Kunstordningen for leiebygg og eldre statsbygg (LES)
Utfyllende bestemmelser til retningslinjer fastsatt av Kulturdepartementet 25. februar 1998, fastsatt av KORO den 12. januar 2015.

Pkt. 1 Formål
Ordningen skal legge til rette for kunst til statlige institusjoner i private leiebygg og i eldre statsbygg, dvs. bygg
med byggebevilgning før 1998. Det skal legges til rette for gjennomføring av kunstprosjekter av høy kvalitet.
Pkt. 2 Hva kan det søkes om?
Statsinstitusjoner kan søke om tildeling av kunst. Tildeling kan realiseres som et stedsspesifikt oppdrag eller som
innkjøp.
Pkt. 3 Søknadsfrist
Utlysning publiseres på KOROs hjemmeside hvert annet år, normalt 1. februar.
Pkt. 4 Krav til søknaden
Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Søknaden skal blant annet inneholde:
- opplysninger om etatens virksomhet og aktivitet
- opplysninger om bygget, herunder om eventuelle endringsplaner
- tegninger samt eventuell prosjektplan
- kopi av leiekontrakt og eventuell andre opplysninger om leieforholdet (gjelder leiebygg)
- opplysninger om offentlighetsgrad, publikumsflater og antall brukere per år
- god og lesbar fotodokumentasjon av offentlig tilgjengelige områder og fellesarealer
Pkt. 5 Søknadsbehandling
Søknadene behandles av et sakkyndig utvalg oppnevnt av KORO. Utvalget har fire medlemmer, tre eksterne og
ett fra KOROs stab. Det oppnevnes for to år.
Utvalget utarbeider en innstilling med forslag til institusjoner som skal få kunst og valg av fremgangsmåte.
Innstillingen skal godkjennes av KORO.
Pkt. 6 Tildelingskriterier
Ved vurdering av søknadene vektlegges blant annet:
- institusjonenes virksomhet, samfunnsmessige funksjon og betydning
- representasjonsgrad
- byggets egnethet, arkitektonisk, interiørmessig og utomhus
- offentlig tilgjengelighet
- beliggenhet (geografisk spredning)
Pkt. 7 Gjennomføring
Etter at utvalgets innstilling er godkjent av KORO, gis utvalget mandat til å gjennomføre kunstprosjektene i aktiv
dialog med de valgte institusjoner. Mottakerinstitusjonen kan takke nei til ett forslag fra utvalget, men må da
akseptere forslag nr. 2 for at tildelingen ikke skal bortfalle.
Pkt. 8 Vedlikehold
Kunsten er statens eiendom. Det skal inngås en vedlikeholdsavtale med KORO etter at kunsten er ferdigstilt.
Pkt. 9 Kunsten kan kreves tilbakeført ved brudd på forutsetningene, ved salg av bygget eller vesentlige endringer
i bruksområdet.

