
 

   

   

 

Tromsø kommune søker kunstkonsulent 
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Tromsø kommune utlyser oppdrag til kunstkonsulent i forbindelse med offentlig utsmykking 

av Solneset skole. Kunstkonsulentenes oppgave er å: 

• Planlegge, koordinere og lede prosessen. 

• Gjennomføre brukermedvirkning med elever, ansatte og andre brukere av skolen.   

• Utarbeide en kunstplan med budsjett 

• Samarbeide med prosjektleder for byggeprosjektet  

• Kuratere og gjennomføre kunstprosjektet innenfor plan, budsjett og tidsramme.  

Brukere skal innledningsvis involveres i prosessen. Kunstkonsulent rapporterer status til 

prosjektleder hver 14. dag. 

Kunstprosjektet starter så snart som mulig og vil strekke seg ut gjennom året 2019. 

Om Solneset skole 

Solneset skole (tidligere Hamna skole sør) i Tromsø ble bygd i 1998, som en én-parallell skole 

for 1.- til 7. trinn. Skolen har nylig fått et tilbygg slik at elevkapasitet er økt til 350 elever mot 

tidligere elevtall på omtrent 200. Dette for å imøtekomme fremtidig boligutbygging i området. 

Utvidelsen av skolen er på ca. 2420 m². Hele skolens uteområder oppgraderes i forbindelse 

med utvidelsen.  

På skolens hjemmeside skriver de: «Skolen ligger flott til med både fjæra og skogen i 

umiddelbar nærhet, noe som legger til rette for et aktivt uteliv både i skole- og SFO tida. 

Solneset er universitetsskole og dysleksivennlig skole. Vi har et tett samarbeid med 

universitetet om utvikling av skole og fremtidens lærere. Sosial kompetanse ligger som basis 

for hele skolens virksomhet. Vårt satsingsområde er digitale ferdigheter (IKT). 

Skolen og lærerne skal i samarbeid med foreldrene, forberede barn og unge på det samfunnet 

de etterhvert skal bli en aktiv deltaker i, og sette barna i stand til å ivareta de 

samfunnsmessige og nasjonsbyggende oppgavene.» 
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Om kunstprosjektet 

Kunstprosjektet omfatter hele skolen siden det aldri ble gjort noen offentlig utsmykking i 

1998 da skolen ble bygget. Det vil si at kunstprosjektet skal omfatte eksisterende bygg fra 

1998 og nybygg fra 2019 inkludert uteområder. 

Det er avsatt kr 1 000 000,- inkludert merverdiavgift til kunstnerisk utsmykning. Inntil 15 % 

kan benyttes til konsulenttjenester, administrasjon og gjennomføring. Omfanget av 

kunstkonsulentenes arbeid blir fastsatt ut fra et samlet prosjektbudsjett som skal utarbeides, 

og kunstkonsulentens totale honorar kan foreløpig stipuleres til 100 000 kr, - inkludert mva. 

For ytterligere informasjon kontakt: 

Bjørn Owren, Prosjektleder utvidelse Solneset skole 

918 54 832 

bjorn.owren@tromso.kommune.no  

Kvalifikasjoner for kunstkonsulent 

Kunst skal styrke opplevelser og gi mangfoldet av mennesker som bruker Solneset skole 

inspirasjon, mening og glede.   

Det søkes erfaren kunstkonsulent med følgende kvalifikasjoner:  

• Konsulenterfaring fra kunstprosjekter i offentlig rom/bygg, kuratering. 

• Kunstfaglig kompetanse.  

• Prosjektlederpraksis/prosessledelse innen tilsvarende arbeid. 

• Selvstendighet og god evne til samhandling, organisering, gjennomføring og 

skriftlig dokumentasjon. 

Kunstkonsulent skal være næringsdrivende og honorar faktureres Tromsø Kommune. 

Søknad 

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes per epost til 

postmottak@tromso.kommune.no innen 1. mai 2019 

Søknad merkes: 

Kunstkonsulent Solneset skole. 

ved Bjørn Owren, Utbyggingstjenesten 


