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i rådhuset for nye Kristiansand

Fellesnemnda vedtok 29.5.18 programleders innstilling om å sette av kr. 500.000,- av nye
Kristiansands årsbudsjett for 2018 til et kunstprosjekt i Kristiansand rådhus. Kulturdirektøren,
leder av Kristiansand kommunes kunstfond, vil i møte med sitt styre 19.6.18 legge frem et
forslag om at styret går inn med et bidrag på kr. 150.000,- til prosjektet.
Det er også ønskelig å søke KORO (statens organ for kunst i offentlige rom) om midler til
prosjektet. Søknadsfristen for kommunale prosjekter er 1. september 2018, og det er
avgjørende at vi rekker denne fristen. For tiden satser KORO blant annet på prosjekt der
kunst inngår i kommunale og regionale styresmakters arbeid med stedsutvikling. Her kan et
«gammelt rådhus» for en ny kommune være et høyst aktuelt prosjekt.
KORO ser også på den lokale/regionale støtten i slike prosjekter, og at et prosjekt som dette
støttes av alle de tre kommunene som nå skal bli til en vil være et viktig signal i en søknads prosess. Å få med fylket vil gi prosjektet ytterligere tyngde.
Prosessen blir nå å få på plass alle lokale og regionale økonomiske bidrag til dette
prosjektet. Videre skal styret i Kristiansand kommunes kunstfond legge frem sin innstilling til
kunstnerisk prosjektleder for den politiske prosjektgruppen for symboler på deres neste møte
12. juni. Det er denne personen som skal ta prosjektet videre, og i samarbeid med
prosjektgruppen for symboler utarbeide en kunstplan som skal følge søknaden til KORO 1.
september.
Som dere forstår er det en stram tidsplan, men vi håper dere har mulighet til å behandle
spørsmål om støtte til dette prosjektet, som kan bli et viktig symbolprosjekt i den videre
prosessen med kommunesammenslåingen.

Med hilsen
Camilla Dunsæd
Programleder
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