Gjestland        Søknadssum: 50.000,- 

            Innstillingssum: 50.000,- 

 

5. Kristin Velle-George                     Søknadssum: 25.000,- 

                        Innstillingssum: 25.000,-  

 

6. Ingunn Fyllingen          Søknadssum: 50.000,- 

                                                                                                                         Innstillingssum: 25.000,- 

             

7.  Luftkollektivet          Søknadssum: 50.000,- 

                                                                                                                          Innstillingssum: 20.000,- 

 

8. Siri Sandersen                        Søknadssum: 25.000,- 

                          Innstillingssum: 12.000,- 

 

 

 

 

 

For den regionale komiteen for utstillingsstipend Telemark  

Susanne Fleischmann 

Sekretær  

 

 

 

 

 



Rapport fra Sørlandsutstillingen 2012 

 

I 2012 har Knut Flatin sittet opp som BiTs styrerepresentant for Sørlandsutstillingen med 
Bård Tørdal som vara. De er valgt for to år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år. 

NBK-Agder hadde overtatt etter BiT med valg av juryen for 2012 og 2013. De valgte da 
Karolin Tampere, Sveinung Unneland og Aleksi Wildhagen. Sistnevnte ble vagt etter et 
kunstnerinitiert styrevedtak om at juryen heretter også skal ha et medlem som 
representerer neste års eneste visningsted, jfr. prøveordningen for 2013, -15 og -17.  

Første juryering foregikk i Telemark Kunstnersenters lokaler før nyttår 2011, andre juryering 
ble holdt i februar 2012 samme sted. Juryen benyttet seg ikke av anledningen til å kuratere 
inn andre kunstnere enn de innsendte. Den merket seg imidlertid muligheter for kommende 
år til å følge utvelgelsen tettere opp med utlysingen og deretter mulig kuratering. 

Det kom inn totalt 150 søknader, noen færre enn tidligere år. 

61 kunstnere gikk videre til 2. juryering og av disse ble 30 kunstnere med 36 verk valgt til 
utstillingen: Fordelt på Telemark: 18, Aust-Agder: 3, Vest-Agder: 9, 

Det var 14 debutanter på Sørlandsutstillingen 2012. Årets reisestipend på kr 15 000,- gikk til 
Marthe Elise Stramrud (Kr.sand) for fotoserien ”Livingroom Poetics” 

UTSTILLINGSTURNÉ 2012: Hovedåpningen ble holdt i Vest-Agder-museet Flekkefjord den 
13.4. med mange besøkende til stede. Utstillingen varte der til 5.mai. Arendal Kunstforening 
overtok den 12. mai og viste utstillingen til den 30.mai.  Skiens Kunstforening viste 
utstillingen fra 25. august til 18. september.  

Det var laget et pedagogisk opplegg for SU 2012, og Den Kulturelle Skolesekken hadde flere 
omvisninger, særlig mange i Flekkefjord, men også flere i Skien. 

Utstillingens eneste salg, fra 3 telemarks-kunstnere, var det Skiens Kunstforening som fikk 
stå for. 

Neste gang BiT skal velge jury for SU blir til utstillingen for 2014 og 2015, noe som må gjøres 
før neste utlysing, nå høsten 2013. 

I august fikk Sørlandsutstillingen positivt svar fra TKS-styret på søknaden om forlengelse av 
avtalen om SU-administrasjon. Foreløpig gjaldt dette for 1 år, men med sannsynlig 
påfølgende 3 år. De første månedene av 2013 skal evalueres, deretter kommer ny søknad         
( i april 2013) om full 4 års-periode. 

 

Nøtterøy 2.4.2013 Grethe Hald, utstillingskoordinator                                                                                            



Regnskap  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



 

 

 



 



Budsjett TKS 

BUDSJETT 

TKS 2012 S 2013 

 

2013 2012 2011 

  3410 tilskudd Telemark fylkeskommune 

 

1470000 1443000 1 436 000 1580000 inkl.SU 

3415 tilskudd sørlandsutstillingen 

    

200000 

 3420 tilskudd Porsgrunn kommune 

 

5000 5000 10 000 15000 

 3430 tilskudd Skien kommune 

 

412000 402000 387 000 372000 

 3440 ekstraordinære prosjektinntekter 

 

200000 50000 50 000 50000 

 3950 refusjon adm. Kostnader SU 

 

230000 231300 226 500 

  3960 diverse inntekter/konsulentoppdrag 

 

20000 50000 50 000 50000 

 3961 Leasing DKS produksjoner 

 

15000 45000 45 000 

  3967 salg kunst 

 

30000 100000 

   3966 salgs og driftsinntekter 

 

30000 50000 70 000 70000 

 3968 5 % ventekonto 

 

1500 5000 

   Sum drifts og prosjektinntekter 

 

2413500 2631300 2334500 2587000 

 Administrasjonskostnader 

      5010 Lønn administrasjon 

 

450000 490000 490 000 530000 

 5020 lønn formidlingsansvarlig/utstillingsprodusent 60 % 195000 200000 182 650 175000 

 5021 lønn info/arr/markedsføringsansvarlig 60 % 246000 230000 227 000 175000 

 5025 Lønn SU koordinator 30 % 135000 135000 130 000 120000 

 5111 lønn styret og styreleder 

 

65000 70000 70 000 70000 

 5120 lønn RSU Telemark 

 

25000 25000 25 000 15000 

 5130 lønn kunstnerisk råd 

  

4000 4 000 4000 

 5140 lønn valgkomite 

 

4000 4000 4 000 4000 

 5250 yrkesskadeforsikring 

 

5000 6000 5 000 5000 

 5260 gruppelivsforsikring 

 

3000 5000 4 000 4000 

 5270 pensjonsforsikringer 

 

110000 95000 75 000 70000 

 5410 arbeidsgiver avgift 

 

200000 190000 160 000 14000 

 5055 annen lønn (inkl renhold) 

 

70000 75000 40 000 

  5056 Oppgjør salg kunst 

 

21000 70000 

   sum administrasjonskostnader 

 

1529000 1599000 1 416 650 312000 

 6310 lokalkostnader/husholdning/vernissage 

 

40000 50000 40 000 30000 

 6550 inventar og utstyr 

 

30000 35000 30 000 30000 

 6555 oppgradering maskinpark m.m. 

 

20000 20000 20 000 20000 

 



6560 vedlikehold lokaler 

 

25000 25000 15 000 5000 

 6620 vedlikehold utstyr 

 

15000 15000 20 000 3000 

 6701 revisjonskostnader 

 

18000 18000 17 000 16000 

 6705 honorar regnskapsføring 

 

80000 70000 60 000 60000 

 6720 andre honorarer 

 

30000 50000 40 000 35000 

 6740 visningsvederlag-ikke oppg. Pliktig 

 

81000 120000 120 000 147500 

 6750 reisestipend ( motpost 3440) 

 

130000 

    6751 administrative kostnader SU 

 

30000 85000 85 000 83500 

 6755 kunstprosjekter i kunstnerbanken/kurator 

 

75000 120000 120 000 120000 

 6770 produksjonskostnader "Kulturskatten" 

    

150000 

 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker 

 

10000 15000 10 000 20000 

 6800 kontorrekvisita 

 

12000 25000 20 000 30000 

 6870 kompetanseheving/kurs 

 

25000 25000 25 000 25000 

 6860 møter/kurs/konferanser 

 

25000 45000 45 000 45000 

 6900 telefon/fax/internett/leasing telefonsentral 

 

50000 50000 45 000 40000 

 6940 porto 

 

15000 16000 18 000 25000 

 7100 kjøregodtgjørelse 

 

20000 25000 25 000 25000 

 7130 reisekostnader 

 

10000 30000 20 000 20000 

 7310 annonser/markedsføring 

 

20000 20000 25 000 45000 

 7320 plakat/katalog/trykksaker 

 

20000 35000 

   7410 kontigenter 

 

10000 12000 10 000 8000 

 7420 gaver 

 

8000 10000 8 000 5000 

 7500 andre forsikringer 

 

13000 14000 12 000 12000 

 7790 gebyrer/diverse 

 

2000 20000 20 000 5000 

 7791 fraktkostnader 

 

25000 25000 40 000 20000 

 7792 Diverse utgifter 

 

34000 55300 10 000 20000 

 7792 Motpost % Avgiften 

 

1500 5000 

   Sum driftskostnader 

 

874500 1035000 930 000 1292000 

 Avskrivninger 

  

25000 

    Sum driftskostnader 

 

899 500 2634000 2 .346 650 2 604 000 

 Sum driftskostnader og administrasjonskostnader 

 

2.428 500 

  

-30000 

 Renteinntekter 

  

15000 8000 12150 20000 

 bruk av egenkapital midler til investering i Jubileumsbok TKS 

 

50000 

    Driftsresultat 

  

-50000 0 0 -27000 (bruk av egenkapital) 

 



Vedtekter for Telemark Kunstnersenter revidert og gjeldende fra 06.05 2013.       

 

Telemark Kunstnersenter (TKS) er en formidlingsinstitusjon for Billedkunstnere i Telemark 

(BiT) og Norske Kunsthåndverkere/region Sør (NK Sør-Norge, heretter kalt NK-Sør). 

TKS er en selvstendig regional institusjon som inngår i det nasjonale nettverket av 
kunstnerstyrt formidling, og har sitt tilholdssted i Liegata 8, 3717 Skien. 
 
 

1. FORMÅL: 

TKS skal opprettholde, styrke og videreutvikle det kunstnerstyrte formidlingsapparatet slik 
at: 

 bruken av kunst i samfunnet øker 

 friheten til å velge kunstnerisk uttrykk beholdes uten at formidlingen er avhengig av 
salg 

 
 
 
2. OPPGAVER: 
 
TKS skal: 

 Vise samtidskunst gjennom stasjonære og mobile utstillinger. Utstillingene kan være 
så vel egenproduserte som innlånt fra andre. 

 Aktivt formidle utsmykkingsoppdrag, offentlige og private. 

 Formidle kunnskap og informasjon om samtidskunst gjennom eget 
informasjonskontor, omvisninger på utstillinger, foredrag/kurs, konsulentvirksomhet 
og ved aktiv bruk av presse, internett og andre media. 

 
 
 
3. KUNSTNERSENTERETS ORGANER: 
 
3.1 Representantskapet 
Representantskapet er Telemark Kunstnersenters høyeste beslutningsorgan. 
 
3.1.1 Representantskapets sammensetting 
Representantskapet har 8 medlemmer og er sammensatt slik; 

 4. representanter og 2. vararepresentanter oppnevnt av BiTs årsmøte. En av 
representantene kan være valgt på fritt grunnlag. 

 4. representanter og 2. vararepresentanter oppnevnt av NK-Sørs årsmøte. En av 
representantene kan være valgt på fritt grunnlag 
 

Representantskapets medlemmer får dekket reisegodtgjørelse etter statens satser. Det 
utbetales ikke møtehonorar. 



3.1.2 Valgprosedyre 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.  

Deres funksjonstid regnes fra og med dagen etter det ordinære årsmøtet i det året de 

velges. Funksjonstiden opphører dagen etter det ordinære årsmøtet i det året de trer ut. 

Representantskapet konstituerer seg selv. Lederen for representantskapet fungerer til neste 

årsmøte. 

 

3.1.3 Representantskapsmøtets årsmøte 

Representantskapets årsmøte holdes innen utgangen av mai hvert år.  

Styret for TKS er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av årsmøtene. 

Årsmøte kunngjøres senest to måneder før møtedato. Representantskapets medlemmer og 

inviterte observatører skal ha mottatt sakspapirer senest 14 dager før årsmøtet. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt TKS styret senest 4 uker før 

årsmøtet. Forslag fra enkeltmedlemmer i BiT og NK-Sør kan bare fremmes gjennom BiTs og 

NK-Sørs årsmøter eller styrer. 

På årsmøtet møter representantskapets medlemmer ved TKS styret og styreleder, daglig 

leder ved TKS (som fungerer som møtets sekretær), leder for valgkomiteen, observatører 

invitert av TKS styre. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 

1. Valg av møteleder og 2 representanter til å underskrive protokoll 
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
3. Styrets årsmelding 
4. Regnskap med revisjonsberetning 
5. Handlingsplan og budsjett for årsmøteperioden 
6. Innkomne forslag 
7. Valg av revisor 
8. Fastsettelse av honorarer 
9. Valg av styre og valgkomité 

 

Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Vedtak 

gjøres ved alminnelig flertall. Ved vedtektsendringer må det være 2/3 flertall og minst 2 fra 

hver av gruppene (BiT og NK-Sør) må være til stede. 

 



Møter i representantskapet, i tillegg til årsmøtet, skal det innkalles til når styret eller et 

flertall i representantskapet krever det. Slike møter skal innkalles med minst to ukers varsel 

(og bare behandle den saken/de sakene som er nevnt i innkallingen). 

Referatet fra representantskapsmøtet skal være skrevet og godkjent senest en måned etter 

at møtet ble holdt. De gjeldende vedtektene skal i sin helhet følge med referatet. 

 

3.2. Styret i TKS 

 Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet  

 Styremedlemmenes funksjonstid regnes fra den dagen de velges av 
representantskapets årsmøte 

 Styret har ansvar for den kunstneriske profilen ved senteret og den løpende driften 
mellom årsmøtene 

 Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte 

 Styret innstiller i alle saker som fremmes for representantskapet på årsmøtet 

 Styrets ansvar og oppgaver skal være nedfelt i instrukser for styreleder og styre 
 
 
3.2.1 Styrets sammensetting 
TKS styret består av styreleder og 4 styremedlemmer, to av disse fem kan være valgt på fritt 
grunnlag. To varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Styreleder og styremedlemmene velges 
for to år om gangen. Styremedlemmer er på valg etter ett år, de andre to er på valg etter to 
år. Varamedlemmene velges for ett år.  
 
 
3.2.2. Styremøter 
På styremøter behandles saker som gjelder de store linjer i den daglige driften av TKS. 
Rutiner for hva slags saker og hvordan de behandles på styremøter skal være nedfelt i 
instruks for styret, styreleder og daglig leder.  
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet under 
votering er styreleders stemme avgjørende.  
 
 
Styret kan innkalles av daglig leder når styreleder, daglig leder eller minst to av 
styremedlemmene ønsker det. Slik innkalling skjer med minst åtte dagers varsel. 
 
Kultursjefene i Telemark fylkeskommune og vertskommunen kan ha hver sin representant 
med observatørstatus på styremøtene. Også andre kan innvilges slik rett av styret. 
 
 
 
 
 
 



3.3 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget (AU) består av to styremedlemmer, hvorav den ene er styrelederen, og 
daglig leder. AU fatter vedtak i tilknytning til den daglige drift i saker der styret har delegert 
ansvar, og/eller hastesaker. 
 
3.4 Kunstnerisk råd  
De tre kunstnerne som sitter i styret i TKS utgjør kunstnerisk råd. 
Utstillingsprogrammet utarbeides i et forpliktende samarbeid mellom administrasjonen og 
kunstnerisk råd. 
 
3.5 Valgkomite 
TKS valgkomité består av tre medlemmer; en fra BITs valgkomité og en fra NK Sør-Norges 

valgkomité og en på fritt grunnlag. 

Valgkomiteen legger frem skriftlig innstilling på styreleder, styremedlemmer og 

varamedlemmer. Innstillingen sendes ut sammen med resten av sakspapirene til 

representantskapets årsmøte. 

  

4. ADMINISTRASJONEN: 
Daglig leder er ansvarlig for at driften ved senteret skjer i henhold til instruks og etter styrets 
retningslinjer. Daglig leder er saksforbereder for styret. Styret gir daglig leder prokura for å 
ivareta den daglige driften. 
 
 
 
5. REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG (RSU): 
Daglig leder for TKS er saksbehandler/sekretær for RSU. RSU er et rådgivende utvalg for 
utsmykkingssaker i fylket. Utvalget har tre medlemmer (billedkunstner, kunsthåndverker og 
arkitekt), alle med personlige vararepresentanter. Etter innstilling fra BiT og NK-Sør 
oppnevner styret i TKS medlemmer og vararepresentanter for to år av gangen, slik; det ene 
året oppnevnes en billedkunstner med vararepresentant, og det neste året velges en 
kunsthåndvterker med vararepresentant. 
RSU-lederen tiltrer TKS-styret som observatør med møte og talerett. 
 
 
 
6. OPPLØSNING 
TKS kan oppløses ved 2/3 flertall på representantskapsmøtet, etter forutgående vedtak fra 

årsmøtene i BiT og NK–Sør, og etter uttalelse fra de offentlige bidragsyterne. TKS aktiva 

tilfaller da BiT og NK-Sør, og fordeles i forhold til antall medlemmer i Telemark i de to 

organisasjonene. 

 

 



Instruks for Styret og styreleder ved Telemark Kunstnersenter  
 

Hensikt 

Hensikten er å beskrive og dokumentere styrets og styreleders rolle og ansvar. Instruksen 

omfatter: 

1. Styrets rolle og ansvar 

2. Styremøter 

3. Styrets oppgaver 

4. Rapportering 

5. Taushetsplikt 

6. Forskjellige bestemmelser 

 

1. Styrets rolle og ansvar 

Styret er ansvarlig ovenfor representantskapet, og innstiller i alle saker som skal behandles 
på representantskapets årsmøtet. 
 
Alle styremedlemmer plikter å sette seg inn i kunstnersenterets vedtekter, innholdet i denne 
instruksen, samt vedtak gjort av representantskapet. 
 

Styret er et kollegialt organ. Det vil si at hva formell autoritet angår, rangerer alle styrets 

medlemmer likt. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det etter 

fullmakt fra styrets øvrige medlemmer. 

 

2. Styremøter 

2.1 Avholdelse av styremøter 

Styret skal avholde minst 5 styremøter i året.  

Styreleder har for øvrig ansvar for at det holdes møte så ofte som det trengs for behandling 

av saker som hører under styret, eller når det kreves av et av styrets medlemmer eller daglig 

leder.   

Kultursjefene i Telemark Fylkeskommune og Skien Kommune kan møte med observatør på 

styremøtene. Også andre kan innvilges slik rett av styret. (jfr. vedtektene)  



Varamedlemmer til styret møter kun etter særskilt innkalling.  

Styret har anledning til å be observatører og/eller administrasjon om å forlate møtet under 

behandling av særskilte saker. 

På første styremøte etter årsmøtet skal styret velge nestleder og leder for kunstnerisk råd. 

Nestleder eller et annet styremedlem utpekt av styret trer inn i arbeidsutvalget sammen 

med styreleder og daglig leder. (jfr. vedtektene) 

På samme styremøte skal styret vedta forslag til møteplan og hovedagenda for styremøtene 

frem til neste årsmøte. 

 

2. 2 Forberedelsen av styresaker 

Daglig leder setter opp saksliste i samarbeid med styreleder. 

Daglig leder forbereder sakene for styret, og sender ut nødvendige dokumenter sammen 

med innkallingen. Alle saker skal forberedes og fremlegges for styret slik at det har et godt 

beslutningsgrunnlag.  

 

2. 3 Innkalling 

Styreleder har ansvar for innkalling til styremøter. Styreleder kan overlate til daglig leder å 

forestå innkallingen. 

Innkallingen skal skje skriftlig (brev, telefaks eller e-post) og være sendt senest 8 dager før 

møtet. Om styreleder finner det nødvendig kan innkalling skje med kortere frist og på annen 

måte. 

Vedlagt innkallingen skal følge dagsorden for møtet, og alle dokumenter som skal benyttes 

som grunnlag for styrets behandling. Alle vedlegg skal være tydelig merket hvilken sak de 

tilhører. Dersom styret unntaksvis vil få seg forelagt ytterligere dokumentasjon, eventuelt 

om dette vil bli forelagt i møtet, skal dette om mulig opplyses i innkallingen. 

Innkalling med vedlegg sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer og faste 

observatører; samt til leder for grunnorganisasjonene og RSU til orientering. 

Unntaksvis kan dokumenter og saker av særlig karakter sendes kun til styrets medlemmer.  

Styremedlemmer som er forhindret fra å delta på styremøtene, har plikt til så raskt som 

mulig å varsle daglig leder som innkaller eventuelle vararepresentanter. 

 



2. 4 Ledelse av styremøter 

Det er styreleder som leder styremøtene. I styreleders fravær ledes møtene av nestleder. 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet 

er styreleders stemme avgjørende. Styret kan ikke gjøre vedtak uten at alle 

styremedlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken ved innkalling til 

styremøte. 

Daglig leder eller den han/hun peker ut skal stå for presentasjon av den enkelte styresak.   

 

2. 5 Protokoll 

Det som nedtegnes innføres eller innlimes i en protokoll som pagineres fortløpende, 

original-protokollen skal alltid være tilgjengelig på styremøter. Protokollen skal undertegnes 

av de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen skal i det minste angi: 

- tid og sted for møtet 

- møtedeltakere inklusive observatører 

- møteleder 

- protokollfører 

- hvem som var innkalt til møte.  

- dagsorden 

- styrets bemerkninger til hver sak 

- styrets vedtak 

 

Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. 

Om et styremedlem eller daglig leder er inhabil eller av andre grunner ikke deltar i 

behandlingen av enkelte saker, skal dette angis. 

Forslag til protokoll sendes møtelederen til gjennomgang senest 7 dager etter hvert møte. 

Protokollen sendes deretter styrets medlemmer for kommentarer. Det enkelte styremedlem 

melder inn feil/forslag til endringer, innen 7 dager etter mottatt protokoll. Etter dette 

tidspunkt regnes protokollen som godkjent. Protokollen underskrives i påfølgende ordinære 

styremøte. Hvis dette ikke er mulig, underskrives protokollen på det deretter følgende 

styremøte. Hvis et styremedlem ikke har deltatt ved styrebehandlingen, skal det anmerkes 

ved underskriften. 



3. Styrets oppgaver 

3.1 Forvaltningen av kunstsenteret 

Forvaltningen av kunstsenteret hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig 

organisering av virksomheten. 

Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for senterets virksomhet. 

Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. 

Styret skal holde seg orientert om kunstsenterets økonomiske stilling og plikter å påse at 

dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. 

Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere 

styremedlemmer. 

Styret skal føre tilsyn med kunstsenterets ledelse og senterets virksomhet for øvrig.  

Styret vedtar senterets stillingsplan, fastsetter instruks for daglig leder, og godkjenner 

stillingsinstrukser for øvrige ansatte.  

Det er styret som vedtar tilsetting av personale i alle faste og tidsbegrensede stillinger. 

Engasjementer på 6mnd eller mer som ikke er tilknyttet stilling skal godkjennes av styret. 

 

3.2  Kunstnersenterets kapitalgrunnlag 

Styret skal holde seg løpende orientert om kunstnersenterets økonomiske stilling. Hvis det 

må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av 

virksomheten i kunstnersenteret, skal styret straks behandle saken. Styret skal innen rimelig 

tid innkalle representantskapet, og gi det en redegjørelse for kunstnersenterets økonomiske 

stilling og foreslå tiltak som vil gi kunstsenteret en forsvarlig egenkapital.  

 

3.3  Daglig leder 

Daglig leder står for den daglige ledelsen av virksomheten under tilsyn av styret. 

(Se forøvrig egen stillingsbeskrivelse for daglig leder) 

 

3.4 Avtaler mellom kunstsenteret og samarbeidspartnere 

Daglig leder skal legge fram for styret for godkjenning avtaler som inngås mellom 

kunstsenteret og samarbeidspartnere som er av prinsipiell karakter og av stor viktighet for 



kunstsenteret. Ellers gjelder de fullmakter daglig leder får gjennom godkjenning av årlige 

budsjetter, samt handlingsplan. 

 

3.5  Plan for utstillinger og utsmykkingsarbeid og kunstformidling 

Styret skal etter forslag fra daglig leder vedta utstillingsprofil, plan for formidlingstiltak, samt 

plan for kunstsenterets arbeid med utsmykking. Disse planene skal være i samsvar med 

vedtatt handlingsplan og budsjett for kunstnersenteret. 

 

3.6  Budsjett 

Styret skal etter forslag fra daglig leder innen utgangen av hvert år vedta budsjett for 

kunstnersenteret for det etterfølgende år. Budsjettet er et styringsverktøy, og styret skal 

påse at budsjettet overholdes. Det forutsettes at de kvartalsvise regnskapsrapportene føres i 

samsvar med posteringene på budsjettet. 

 

3.7  Årsregnskap og årsberetning 

Styret skal etter forslag fra daglig leder behandle årsregnskap og årsberetning i samsvar med 

regnskapsloven. 

Årsregnskap og årsberetning skal behandles av styret før det sendes til representantskapet. 

Samtlige styremedlemmer og daglig leder skal undertegne årsregnskapet og årsberetningen. 

Har en som skal underskrive innvendinger mot årsregnskapet eller årsberetningen, skal 

vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i 

årsberetningen. 

Årsberetning og årsregnskap med revisors beretning skal av styret legges fram for årsmøtet 

til godkjennelse. Etter at årsregnskapet er godkjent, sendes et eksemplar av årsregnskapet, 

årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret samt Telemark 

Fylkeskommune og Skien Kommune. 

 

3.8  Revisjon 

Styret skal behandle den årlige revisjonsrapporten. Slik behandling skal skje i styremøte hvor 

årsregnskap og årsberetning skal behandles, og ikke senere enn tre måneder etter at 

rapporten er mottatt. 

 



3.9  Utviklingssamtale med kunstsenterets leder 

Styrets leder og leder for kunstnerisk råd skal hvert år gjennomføre en utviklingssamtale 

med daglig leder hvor det gies tilbakemelding til daglig leder på de områder man finner 

positive og de områder man mener daglig leder må vektlegge mer i tiden fremover. 

Utviklingssamtalen skal også inneholde daglig leders tilbakemelding på hva denne opplever 

som positivt fra styret, og evt. områder som styret bør vektlegge mer. Grunnlaget for 

utviklingssamtalen skal være en gjensidig respekt og vilje til å forbedre seg og være 

forutsigbare i forhold til hverandre. 

 

4. Rapportering 

4.1  Rapportering 

Kunstnersenteret daglig leder skal hvert kvartal orientere styret om selskapets virksomhet, 

stilling og resultatutvikling. (Jfr. stillingsbeskrivelse for daglig leder) Rapporteringen skal 

innrettes slik at styret settes i stand til å oppfylle sitt ansvar. 

Rapportene skal inneholde regnskapsoversikt som sammenholdes med budsjettet og 

inneholde redegjørelse for forventet utvikling. Den økonomiske rapportering legges frem 

som egen styresak med saksnummer og forslag til vedtak. 

Til hvert styremøte skal det også være en egen sak som heter ”Orienteringssaker”. Her skal 

kunstsenterets daglig leder gi styret en kort faktastatus for aktivitetene senteret driver, som 

gjør det mulig for styret å følge med i utviklingen på alle områder, og å forvisse seg om at 

alle deler av virksomheten er under betryggende kontroll.  

 

5. Taushetsplikt 

5.1  Taushetsplikt 

Styrets medlemmer plikter å vise varsomhet ved behandling av dokumenter og opplysninger 

de får i forbindelse med styrevervet eller andre oppgaver for senteret. Disse, samt styrets 

diskusjoner, anses for fortrolige. 

Styret kan i enkeltsaker eller typer av saker pålegge medlemmene taushetsplikt. Styreleder 

eller den som i styreleders sted forestår innkallingen til styremøtene eller utsendelse av 

styredokumenter kan tilsvarende pålegge taushetsplikt for de tilsendte dokumenter. 

 

 



6. Forskjellige bestemmelser 

6.1  Nye styremedlemmer 

Nye styremedlemmer plikter å gjøre seg kjent med kunstsenterets vedtekter og denne 

styreinstruks. Disse skal ha tilsendt to eksemplarer av styreinstruksen, hvorav ett sendes 

tilbake til kunstnersenteret i underskrevet stand. 

 

6.2  Forholdet til kunstsenterets vedtekter mv. 

Denne styreinstruks supplerer kunstsenterets vedtekter og øvrige vedtak av 

Representantskapet. I tilfelle motstrid mellom instruksen og kunstsenterets vedtekter 

gjelder vedtektene og vedtak fattet av Representantskapet. 

 

  6.3  Fravikelse og endring av instruksen 

Denne instruks er første gang vedtatt av representantskapet. Senere endringer vedtas av 

styret, og informeres representantskapet. Styret kan vedta å fravike instruksen i 

enkelttilfeller. 

 

7. Revisjonshistorikk 
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8. Godkjennelse 

 

Utarbeidet av: Anne Stabell / Arne Svalastog 

Godkjent av Styret – TKS desember 2008 



Vedlegg til instruks for styre og styreleder TKS 

 

 

Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av verv 

 

 

1. Et styremedlem skal fokusere på helhet og sammenheng, og bidra med sin 
kompetanse på utvalgte områder hvor virksomhetens suksessfaktorer finnes. 

 

2. Et styremedlem må ha kunnskap om, kontakt med og interesse for virksomheten i sin 
helhet og alle forhold som omgir virksomheten. 

 

3. Et styremedlem må kjenne og akseptere virksomhetens visjon og forretningsidé, 
markedssituasjon og bransje for å kunne bidra konstruktivt i vervet. 

 

4. Et styremedlem må ha forståelse for virksomhetens  produkter og tjenester – sett 
med kundens øyne. 

 

5. Et styremedlem må kunne lese et regnskap, samt ha forståelse for hva 
talloppstillingen og tallrelasjoner uttrykker. 

 

6. Et styremedlem må kjenne det sivilrettslige og strafferettslige ansvaret som ethvert 
styreverv innebærer. 

 

7. Et styremedlem må kjenne styrets rolle, hvilket vil si styre og ikke lede stiftelsen. 
 

 

 

 

 

 

 


