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FORORD 

Østlandsforskning ble i 2013 tildelt oppdraget med å følgeforske og evaluere 

kulturnæringssatsingen SANS /Forbilde 2015 i Øvre Eiker kommune, for Buskerud 

fylkeskommune. Både prosjektet Forbilde 2015, og vårt oppdrag har etter hvert strukket 

seg over tre år, ett år lenger enn forutsatt. I løpet av perioden har det vært endringer i 

bemanningen i prosjektet både i Buskerud fylkeskommune, Øvre Eiker kommune og hos 

Østlandsforskning. Blant annet har Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle 

næringer, blitt etablert. Kunnskapsverket har bidratt inn i forskningsprosessen. 

Utskiftinger og prolongering av prosjektet innenfor de samme økonomiske rammene har 

bidratt til at oppdraget har endret noe karakter fra en planlagt tett følgeevaluering, til en 

prosess med enkeltdykk inn i prosjektet underveis, og et tilbakeblikk etter sluttfasen.  

Prosjektet har vært godt dokumenter fra prosjektledelsen i Øvre Eiker, blant annet 

gjennom en utfyllende sluttrapport som redegjør for aktiviteter, organisering, framdrift, 

resultater, suksessfaktorer og utfordringer. Vi oppsummerer i denne rapporten bare kort 

hovedpunkter fra prosjektets egen evaluering, samt våre egne refleksjoner.  

Dette notatet fokuserer på rundkjøringsprosjektet Kunst omkring i ring. Dette fordi det var 

mot dette delprosjektet det ble brukte aller mest ressurser, og som fikk soleklart mest 

oppmerksomhet. Her belyses særlig spenninger og samarbeid i forholdet mellom 

næringsliv/ kunstner, offentlig/privat innsats og kunst og kultur som stedsutvikling.  

Våre observasjoner og analyser er basert på dokumenter fra prosjektet, deltakelse i møter, 

intervjuer i flere omganger med involverte aktører i prosjektene og oppslag i media.   

Vi takker for oppdraget og for samarbeidet med Buskerud fylkeskommune ved 

assisterende utviklingssjef Bente Bjerknes og tidligere rådgiver Anders Wengen, Øvre 

Eiker kommune ved tidligere kultursjef Lidia I. Myhre og de prosjektlederne Tone 

Sørensen og Einar Mathiesen. Vi takker også involverte bedrifter og kunstnere i prosjektet 

som har bidratt med innspill gjennom intervjuer.  

Lillehammer, november 2016 

 

Merete Lerfald       Atle Hauge 

forskningsleder      prosjektleder 



 

 



 

 

INNHOLD 

Sammendrag ................................................................................................................................ 5 

1 Bakgrunn .............................................................................................................................. 7 

1.1 Fra SANS til Forbilde 2015 ............................................................................................ 7 

1.2 Prosjektets egenevaluering ........................................................................................... 7 

2 Teoretisk forståelse og begrepsmessige rammeverk ..................................................... 9 

2.1 Kulturnæringssatsinger – hva fører det til? ................................................................... 9 

2.2 Kultur som vekstnæring ............................................................................................... 10 

2.3 Verdien av kunst .......................................................................................................... 12 

2.4 Kunst, kulturelle næringer og stedsutvikling ................................................................ 13 

2.5 Kunst i det offentlige rom ............................................................................................. 15 

3 Forbilde 2015 – prosjektets egen evaluering ................................................................. 17 
3.1.1 Utvikling av samarbeid ........................................................................................ 18 
3.1.2 Dialog mellom kulturnæring og øvrig næringsliv ................................................. 18 
3.1.3 Kompetanseutvikling innenfor kulturnæringene .................................................. 18 
3.1.4 Engasjement i befolkningen ................................................................................ 19 

3.2 Egenevalueringen – våre refleksjoner ......................................................................... 19 

4 Kunst omkring i ring ......................................................................................................... 21 

4.1 Mål, organisering og finansiering av prosjektet ........................................................... 21 

4.2 Rundkjøringsprosjektene – status ............................................................................... 22 
4.2.1 E 134 ................................................................................................................... 22 
4.2.2 E 134 v/ Langebru ............................................................................................... 22 
4.2.3 FV 51 Semsveien ................................................................................................ 23 
4.2.4 RV 35 v/ avkjøring til Røren ................................................................................ 23 
4.2.5 FV 62 ................................................................................................................... 24 
4.2.6 RV 35 Bruhjørnet ................................................................................................. 25 
4.2.7 RV 35 Bruhjørnet Øst .......................................................................................... 25 
4.2.8 Stasjonsgata ........................................................................................................ 26 
4.2.9 RV 35 Harakollen ................................................................................................ 26 

5 Drøfting ............................................................................................................................... 27 

5.1 Lokale kunstnere – hvorfor og hvordan? ..................................................................... 27 

5.2 Stygt eller pent – hvem bestemmer?........................................................................... 28 

5.3 Involvering på arbeidsplassen? ................................................................................... 29 

5.4 Bedriftenes motivasjon for deltakelse.......................................................................... 29 

5.5 Dialog bedrift - kunstner .............................................................................................. 30 

5.6 Hvor mye koster kunst? ............................................................................................... 31 



 

5.7 Det kommunale prosjektet ........................................................................................... 31 

6 Veien videre ....................................................................................................................... 33 

6.1 Avsluttende refleksjoner .............................................................................................. 33 

6.2 Blir målene nådd?........................................................................................................ 34 

7 Referanser .......................................................................................................................... 37 
 

 

 

 



 

 

5 

 

SAMMENDRAG 

Som en del av strategi- og handlingsplan for kulturnæringer i Buskerud satte 

fylkeskommunen i 2010 i gang et treårig prosjekt som fikk navnet SANS. Prosjektets formål 

var å jobbe med nye koblinger av kultur og næring. Prosjektet ble en periode liggende 

brakk etter at prosjektlederen sluttet. Etter en tid inngikk Buskerud fylkeskommune i 2012 

en avtale med Øvre Eiker kommune og Forbilde 2015. Forbilde 2015 og SANS hadde i stor 

grad overlappende målsetninger med fokus på profesjonalisering av kulturnæringene og 

samspillet mellom disse og øvrig næringsliv. 

Prosjektet med dets delprosjekt og aktiviteter er godt dokumentert i kommunens egen 

sluttrapport. Vår analyse er et supplement til den, ikke en konkurrerende studie. Vi er 

enige i hovedkonklusjonen i kommunens egenevaluering – at satsing ga gode resultater. Vi 

er nok imidlertid litt mer kritisk til om prosjektet oppnådde de målene som var satt. Til det 

er det for mange av de planlagte prosjektene og tiltakene som ikke har blitt noe av.  

I forskningsprosjektet «Lokalt kulturliv i endring» finansiert av Kulturrådet, konkluderes 

det med at kulturen har tre instrumentelle funksjoner på et sted, som kan være vanskelig å 

kombinere. Kulturen kan fungere som sminke gjennom markedsføring; det kan fungere 

som et lim i og med at det skaper fellesskap og det kan fungere som lupe gjennom kritisk 

selvrefleksjon (Aagedal, Egeland & Villa 2009). I et visst monn kan Øvre Eikers prosjekt 

Forbilde 2015 ha berørt alle disse tre funksjonene.  
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1 BAKGRUNN 

1.1 Fra SANS til Forbilde 2015 

Som en del av strategi- og handlingsplan for kulturnæringer i Buskerud satte 

fylkeskommunen i 2010 i gang et treårig prosjekt som fikk navnet SANS. Prosjektets formål 

var å jobbe med nye koblinger av kultur og næring. I prosjektpresentasjonen heter det at 

SANS skal bidra med kreativ kompetanse inn i næringslivet, med mål om å tilføre kreativ 

kompetanse til verdiskapende prosesser i næringslivet. Prosjektet ble en periode liggende 

brakk etter at prosjektlederen sluttet. Etter en tid inngikk Buskerud fylkeskommune i 2012 

en avtale med Øvre Eiker kommune og Forbilde 2015. Forbilde 2015 og SANS hadde i stor 

grad overlappende målsetninger med fokus på profesjonalisering av kulturnæringene og 

samspillet mellom disse og øvrig næringsliv.  

I den nye organiseringen stilte Øver Eiker kommune med ressurser i form av arbeidskraft 

og egne midler, mens fylkeskommunen dekket kostnadene til prosess i bedriftene, og 

kunstnernes honorarer m.m. 

I Forbilde 2015 skulle man jobbe direkte mot kulturnæringer, samt etablere og utvikle 

møteplasser mot andre deler av næringslivet. Målsettingene var:  

 Det er etablert minst 10 nye kulturnæringsbedrifter i kommunen 

 Det er utarbeidet minst 10 konkrete samarbeidsavtaler som et resultat av samspillet 

mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv 

 Det er etablert faste møteplasser for kulturnæringer og øvrig næringsliv 

1.2 Prosjektets egenevaluering 

Forbilde 2015 har omfattet en rekke delprosjekter. Prosjektet ble avsluttet og 

oppsummering i en egen evaluering fra prosjektet i november 2015. Østlandsforskning fikk 

oppdraget med evaluere dette initiativet uavhengig av egenevalueringen.  

Hovedfunn og andre sentrale elementer fra denne vil bli gjennomgått senere i denne 

rapporten (se kap. 3) Det følgende bør sees på som et supplement, og ikke et alternativ til 

kommunens egen evaluering.   
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Figur 1: Målsetningene for Forbilde 2015 (Øvre Eiker 2015)

«Forbilde 2015»
Hovedmål:

Øvre Eiker kommune er etablert som et 
regionalt og nasjonalt forbilde for utvikling 
av kulturnæringer med utgangspunkt i de 

allerede etablerte design-, kunst- og 
kulturmiljøer.

Kortsiktige mål (uavhengig av 
pilarene):

Øvre Eiker kommune er etablert som et 
regionale forbilde for utvikling av 

kulturnæring, med utgangspunkt i de 
allerede design-, kunst- og kulturmiljøer.

Kulturhovedstaden Vestfossen er akseptert 
som et begrep regionalt

Hovedpilar II
Møteplasser kulturnæringene og 

øvrig næringsliv

Langsiktige mål:
Det er utarbeidet minst ti konkrete 

samarbeidsavtaler som et resultat av 
samspillet mellom kulturnæringer og øvrig 

næringsliv
Det er etablert faste møteplasser for 
kulturnæringer og øvrig næringsliv

Kortsiktige mål:
Det er etablert og utviklet et konstruktivt 

samspill/samarbeid mellom kultur-
næringer og øvrig næringsvirksomhet

Samspillet mellom kulturnæringer og øvrig 
næring har resultert i minst tre konkrete 

samarbeidsavtaler

Hovedpilar I,
Kulturnæringenes eksistens og 

utvikling

Langsiktige mål:
Det er etablert minst ti nye 

kulturnæringsbedrifter i kommunen

Kortsiktige mål:
Øvre Eiker kommune har bidratt til at det 

er etablert minst 3 nye 
kulturnæringsbedrifter i kommunen

Kulturnæringsmiljøene på Fiskum og ved 
Nøstetangen har hatt en positiv utvikling
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2 TEORETISK FORSTÅELSE OG BEGREPSMESSIGE 

RAMMEVERK 

2.1 Kulturnæringssatsinger – hva fører det til?  

Kulturnæringer og kulturbasert næringsutvikling er relativt nye satsingsområder for både 

lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Dette kan gi store utfordringer da det ofte er 

knyttet store forventninger til satsningene, og gjerne forventninger som kan være vanskelig 

å oppfylle. Samtidig er det også viktig å fremheve at kunnskapsgrunnlaget fremdeles er 

noe begrenset sammenlignet med andre næringer. 

Det er gjerne tre årsaker (som henger sammen) til at offentlige myndigheter satser på 

kulturnæringene: 

1. Det er en betydelig sektor i seg selv, og det er en utbredt oppfatning at dette er 

bransjer i vekst. 

2. Kulturnæringenes sluttprodukter er basert på kreativitet og estetikk, og dette kan 

være produkter det mer tradisjonelle næringslivet etterspør. Kulturnæringene kan 

således være positive bidragsytere i det regionale innovasjonssystemet. 

3. Disse næringene er positive for det lokale og regionale omdømmet. De kan på den 

måten bidra til at flere, både bedrifter og tilflyttere, får øynene opp for 

byen/regionen. 

For Øver Eiker sin del er satsingen i hovedsak forankret i punkt 1 og 3, men det 

opprinnelige initiativet fra Buskerud fylkeskommune hadde også tydelige elementer av 

punkt 2, da målsettingen blant annet var at SANS skulle bidra med kreativ kompetanse inn 

i næringslivet.  

Kulturfeltet og næringsfeltet preges dessuten av ulike logikker og prosesser. Olsen og 

Kramvig (2009) uttrykker for eksempel bekymring for at organiseringen av ulike støtte- og 

innovasjonsordninger nettopp ikke fanger opp det særegne ved kreative kulturelle 

prosesser og de mangfoldige nettverk og relasjoner slike inngår i. En nylig rapport fra 

Kunnskapsverket – nasjonalt kompetansesenter for kulturelle næringer (Ibenholt m fl 2015) 
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viser at kulturelle og kreative næringer (KKN) får en svært liten andel av de offentlige 

nasjonale virkemidlene, på tross av mye medieoppmerksomhet. Ferske tall fra Innovasjon 

Norge kan tyde på at det er interessante endringer på gang. I perioden 2012–2015 var det 

over en tredobling i antall tilsagn til kulturbedrifter, noe som innebærer en økning i kroner 

og øre fra 56 millioner, til 180 millioner. I et innspillsnotat levert av Næringspolitisk råd til 

Kulturministeren nylig1, peker man også på at virkemiddelapparatet har en vei å gå for 

bedre å kunne hjelpe entreprenører i KKN med å bedre kommersialisere sine produkter.  

Det er etter hvert forsket en del på kulturnæringer i Norge, men mye av dette har enten 

vært kartlegging av hele kulturnæringen (Espelien og Gran 2011, Haraldsen m.fl. 2008) 

eller case-studier av enkelte næringer. Man vet derimot ikke så mye om hvordan samspillet 

mellom kulturnæringer og det øvrige næringslivet fungerer, og hvor potensialet for 

samarbeid er størst. Det er foreløpig lite forskning på feltet. Ett unntak er design, der 

bedrifter som har økt bruken av design i snitt har opplevd større vekst i både lønnsomhet 

og eksportandel enn bedrifter som ikke har økt bruken av design (Opinion 2006). SANS / 

Forbilde 2015 er således veldig interessante satsinger sett fra forskerståsted.  

2.2 Kultur som vekstnæring 

På slutten av nittitallet gjorde britisk populærkultur det meget bra, og man ønsket å 

undersøke de kulturelle næringenes økonomiske betydning. Dette resulterte i «The 

Creative Industries Mapping Document» (DCMS 1998) – en rapport som skulle vise seg å 

få innflytelse over store deler av verden. Kartleggingen viste at de kreative næringene sto 

for ca. 5 % av den totale sysselsettingen. I kjølvannet av DCMS’ rapport fulgte en rekke 

land opp med egne nasjonale kartlegginger og påfølgende satsinger.  

I EU gjorde man en tilsvarende kartlegging i 2014. Denne kartleggingen viser at mer enn 

7m europeere er direkte eller indirekte sysselsatt i disse næringene. Dette omfatter 3,3 

prosent av EUs yrkesaktive befolkning.  Store deler av EU har gjennomgått, eller er fortsatt 

inne i en økonomisk krise. I denne sammenhengen er det interessant å merke seg at 

sysselsetningen i de kulturelle næringene vokste med 3.5 prosent årlig fra 2000 til 2007, og 

fortsatte å vokse med 0.7 prosent årlig mellom 2008 og 2012. I denne perioden minsket 

antall sysselsatte i resten av økonomien med 0.7 prosent årlig. Dessuten viser det seg at det 

er mange unge som jobber i dissen næringene. I 2013 sysselsatte denne sektoren fler 15-29-

åringer enn noen annen sektor. (19.1prosent versus 8.6 prosent resten av økonomien).  

 

                                                      
1
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/53edd43229404523bb32cbb6393ca2f9/forste_innspillsnotat_fra
_naeringspolitisk_raad_for_kulturell_og_kreativ_naering_21juni2016.pdf 
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Figur 2: Sysselsatte i kulturelle næringer i EU, Kilde EY (2014) Creating Growth 

 

Østlandsforskning var det første miljøet som kartla kulturnæringen i Norge (Haraldsen m. 

fl. 2004), denne har siden blitt oppdatert i flere omganger (Espelien og Gran 2011, 

Haraldsen m.fl. 2008). Handelshøyskolen BIs forskningssenter for kreative næringer BI:CCI 

har den ferskeste kartleggingen av de kreative næringenes utvikling i Norge i perioden 

2008 – 2014 (Gran m fl 2016). Ett av funnene i analysen er at næringen har hatt en vekst, 

men resten av fastlandsøkonomien i Norge har vokst enda raskere i perioden. Næringen 

har hatt en vekst i verdiskapning på 15prosent i perioden 2008 - 2014, "problemet" er at 

resten av Norges økonomi har hatt en enda raskere vekst. Fastlandsøkonomien hadde i 

samme periode en vekst i verdiskapningen på hele 39 prosent. Når det gjelder sysselsetting 

vokser denne raskere i den kreative næringen enn i resten av fastlandsøkonomien. Andelen 

sysselsatte i de kreative næringene i Norge på 4,3 av sysselsettingen, mens i EU ligger den 

på 3,3 prosent. BIs kartlegging stadfestet også mye av det vi visste om denne næringen fra 

før - den er dominert av småselskaper og enkeltmannsforetak. Næringen er veldig 

heterogen - noen bransjer gjør det veldig bra, mens andre sliter. Aviser og media utgjør en 

stor del av næringen.  Når denne opplever så stor nedgang og restrukturering som den har 

gjort i perioden gir det utslag for hele næringen. Delvis på grunn av at denne bransjen har 

opplevd nedgang, er veksten i næringen lavere enn den norske økonomien forøvrig. Dette 

på tross av at de fleste av de andre bransjene har hatt en over gjennomsnittlig høy vekst.  

Årets kartlegging legger seg tettere opp til metodologien utviklet av EY (2014). Dette gjør at 

man lettere kan sammenligne med internasjonale tall og tendenser, men helt 

sammenfallende blir det ikke da BI ser på verdiskaping (definert som driftsresultat + 

lønnskostnader) mens EY bruker omsetning i sine analyser. BI har dessuten valgt å ta med 

en bransje utover EYs standard - utdanning.  

Kulturnæringene består av en svært heterogen gruppe virksomheter som fremstiller svært 

forskjellige kulturelle utrykk. Innenfor «næringsgruppen» utøvende og skapende 

kunstnerisk virksomhet vil aktørene ofte ha ett ben i kulturfeltet og ett ben i 

kulturnæringene, dvs. deres skapende og utøvende virksomhet er dels finansiert over 

offentlige budsjetter og dels finansiert gjennom salg i et kommersielt marked. Dette gjelder 

https://centreforcreativeindustries.wordpress.com/2016/02/17/hvordan-gar-det-med-kreativ-naering-i-norge/
https://centreforcreativeindustries.wordpress.com/2016/02/17/hvordan-gar-det-med-kreativ-naering-i-norge/
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også i stor grad museene og deler av musikk- og filmbransjen. Andre kulturnæringer som 

design, arkitektur, store deler av mediesektoren og markedskommunikasjon (annonse og 

reklame) er mer «rene» næringsaktører. Noen av bransjene (f.eks. TV og radio 

kringkasting) preges av en kombinasjon av offentlig finansierte (f.eks. NRK) og private 

(f.eks. TV 2) markedsaktører. I andre bransjer er det kun private aktører (f.eks. annonse og 

reklame, arkitektur). Kulturnæringene består m.a.o. av mange svært forskjellige 

virksomheter og bransjer som opererer under svært forskjellige betingelser og i svært 

forskjellige kontekster. 

Sammenhengen mellom kunstnerisk kvalitet og kommersiell suksess vil trolig være en 

evigvarende diskusjon i de kulturelle næringene. Men for å gjøre arbeidsforholdene 

enklere både for de som mottar støtte og ikke minst for de som gir denne støtten, er det 

viktig at man hele tiden forsøker å være tydelig på hva som er retningslinjer og målsetning.  

SANS hadde i utgangspunktet fokuset mot kunst, og mindre mot næringsdelen av 

kulturen. Like fullt ser vi at prosjektet blant annet var forankret mot gevinster for lokalt 

næringsliv samt en profesjonalisering av kulturnæring.  

2.3 Verdien av kunst 

Den økonomiske verdien av kunst har i mange tilfeller vokst betydelig de siste årene. Dette 

har gitt utslag som at kunst som investeringsobjekt har slått børsen – det er mer å tjene på å 

investere i kunst enn aksjer (Modig og Modig 2013). Dessuten hevdes det at konsum av 

kunst, i form av kjøp, gir større nytelse enn noen annen form for konsum. Vi ser også at 

arbeidsgivere har blitt bevisst rollen kunst kan spille for trivsel og produktivitet. 

Undersøkelser viser at med kunst på veggene oppfattes bedriften som mer trivelig og 

interessant å jobbe for (Modig og Modig 2013: 59).  

Kunst påvirker oss som individ, både bevisst og underbevisst. Det kan være vanskelig å 

tallfest og måle denne påvirkningen, men det er gjort flere forsøk på å kvantifisere hvordan 

kunst påvirker oss. Gjennom for eksempel å måle de fysiologiske reaksjonene hos 

besøkende, kan man se hvordan man fysisk blir påvirket av kunst (Tschacher m fl. 2012); 

hvordan humøret hos sinnslidende påvirkes; kunst kan bedre helsen til demente; og kunst 

kan påvirke vår adferd som konsumenter. 

Det har lenge vært diskutert hvordan kunst og næringsliv kan kryssbefrukte hverandre. Et 

helt sentralt spørsmål er hva kunstnerne kan bidra med og hva som kreves av foretakene. 

Den britiske organisasjonen NESTA (National Endowment for Science Technology and the 

Arts) har i en nylig utgitt rapport - The Fusion Effect: The economic returns to combining arts 

and science skills – sett på gevinsten av å koble mennesker med en teknisk utdanning med 

andre som har en mer kulturell bakgrunn. De finner at det er 8 prosent høyere 

omsetningsvekst og 3 prosent høyere sannsynlighet for større innovasjonsgrad i bedrifter 
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som har en blanding av ansatte med teknologisk og kulturrelatert bakgrunn. De finner en 

"overbevisende dokumentasjon på at bedrifter som kombinerer disse ferdighetene har 

større sannsynlighet for å vokse i fremtiden, er mer produktive, og har større sannsynlighet 

for å produsere "radikale" innovasjoner. Våre funn støtter hypotesen om at 

kunst/kulturrelatert kunnskap faktisk påvirker deler av annen britisk industri og strekker 

seg utover de kreative næringene". De kaller dette for The Fusion Effect, altså i hvilken 

grad disse ulike kompetansene og kunnskapen flyter inn i og stimulerer hverandre 

(Kunnskapsverket, 20162)  

Hva er verdien av kunst utover det rent økonomiske og kommersielle? Behøver kunst en 

tydeligere verdi for å få sin plass samfunnet, og bli sett på som en tydelig drivkraft i 

samfunnsutviklingen? 

2.4 Kunst, kulturelle næringer og stedsutvikling 

Kunst og kultur er viktig for ethvert samfunn, og kan være helt sentrale for å skape gode 

og levende lokalsamfunn. I tillegg til å bidra til økt livskvalitet ved å tilby gode 

kulturopplevelser og sørge for mangfold i det samlede aktivitetstilbudet, fungerer 

kulturbegivenheter ofte som viktige møteplasser i lokalmiljøet. Kunsten har en 

attraksjonskraft som vi gjerne vil assosieres med, og kan skape en felles identitet. Men hva 

vet vi egentlig om hvordan kunst kan spille denne viktige rollen, og gode strategier 

lokalsamfunn kan bruke for å utnytte denne kraften?  

Det er flere studier som mener å finne en sammenheng mellom økonomisk vekst og satsing 

på kunst og kultur. Blant annet har Power og Nielsen har sammenlignet regioner i EU og 

finner at områder med høy konsentrasjon av kreative og kulturelle virksomheter har 

høyest vekst (Power & Nielsen 2010).  

Det er flere steder som med til dels meget stort hell har brukt kultur og kulturbygg som en 

meget vellykket regional utviklingsstrategi. Et av de mest kjente har til og med fått eget 

navn – "Bilbao-effekten". Bilbao er en by i Nord Spania som på nitti-tallet var preget av et 

næringsliv i stagnasjon og høy arbeidsløshet. Guggenheim-stiftelsen, mest kjent for museet 

som ligger som nabo til Central Park, New York, så seg om etter et sted å etablere et 

museum i Europa. De fikk tomt ned mot den gamle havna av Bilbao kommune, og hyret 

inn den kjente arkitekten Frank Gehry for å tegne huset. Det ble som de fleste kjenner, et 

signalbygg og landemerke som fungerte meget godt i reiselivssammenheng. Før 

Guggenheim hadde Bilbao rundt 30 000 besøkende årlig, mens museet alene har opp mot 

                                                      
2 (http://kunnskapsverket.org/nyheter/nesta-rapport-samarbeid-kunst-teknologi-gir-

hoyere-uttelling) 

 

http://kunnskapsverket.org/nyheter/nesta-rapport-samarbeid-kunst-teknologi-gir-hoyere-uttelling
http://kunnskapsverket.org/nyheter/nesta-rapport-samarbeid-kunst-teknologi-gir-hoyere-uttelling
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en million besøkende i gode år (Dokk Holm 2015). Samtidig har dette åpenbart vært med 

på å endre Bilbaos omdømme.  

Denne strategien med å bruke kultur og signalbygg er blitt stadig mer brukt. Det er for 

eksempel naturlig å se Snøhettas operabygg i denne konteksten, samt oppblomstringen av 

mangfoldige kulturhus og konsertbygg rundt om i Norge.  

 

Figur 3: Guggenheimmuseet i Bilbao, foto Antonio Garcia https://www.flickr.com/photos/angaros/ 

En av de som tydeligst har knyttet kulturelle næringer og kreativitet opp mot regional 

utvikling er Richard Florida. Han mener at det er den kreative klassen, som blant annet 

innbefatter kulturnæringer, driver økonomisk utvikling og bidrar til stedsutvikling. Han 

mener å ha empirisk belegg for at man finner den største veksten på steder preget av 

toleranse, mangfold og kreativitet. Og at den kreative klassen dels trekker mot de stedene, 

og dels er en viktig del av utviklingen selv. Litt forenklet kan man si at de beste stedene 

tiltrekker seg de beste folka og dette gir den beste økonomien. Det har vist seg vanskelig å 

gjenskape disse klare samvariasjonene i en norsk kontekst, men de fleste regioner ser på 

”den kreative klassen” som noeverdifullt (Alnes m. fl. 2012).  

I den politiske debatten synes det å være en bred enighet om at kultur og kulturelle 

næringer skaper attraktive steder. Både hos de som bestemmer og de som forsker blir dette 

lite problematisert. Derfor er det veldig overraskende når forskere fra Telemarksforskning 

ikke finner noen sammenheng mellom hvor mye en kommune bruker på kultur og 

tilflytting (se TF-notat 1/2012 - Skaper kultur attraktive steder?). Som det heter i den rapporten 

" Ingen av analysene viser at kultur har en statistisk signifikant påvirkning på nettoflyttingen". 
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Dette illustrerer at dette ikke er et helt enkelt og likefram spørsmål, som med det meste i 

samfunnet er det ofte komplekse og sammensatte sammenhenger bak ulike endringer. 

Dessuten kan dette være med på å illustrere noe av utfordringene ved å bruke ren 

statistikk når man vil måle størrelser som attraktivitet og bolyst. Dette fanger ikke opp 

nyanser og hvordan kultur kan skape stolthet for stedet hvor man kommer fra. Eller om 

erfaringer fra oppveksten med gode kulturopplevelser gjør at man har lettere for å flytte 

tilbake når man vil etablere seg? 

2.5 Kunst i det offentlige rom 

Debatten om hva som er god kunst, og til og med hva som kan regnes som kunst, blusser 

opp i offentligheten med ujevne mellomrom.  Kunstverk vil alltid vekke meninger. På den 

ene siden er det å forstå og tolke kunst en del av en fagdisiplin, med til dels tunge 

utdanninger og en lang historie. Samtidig er opplevelsen av kunst veldig personlig, der 

ingen kan bestemme hva som er "riktige" følelser, reaksjon og assosiasjoner. Det sies at en 

av kunstens viktigste oppgaver er å vekke følelser.  

I Norge har Kunst i offentlige rom (KORO), som er statens fagorgan for kunst i offentlige 

rom en meget sentral rolle i hvilke kunstverk vi til daglig ser. Hvert år produserer KORO 

mellom femti og hundre kunstprosjekter til offentlige bygg og uterom. I deres vedtekter 

står det at KORO skal:  

…legge til rette for, og stimulere til at kunst blir et vesentlig element i offentlige bygg og rom. 

KORO skal arbeide for å sikre høy kvalitet på kunst i offentlige rom. Gjennom kunstproduksjon, 

kunstformidling, kunstforvaltning og som kompetansesenter skal KORO stimulere til økt interesse 

for kunst i offentlige rom3.  

I 2015 kom Rambøll med en evaluering av KORO. De konkluderer med at KOROs har hatt 

hovedfokus på produksjon av kunst og det har vært produsert store mengder kunst, i et 

mangfold av kunstuttrykk. Dette har gått på bekostning av de to andre delene av KOROs 

samfunnsoppdrag - formidling og forvaltning.  

Debatten om hva som er kunst, og ikke minst hva som er god kunst pågår kontinuerlig. 

Senest i sommer blusset den opp igjen, og tok form av en kritikk av KORO (se for eksempel 

flere innlegg på NRK ytring https://www.nrk.no/ytring/kunst-og-medvirkning-1.12970688). 

  

                                                      
3 http://koro.no/om/koro/ 
 

http://koro.no/om/koro/
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3 FORBILDE 2015 – PROSJEKTETS EGEN EVALUERING 

Prosjektet ”Forbilde 2015” var forankret i Øvre Eiker kommunes plan for næringsutvikling, 

vedtatt i 2011. Hovedmål var å etablere Øvre Eiker kommune som et regionalt og nasjonalt 

forbilde for utvikling av kulturnæring med utgangspunkt i allerede etablerte design-, 

kunst- og kulturmiljøer. «Forbilde 2015» består av en rekke delprosjekter. For nærmere 

beskrivelser av konkrete aktiviteter, mål, rammer og organisering viser vi til kommunens 

egen sluttrapport. Arbeidet med prosjektet startet opp i 2011 og prosjektperioden varte ut 

2015.  

I sluttrapporten fra prosjektet (Øvre Eiker, 2015) vurderes prosjektet som helhet som 

vellykket:  

«Forbilde 2015» har kommet i mål med gode resultater på de aller fleste av sine 

satsingsområder.  I tillegg er det gjennomført en lang, lang rekke aktiviteter som til sammen 

har engasjert mange hundre lokale og regionale kunstnere, bedriftsledere, kulturinteresserte 

og andre.  

Prosjektledelsen vurderer måloppnåelsen totalt sett som god og beskriver den slik:  

 Prosjektets langsiktige mål har vært at Øvre Eiker kommune (pr 31.12.2015) er 

etablert som nasjonalt forbilde for utvikling av kulturnæring, med utgangspunkt i 

allerede etablerte design, kunst- og kulturmiljøer. Slik prosjektledelsen vurderer 

måloppnåelsen, er hovedmålet delvis oppnådd (ca 80 prosent).  

 Prosjektet har hatt tre resultatmål:  

1. Det er etablert minst 10 nye kulturnæringsbedrifter i kommunen 

2. Det er utarbeidet minst 10 samarbeidsavtaler som resultat av samspillet 

mellom kulturnæringer og øvrig næringsliv 

3. Det er etablert faste møteplasser for kulturnæringer og øvrig næringsliv. 

Prosjektledelsen vurderer måloppnåelsen for resultatmålene til henholdsvis 100 

prosent (1), 100 prosent (2) og 89 prosent (3) 

 

Prosjektledelsen trekker i sin egen evaluering særlig fram følgende tema: 
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3.1.1 Utvikling av samarbeid 

Prosjektet har omfattet mange parter. Dette vurderes som positivt for prosjektet i form av 

tilført kunnskap, men det har også kostet ressurser i form av koordinering. I sum vurderes 

fordelene ved partnerskapet som større enn ulempene. Det har vært stort engasjement fra 

samarbeidende organisasjoner, enkeltpersoner og involverte gjennom hele 

prosjektperioden.  

Særlig har prosjektet bidratt til samspill på kultursatsingen innen offentlig sektor. Gjennom 

delprosjektet «Kunst omkring i Ring» har kommunen i tillegg utviklet et positivt og tett 

samarbeid med Statens Vegvesen (SVV).   

Internt i Øvre Eiker kommune ser man at prosjektgruppen i utgangspunktet var snevert 

sammensatt og mener det ville styrket prosjektet om gruppen også hadde vært bedre 

forankret i kommune og omfattet f.eks. rådmann og prosjektleder for næringsplanen.  

3.1.2 Dialog mellom kulturnæring og øvrig næringsliv 

Prosjektledelsen mener det har vært god dialog og godt samarbeid mellom 

kulturnæringene og øvrig næringsliv. Kulturforskjeller har ikke vært et tema. Dialogen har 

vært god hele veien, og det har virket som at aktørene snakker et felles språk selv om de til 

tider har et svært forskjellig ståsted.  

Det har skjedd en utvikling i forståelsen for samspillet mellom «ordinære» næringer og 

kulturnæringer, samt disses samspill med offentlig sektor og statlige organer. 

Men engasjementet fra "det ordinære næringsliv” har også vært varierende. Det kom særlig 

til syne i delprosjektet "Kunst omkring i Ring" (KoR), der bedriftene engasjerte seg i 

varierende grad mht framdrift og prioritering.   

Prosjektledelsen mener prosjektet gjennom sitt arbeid har synliggjort viktigheten av et godt 

samspill mellom kulturnæringene og næringslivet for øvrig og mellom offentlige 

organisasjoner og mellom enkeltpersoner. Seminarer, frokostmøter, dialogmøter og annet 

har gitt alle deltakerne en spore til større innsats i fremtiden. Kunstverkene som er avduket 

(og vil bli avduket) i rundkjøringene vil stå «til evig tid» og være et fyrtårn for den 

involverte kunstner og bedrift.  

3.1.3 Kompetanseutvikling innenfor kulturnæringene 

Det har skjedd en stor grad av kompetanseoverføring og – utvikling gjennom de mange 

ulike tiltakene særlig rettet mot kulturnæringene. Dette gjelder både basale kunnskaper om 

ren forretningsdrift, men det er også gitt mange og gode impulser til samarbeid og felles 

forståelse for hverandre.  
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Det har til sammen vært 5-600 deltakere på faglige arrangement, både fra Buskerud og 

utenfor Buskeruds grenser. Prosjektet håper og tror at de mange deltakerne har fått med 

seg mye faglig ballast gjennom sin deltakelse. 

Prosjektet tok initiativ til å etablere faste møteplasser for kulturnæringene, bl.a. gjennom 3-

4 «Forbilde-lunsjer» (dialogmøter) i løpet av 2013. Det har ikke lyktes å gjøre disse 

permanente.  

3.1.4 Engasjement i befolkningen 

Prosjektet har hatt bred mediedekning: Flere titalls redaksjonelle artikler og 

leserbrev/kronikker i lokale og regionale medier. Det har også vært oppslag i riksaviser, 

innslag i NRK Dagsrevyen og Nytt på Nytt. Det har vært særlig fokus på og debatt om 

Kunst omkring i Ring – prosjektet. Men også Den unike Kajakk og seminarene har hatt 

medias oppmerksomhet.  

Prosjektet har vekket stort lokalt engasjement, særlig gjelder det Morten Viskum sine 

utkast til rundkjøringskunst som vakte sterke reaksjoner både i form av leserbrev og 

underskriftsaksjon. Prosjektet fremhever oppmerksomheten som positiv.  

3.2 Egenevalueringen – våre refleksjoner 

Prosjektet med dets delprosjekt og aktiviteter er godt dokumentert i den ovennevnte 

sluttrapport. Vi er enige i hovedkonklusjonen – at satsing ga gode resultater. Vi er nok i 

midlertid litt mer kritisk til om prosjektet oppnådde de målene som var satt. Til det er det 

for mange av de planlagte prosjektene og tiltakene som ikke har blitt noe av.  

Etter vår mening hadde man et høyt ambisjonsnivå som ikke helt ble oppfylt. Noe av dette 

kan skyldes at prosjektet har sklidd litt mellom personer og organisasjoner, det har dratt ut 

i tid og man har møtt uforutsette utfordringer underveis.  

Vi mener også at næringsutviklingsdelen av prosjektet har blitt mindre framtredende enn 

hva som var utgangspunktet. I stedet har man fokusert på kunst, og kunst som et 

instrument i å gjøre Øvre Eiker mer attraktivt. Dette er det selvsagt ikke noe galt med, men 

det er et avvik fra den opprinnelige målsetningen.  

Bruk av kunst og kunstverk for å gjøre steder mer spennende og attraktive er på den ene 

siden anerkjent og mye brukt, på den andre siden skaper dette stadig debatt. Det er 

interessant å se at de mest kontroversielle forslagene også naturlig nok er de som skaper 

mest engasjement. Stadig kommer diskusjonen om hva som egentlig er kunst og hva som 

er god kunst. Dette er etter vår mening med på å berike debatten i et lokalsamfunn. 
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Samtidig som det skaper engasjement, skaper også dette oppmerksomhet. Dette kan som 

kjent fungere som reklame, og er med å gjøre Øvre Eiker mer kjent. 

Selv om vi er mer skeptiske til om måloppnåelsen er like god som man konkluderte med i 

kommunens egenevaluering, deler vi oppfatningen om at man ser mange gode og 

spennende resultater av satsingen. Sånn sett er vi enige i konklusjonene om at dette har 

vært vellykket.  
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4 KUNST OMKRING I RING 

I denne delen har vi valgt å se spesielt på delprosjektet Kunst Omkring i Ring (KOR). Dette 

fordi det var her det ble satset mest, samtidig illustrerer dette delprosjektet godt 

utfordringer med denne type prosjekter som spenninger og samarbeid i forholdet mellom 

næringsliv/ kunstner, offentlig/privat innsats og kunst og kultur som stedsutvikling.  

Våre analyser er basert på data fra dokument fra prosjektet, deltakelse i møter, intervjuer i 

flere omganger med involverte aktører i prosjektene og oppslag i media.   

4.1 Mål, organisering og finansiering av prosjektet 

Det mest omtalte delprosjektet i Forbilde 2015 er «Kunst omkring i Ring» (KoR). Hokksund 

er lokalt kjent for sine mange rundkjøringer. Rundkjøringene er formelt Statens Vegvesens 

ansvar.  Rundkjøringene har vært oppfattet som til dels gjengrodde og uflidde og har slik 

gitt et dårlig førsteinntrykk av Hokksund. På denne bakgrunnen oppsto ideen om at hver 

av disse rundkjøringene skulle få en kunstnerisk utsmykning utviklet i samarbeid mellom 

en lokal bedrift og en (fortrinnsvis) lokal kunstner. Formålet skulle være å reise et 

kunstverk i rundkjøringen som var kunstnerisk tilfredsstillende, og som gjennom det 

kunstneriske uttrykket kunne fremheve bedriftens egenart. 

KoR-prosjektet har omfattet ni rundkjøringer. Fra prosjektets side ble det overfor 

bedriftene understreket prioriteringen av det kunstneriske - at det primært var snakk om 

en kunstnerisk forskjønning, dvs. et kunstverk, i rundkjøringene og sekundært en 

bedriftsprofilering. Bedriftens ansvar omfatter utformingen av hele rundkjøringen, og ikke 

bare kunstverket. Dette omfatter f.eks. steinsetting, beplantning, eksisterende og eventuell 

endret belysning.  

Det skulle primært engasjeres lokale kunstnere og kunstverkene skulle utvikles i tett 

samarbeid mellom den valgte kunstner og bedriften. Prosjektet hadde også en intensjon om 

teambyggende effekt for bedriftene ved at medarbeidere trekkes aktivt med i utformingen 

av kunstverket.  

Bedriftene skulle dekke honorar til kunstner og kostnader knyttet til utarbeiding og 

montering av kunstverket og ha ansvaret for vedlikehold i ”sin ”rundkjøring. I prinsippet 

vil kunstverkene kunne stå «til evig tid» så lenge bedriften eksisterer og vedlikeholdet 
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opprettholdes. Statens Vegvesen har det siste ord knyttet til bl.a. trafikksikkerhetsmessige 

forhold. Det var derfor viktig at Statens Vegvesen løpende ble tatt med på råd under 

utformingen av kunstverket.  

Prosjektets felleskostnader (prosjektledelse, koordinering av delprosjektene, oppfølging av 

de enkelte bedriftene, egne hjemmesider, profilering, markedsmateriell, ekstern 

kompetanse) er finansiert med midler fra Buskerud Fylke og Øvre Eiker kommune. 

4.2 Rundkjøringsprosjektene – status  

4.2.1 E 134 

Denne rundkjøringen er utsmykket i samarbeid mellom gjenvinningsbedriften Hellik 

Teigen AS og kunstner Tom Erik Andersen og åpnet høsten 2015.  

Det første forslaget til rundkjøringsutsmykning her var utformet av Morten Viskum og var 

basert på en haug med skrapmetall med en ku på toppen. Hellik Teigen AS forkastet etter 

hvert forslaget til Morten Viskum og inngikk et nytt samarbeid med kunstneren Tom Erik 

Andersen om en ny utsmykning.  

 

Foto: Fra sluttrapporten Øvre Eiker Forbilde 2015: T.v. Morten Viskums skisse til kunstverk til Hellik Teigen AS.  

T.h. Det endelige kunstverket til Tom Erik Andersen.  

4.2.2 E 134 v/ Langebru 

Rundkjøringen ved Langebru skulle opprinnelig utsmykkes av Fjerdingstad AS (som 

produserer vinduer) i samarbeid med kunstneren Rune Guneriussen. Dette prosjektet ble 

imidlertid stoppet av kostnadmessige årsaker.   

https://www.facebook.com/souvenir/10153465685516294/
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Rundkjøringen ble så ”overtatt” av Vestaksen Eiendom AS, som inngikk et samarbeid med 

kunstner Lars-Andreas Tovey Kristiansen, som framla ny skisse til utsmykning. Prosjektet 

har så ligget på is i påvente av økonomiske ressurser, og er nå besluttet ikke gjennomført4.   

4.2.3 FV 51 Semsveien 

Eiker Motorshop AS har over lengre tid samarbeidet med Morten Viskum om å reise en 24 

m høy søyle av bildekk i denne rundkjøringen. Det meste av de tekniske vurderingene er 

på plass, og Eiker Motorshop har alle de gamle bildekkene som søylen skal bestå av, samt 

den veteranbilen som skal stå på toppen. Det som gjenstår nå er en avklaring med 

Riksantikvaren, samt ordinær dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven5.  

 

Foto: Fra sluttrapporten Øvre Eiker Forbilde 2015: Morten Viskums skisse til kunstverk til Eiker Motorshop AS  

4.2.4 RV 35 v/ avkjøring til Røren 

Rundkjøringene ved Røren var i utgangspunktet tenkt utsmykket i samarbeid mellom Loe 

Rørelementer AS og Morten Viskum. Forslaget fra Viskum var her en 43 m høy søyle i 

betong. Prosjektet ble skrinlagt fra bedriften sin side, med bakgrunn i tekniske utfordringer 

og utsikter til innsigelser fra Riksantikvaren.  Rundkjøringen er i dag ”ledig”.  

                                                      
4
 Status pr 21.11.2016 

5
 Status mars 2016 

http://toveykristiansen.com/index.html
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Foto: Fra sluttrapporten Øvre Eiker Forbilde 2015: Morten Viskums skisse til kunstverk til Loe Rørelementer AS  

4.2.5 FV 62 

Den femte rundkjøringskontrakten er tegnet av anleggsgartnerfirmaet Bjørn Bekkevold AS. 

Her er det så langt ikke inngått avtale med noen kunstner6.  

                                                      
6
 Status mars 2016 
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4.2.6 RV 35 Bruhjørnet 

 
 
Foto: Fra sluttrapporten Øvre Eiker Forbilde 2015 

 

Skulpturen Hoenspaden representerer en markering av Hoenskatten, funnet på gården 

Hoen i Øvre Eiker i 1834. Rundkjøringsprosjektet på Bruhjørnet er initiert fra prosjektet 

Kunst omkring i Ring og Øvre Eiker kommune har gått inn med noe startkapital.  

Skulpturen er utformet av Lars Andreas T. Kristiansen. Det er produsert små kopier i to 

størrelser av den endelige skulpturen for salg til næringslivet, som skulle finansiere 

skulpturen. Skulpturen ble avduket i oktober 2014. 

4.2.7 RV 35 Bruhjørnet Øst 

Utsmykningen på Bruhjørnet, øst, er Øvre Eiker kommune sitt prosjekt. Skulpturen 

”Sammen med” er utformet av kunstneren Rita H. Horgen (Drammen) i samarbeid med en 

arbeidsgruppe i kommunen.  
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Foto: Øvre Eiker kommune. Fra åpningen av kommunens eget rundkjøringsprosjekt i 2015.  

4.2.8 Stasjonsgata 

Rundkjøringen i Stasjonsgata har Hokksund Vest utvikling AS tatt ansvaret for. Men her 

avventes blant annet reguleringsplan for området og utforming av området for øvrig. Det 

er utpekt en kunstansvarlig fra oppdragsgivers side, men det er ikke valgt ut noen 

kunstner7.  

4.2.9 RV 35 Harakollen 

Denne rundkjøringen skulle opprinnelig utformes i et samarbeid mellom Øvre Eiker 

Energi og kunstneren Rune Guneriussen. Prosjektet ble ikke gjennomført, da forslaget ble 

dyrere enn den rammen som var gitt av bedriften.  

Rundkjøringen er nå overtatt av Hokksund Betong AS, som har valgt grafiker Magne 

Vangsnes (Sogn), som bedriften har samarbeidet med tidligere om design av logo. Her 

planlegges en utsmykning basert på bedriftens logo8.  

                                                      
7
 Status mars 2016 

8
 Status mars 2016 
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5 DRØFTING 

5.1 Lokale kunstnere – hvorfor og hvordan? 

Prosjektets intensjon var å etablere samarbeid mellom lokale bedrifter og kunstnere. To av 

de valgte kunstnerne (Morten Viskum og Lars Andreas Tovey-Kristiansen) har tilknytning 

til kommunen og Arena Vestfossen, mens også en tredje med tilknytning (Rune 

Guneriussen) har vært inne i flere av prosessene. To øvrige valgte kunstnere har 

tilknytning til Drammen (Tom Erik Andersen og Rita Horgen). En av de valgte kunstnerne 

er fra og bosatt på Vestlandet.  

Prosjektleder forteller at det etter hvert viste seg vanskelig å finne så mange lokale 

kunstnere, d.v.s. med tilknytning til kommunen, som var aktuelle til å utarbeide den type 

utsmykning som er egnet som skulpturer ved rundkjøring. Det er mange lokale kunstnere, 

men de driver med andre typer uttykk. Etter hvert ble også ambisjonen tonet ned fra 

”lokale kunstnere” til ”minst en lokal kunstner”.  

Både Morten Viskum og Rune Guneriussen, som har lokal tilknytning, gir uttrykk for at 

deres motivasjon for deltakelse i prosjektet handler om lokalpatriotisme og ønske om å 

bidra til stedsutvikling, mer enn å tjene penger.  

 ”det er prisverdig at kommunen gjør dette, jeg vil gjerne gi noe tilbake” (Morten Viskum)  

”Prosjektet gis til beboere av kommunen. Dette er et åpent rom for kunst og den kommer ut i 

offentligheten. Ut av det lukkede rom. Det er en visuell knagg å henge kultursatsingen til 

kommunen på. (Rune Guneriussen)  

Dessuten er det et spennende format å jobbe med kunstnerisk, synes Rune Guneriussen. 

Rundkjøringer er som en sokkel for en skulptur. Man må møte publikum på en tydelig 

måte. Det er ikke rom for detaljer, men vil likevel gi 'publikum' en positiv opplevelse. Hans 

mål er at det skal bli tatt i mot med entusiasme – at kunsten virker slik kunst skal. Noe som 

formidler noe og beriker oss.  

I prosjektplanene stod det eksplisitt nevnt at man skulle jobbe med unge, lokale og 

uetablerte kunstnere. Det kan synes som man ikke helt har fått til dette. Om man er 

generøs, og tar med drammenskunstere som lokale kan man kanskje si at deler av dette er 
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oppfylt. Lars Andreas T. Kristiansen som var hjernen bak Hoenspaden kan sies å være i 

starten av sin karriere, men ikke uetablert. Etter vår mening kunne man kunne man i større 

grad forsøkt å få både lokale og uetablerte med inn i prosjektene.  

5.2 Stygt eller pent – hvem bestemmer?  

Rundkjøringsprosjektet har skapt debatt og engasjement lokalt og har fått publisitet i 

nasjonal presse. Sommeren 2014 samlet et åpent folkemøte fullt hus i rådhuset i Hokksund, 

hvor tema var rundkjøringsprosjektene i Hokksund, og det engasjementet dette hadde 

skapt. Panelleder var samfunnsredaktør Odd Myklebust fra Drammens Tidende, og i 

panelet satt bl.a. Brit Grønli, initiativtaker til en underskriftskampanje mot Morten 

Viskums søyle, ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Morten Viskum, Anders Hagerup fra 

Statens Vegvesen og Dag Wiersholm fra KORO.  

Debatten var utløst blant annet av Morten Viskums skisse til rundkjøringsutsmykning i 

samarbeid med gjenvinningsbedriften Hellik Teigen AS, basert på en haug skrap med en 

ku på toppen. 

Både ”skraphaugen” (som ikke ble realisert) og Viskums to andre skisser til utsmykning 

for h.h.v. Loe Rørelementer og Eiker Motorsenter har vært gjenstand for debatt.  Det har 

vært ulike argumenter framme i debatten; bl.a. at utsmykningene er ruvende og ”stygge”. 

De mer ”snille” utsmykningene som til nå er åpnet har det ikke vært så framtredende 

debatt om.  

Det har imidlertid vært noe debatt om helheten i prosjektet, og noen av bedriftene vi har 

vært i kontakt med gir uttrykk for at de savner en helhetlig sammenheng i prosjektet og at 

det har gitt for stort rom for den enkelte kunstner (Viskum) til å profilere seg selv.  

Morten Viskum selv mener at det hadde vært en fordel om KORO (Kunst i offentlige rom -  

statens fagorgan for kunst i offentlige rom) hadde vært involvert i prosjektet. Andre har 

tatt til orde for at det burde ha vært nedsatt et kunstnerisk råd. KORO selv har uttalt (i flg 

prosjektledelsen) at dette er privat finansierte prosjekt, som ligger utenfor deres område.  

Sett fra prosjektets ståsted, ville involvering av KORO eller et kunstnerisk råd være i strid 

med prosjektets intensjon om at utsmykning av rundkjøringen skulle utvikles i dialogen 

mellom bedrift og kunstner.   
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5.3 Involvering på arbeidsplassen? 

Prosjektet har i samarbeidsavtalene med bedriftene pekt på muligheten for en 

teambyggende effekt for bedriftene ved at medarbeidere trekkes aktivt med i utformingen 

av kunstverket. Utover det er det understreket at prosjektet ”ikke vil legge seg opp i 

hvordan bedriften organiserer sitt arbeid”. 

Totalt sett vurderer prosjektledelsen det slik at man ikke har lyktes helt med å bruke 

prosjektet til teambygging i bedriften. Men ved flere av bedriftene har medarbeidere vært 

involvert.  

Det mest konkrete eksemplet på involvering fra de ansatte er Hellik Teigens prosess. Der 

ble det bygget og jobbet hele natta fram til åpning og mange var involvert. Prosjektledelsen 

mener at det medvirket til bedriftsstolthet og eierfølelse.  

Øvre Eikers rundkjøringsprosjekt er blitt til i prosess i en prosjektgruppe bestående av 

rådmann, økonomisjef, kulturkoordinator, representanter for hhv vei/park, personal/HMS, 

Fagforbundet og bygg/vedlikehold. Gruppelederen sier at de har utfordret seg selv og at 

det her vært en positiv opplevelse litt utenom det vanlige. Innledningsvis ble det 

gjennomført konkrete kreative prosesser, der alle i gruppa har bidratt med ideer og skisser. 

Flere av deltakerbedriftene er relativt små, slik at det å involvere bredt ikke er et naturlig 

tema.  

5.4 Bedriftenes motivasjon for deltakelse 

Bedriftene som har engasjert seg, uttrykker først og fremst et ønske om å bidra, de omtaler 

også seg selv som lokalpatrioter. Flere peker på at det er et prosjekt som skaper interesse og 

bygger identitet for stedet.  

Dette er spennende prosjekt mellom næringsliv og kunstner og kommune. Det er et unikt 

samarbeid. Det setter Hokksund på kartet og vi er lokalpatrioter vi som er med. (Svein Rust, 

Eiker Motorshop) 

De største bedriftene i kommunen er utfordret, og føler seg forpliktet til å delta – som de 

største bedriftene.  

Samtidig gir prosjektet en mulighet til å profilere egen bedrift på en unik måte. F. eks. 

forteller Pål Vamnes om at de ønsker et kunstverk som signaliserer noe av det samme som 

Eiker næringspark, som har ambisjon om å ha fokus på miljø. De planlegger en 

utsmykning basert på en kuppel med solcellepaneler sammen med en miljøengasjert 

kunstner.   
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5.5 Dialog bedrift - kunstner 

Det er ulike erfaringer fra samarbeidet mellom kunstner og bedrift – så er da også noen av 

prosjektene realisert til begge parters tilfredshet, mens noen har strandet. Har bedriftene 

noe utbytte av prosessen utover at de får profilert seg? Har de lært noe?  

Svein Rust, daglig leder i Eiker Motorshop, planlegger sammen med Morten Viskum en 22 

meter høy søyle bygget av bildekk, med en bil på toppen. Han holder selv råvarene. Rust er 

fornøyd med prosessen.  

Vi har hatt et upåklagelig samarbeid – bare moro. Vi har hatt flere utkast, flere ideer og 

tolkninger (Svein Rust)  

Han beskriver videre prosessen som lærerik og spennende, men at prosjektet er tungt å få 

realisert. Det avventes nå behandling hos Riksantikvaren og avklaring av dispensasjon ihht 

plan- og bygningsloven før man vet om utsmykningen, slik den er planlagt, kan realiseres.  

Pål Vamnes i Vestaksen Eiendom beskriver utbyttet av prosessen (før kunsverket er 

realisert) slik:   

Er blitt mer kunstinteressert, forstår hva det dreier seg om og har skjønt at det finnes mer enn 

olje på lerret. (PålVamnes) 

Samarbeidet mellom Rune Guneriussen og Øvre Eiker Energi (ØEE) – som riktignok ikke 

førte til et realisert prosjekt – beskrives av begge parter som en ryddig prosess. Her var det 

i utgangspunktet en ”naturlig kobling” ved at Guneriussen jobber med lamper som 

tematikk, noe som naturligvis er relevant for et energiselskap. Her gikk prosessen fram og 

tilbake flere ganger med skisser, og også de ansatte i ØEE var involvert i dialog med 

kunstneren og ga innspill til hans skisser. Guneriussen gir uttrykk for at han er opptatt av 

at kunstneren ”må ha uryddigheten (kreativiteten) alene. Kan ikke blande de to – næringslivet kan 

ikke involveres i den kreative prosessen”.  

Det er ikke som en hvilken som helst håndverker som kommer hjem for å sette inn et kjøkken. 

Det er andre spilleregler (Rune Guneriussen) 

Men han mener at den tette prosessen i dette tilfellet med ØEE som samarbeidspartner 

ikke har gått på bekostning av hans kunstneriske og kreative prosess.  

Morten Viskum har vært inne i flere prosjekt, blant annet ”skraphaugen” i samarbeid med 

gjenvinningsfirmaet Hellik Teigen. Viskum mener selv at det at han ikke hadde involvert 

flere av beslutningstakerne i bedriften tidligere, er medvirkende årsak til at prosjektet 

strandet.  

Gode kunstprosjekter – man må ha litt tid til å venne seg til dem (Morten Viskum) 
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En annen bedriftseier beskriver erfaringen som kunstnere som en utfordring at de ofte er på 

en annen planet og har sterke meninger, men understreker at det i dette prosjektet hadde vært 

lite uoverensstemmelser, han har skjønt våre tanker og har løst oppdraget hittil, har tatt innspillene.  

5.6 Hvor mye koster kunst?  

Det var fra prosjektets side ikke gitt noen føringer eller anbefalinger om økonomisk ramme 

for bedriftenes bidrag eller kunstnernes forslag. Her var ballen spilt over til den enkelte 

bedrift og kunstneren i fellesskap. Det har vist seg at noen bedrifter har hatt en bratt 

læringskurve mht kostnadene av kunst. Kunnskapen om kostnader har vært varierende.  

Flere av prosjektene har også strandet på at kostnadene ved realisering av kunstverket har 

oversteget det bedriften hadde satt av som økonomisk ramme.  

Pål Vamnes, Vestaksen eiendom beskriver sin læringskurve slik:  

Økonomien – er et eget kapittel for seg. Da avtalen ble inngått tenkte vi 50 – 80000 tusen, men 

ser at de andre har brukt bortimot en million. Men så har vi skjønt at vi ……må ha en 

kostnadsramme på 600 000 kroner Kunst er dyrt. (Pål Vamnes) 

Prosjektsamarbeidet til Øvre Eiker Energi og Rune Guneriussen strandet bl.a. på 

økonomien i prosjektet:  

Da styret tok beslutningen om å være med, trur vi ikke de hadde noen realistiske forventning til 

hva dette kostet – de burde gjort rammen større. Det ble en kostbar løsning (Lars Andresen)  

Svein Rust, Eiker Motorsenter, har satt en økonomisk ramme til kunstneren som ”står fast”, 

men kostnadene med installering er uavklarte blant annet med tanke på grunnforhold. 

Men han er innstilt på å få det til. Til pressen har han uttalt at han regner med å måtte 

betale mellom 500 000 og en million for utsmykningen.  

Vi tror vi skal klare det. Men litt uavklart med grunn, avhengig av hvor høyt det blir. Blir det 

22 meter, blir det noen utfordringer. Har ikke lyst til bakke ut og gi oss nå! (Svein Rust)  

5.7 Det kommunale prosjektet  

Prosjektet (Øvre Eiker kommune) har koordinert prosjektet, vært bindeledd mellom 

bedrifter og prosjektet, har bidratt til å avklare problemstillinger knyttet til Statens 

Vegvesen og andre eksterne – og være en pådriver.  

Det er utformet en kontrakt mellom bedriften som påtar seg utsmykning av rundkjøringen 

og kommunen. Her stilles bedriftene fritt mht kostnader, utforming og valg av kunstner. 

Det var dog gitt noen anbefalinger/ info om lokale kunstnere.  
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Enkelte av bedriftene kunne ønske seg en mer helhetlig plan for utsmykningene totalt sett, 

og en mer aktiv rolle fra kommunen:  

Følte at det var litt rotete styring i prosjektet og enkelte kunstnere som ville bruke det til egen 

profilering ….det ble lite helhet. Sammenhengen er lite kommunisert.  

Kommunens rolle og styring av prosjektet 

kommenteres både som for sterk og for svak: På 

den ene siden:  

Kommunen bare registrerte at vi trakk oss, prøve 

ikke å bearbeide oss. Virket litt lite interesserte.  

På den andre siden:  

Dette er veldig styrt fra kommunen, vi er instruert i 

å la dem ta seg av pressen. 

Som det også framgår av prosjektets egen 

evaluering, har det vært et tett og konstruktivt 

samarbeid mellom Statens Vegvesen, kommunen 

og bedriftene. Dette støtte av flere informanter:  

Har sett hvor viktig der er å ha med store offentlige 

etater i dette. Det har gått smidig. Positivt 

overrasket over at det går an å få dette på skinner, 

samarbeidet mellom vegvesenet og kommunen - ikke 

alltid det er slik  

Til tross for skifte av både prosjektleder og 

kultursjef underveis, ser de ut til at man har holdt 

trykket oppe i gjennom prosjektperioden.  

Vår overordnede oppfatning er at både kunstnere 

og bedrifter er i hovedsak fornøyd med 

kommunen. Dette gjaldt i hvert fall i prosjektets 

tidlige fase. Etter hvert kunne vi spore frustrasjon, 

spesielt med forventinger som ikke har blitt 

oppfylt. I skrivende stund er prosjektperioden 

over, og dialogen om prosjektene er i hovedsak 

overlatt til bedrift og kunstner. Men det er også 

oppnevnt en kontaktperson i kommunen som skal 

følge realiseringene videre.  Faksimile Drammens Tidende 
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6 VEIEN VIDERE 

6.1 Avsluttende refleksjoner 

De fleste kommuner og regioner vil gjerne bruke kunst og kultur i verktøy for å utvikle seg, 

for å gi innbyggerne et bedre sted å bo og leve, for å tiltrekke seg nye innbyggere. På den 

annen side vet vi fortsatt for lite om disse mekanismene – hva virker hvor? Forbilde 2015 

og Kunst omkring i Ring har gitt oss forskere noen svar, men også flere spørsmål. 

En erkjennelse er hvor viktig ildsjeler er. Energiske mennesker som brenner for en sak kan 

skape mye. På den annen side gjør det også prosjekter sårbare. Når disse skifter beite 

oppstår det gjerne et vakuum, og man mister momentum og framdrift. Det er utfordrende 

å ta over stafettpinnen etter ildsjeler. 

Kunst skaper spenninger og diskusjon. Det er en av de viktigste oppgavene til kunst – å 

skape reaksjon, følelser og ikke minst at man tenker noen tanker man ikke har tenkt før. 

Spenninger skaper friksjon og dermed også energi. Denne energien kan brukes til noe 

positivt – sette i gang og gjennomføre noe som ellers ikke ville skjedd.  

I forskningsprosjektet «Lokalt kulturliv i endring» finansiert av Kulturrådet, konkluderes 

det med at kulturen har tre instrumentelle funksjoner på et sted, som kan være vanskelig å 

kombinere. Kulturen kan fungere som sminke gjennom markedsføring; det kan fungere 

som et lim i og med at det skaper fellesskap og det kan fungere som lupe gjennom kritisk 

selvrefleksjon (Aagedal, Egeland & Villa 2009). I et visst monn kan Øvre Eikers 

kultursatsing sies å berørt alle disse tre funksjonene.  

Satsingen har skapt oppmerksomhet utenfor kommunen og regionens grenser. Ikke alle 

har vært like glad for oppmerksomheten, det har vært de mest kontroversielle forslagene 

som har skapt mest blest. Litt paradoksalt kommer alle disse fra regionens mest anerkjente 

kunstner – Morten Viskum. Han har bygget mye av karrieren sin på å sjokkere og tråkke 

helt i ytterkantene av en allerede provokativ samtidskunst. Derfor er det kanskje ikke rart 

at han både provoserer og skaper oppmerksomhet. Hvorvidt dette fungerer som "sminke" 

er tvilsomt, men hvis man med markedsføring mener oppmerksomhet er det ikke tvil om 

at kunsten har bidratt til det.   
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Det er mange som har vært engasjert i Kunst Omkring i Ring, ikke minst kommunens egne 

folk. Her skiller kanskje kunstverket Hoenspaden seg ut. Den er en kopi av spaden som ble 

brukt til å grave ut et lokalt veldig viktig historisk funn – Hoenskatten. Gjennom en 

folkefinansiering, der utgiftene til skulpturen ble dekket gjennom salg av miniskulpturer til 

næringsaktører og private interessenter, skaffet man finansiering. Kunstverket som er 

historisk og godt lokalt forankret, har skapt mye positivt engasjement. Like fullt, skapte 

alle kunstverkene og selve Kunst omkring i Ring et felleskap, eller lim som Aagedal kaller 

det (Aagedal, Egeland & Villa 2009). 

Har det fungert som en lupe rettet innover, og dratt i gang en prosess med kritisk 

selvrefleksjon? Dette er kanskje litt store ord å bruke om en kommune, og det kan være 

problemer med å kjenne seg igjen i en slik beskrivelse. Vi tror likevel på den lokale 

debatten dette har skapt, vi har tro på at den beriker lokalsamfunnet. Den har gjort at flere 

har engasjert seg, diskutert hva som er vakkert, og nytten av kunst. Både i tradisjonelle 

medier, sosiale medier og ikke minst ansikt til ansikt. Dette er prosesser som er nyttig for 

alle samfunn. Kanskje noen har fått noen nye ideer og tenkt noen nye tanker? Dessuten har 

Øvre Eiker fått et en fornyelse og oppgradering. Kunst møter folk der det tidligere har vært 

tomt. Vi tror det er udelt positivt.   

6.2 Blir målene nådd?  

Prosjektets langsiktige mål har vært at Øvre Eiker kommune (pr 31.12.2015) er etablert som 

nasjonalt forbilde for utvikling av kulturnæring, med utgangspunkt i allerede etablerte 

design, kunst- og kulturmiljøer. Slik prosjektledelsen vurderer måloppnåelsen, er 

hovedmålet delvis oppnådd (ca 80 prosent). 

 

Figur 4: Prosjekters suksesskriterier på tidsaksen ( Skyttermoen og Vaagaasar, 2015) 

 

Vi mener et prosjekts suksess og måloppnåelse kan og må vurderes i forhold til mål på 

flere nivå og som relaterer seg til ulike faser i prosjektets levetid.  Et prosjekt betraktes 

gjennom andre briller en tid etter prosjektslutt enn midt i.  

Mål om prosjekteffektivitet handler om man har jobbet effektivitet, og gjort det man skulle 

innen for tiden og de ressurser man har hatt til rådighet. I prosjekt Forbilde 2015 er det 
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gjennomført en rekke aktiviteter, og det har i perioder vært ”stort trøkk” – mye har blitt 

gjort. Det er allikevel grunn til å tro at effektiviteten har lidd noe av manglende kontinuitet 

grunnet utskiftinger ar nøkkelpersoner i prosjektet.  

Resultatmål fokuserer på de resultater prosjektet skal skape, hva som kommer ut av 

håndfaste konkrete resultater av prosjektet som kan brukes videre umiddelbart. Dette 

prosjektet har hatt tre resultatmål, og prosjektledelsen har vurdert måloppnåelsen for dem i 

sluttrapporten:   

1. Det er etablert minst 10 nye kulturnæringsbedrifter i kommunen (100 prosent 

oppnåelse) 

2. Det er utarbeidet minst 10 samarbeidsavtaler som resultat av samspillet mellom 

kulturnæringer og øvrig næringsliv (100 prosent oppnåelse) 

3. Det er etablert faste møteplasser for kulturnæringer og øvrig næringsliv.(89 prosent 

oppnåelse) 

Her var måloppnåelsen vurdert ved prosjektets slutt. Ett år etter, vet vi at noen av 

samarbeidsavtalene om rundkjøringer er strandet, så det kan være grunn til å tro at 

måloppnåelsen på mål 2 er sunket noe om man skulle vurdere den nå.  

 

Og så kan man være opptatt mål om læring, teamutvikling, samarbeid, også kalt prosessmål.  

 Når man organiserer sitt arbeid i prosjekt, er det som regel et mål at det bidrar til læring 

både individuelt for dem som er med, og kollektivt og for hele organisasjonen eller 

lokalsamfunnet. I Forbilde 2015 var blant annet intensjonen å skape forståelse og samarbeid 

mellom kultur- og næringsaktører. Prosjektledelsen skriver: I tillegg er det gjennomført en 

lang, lang rekke aktiviteter som til sammen har engasjert mange hundre lokale og regionale 

kunstnere, bedriftsledere, kulturinteresserte og andre. Og i tillegg har prosjektet skapt debatt.  

De store spørsmålene om varig effekt og verdiskaping og langsiktige gevinster kan vi ikke 

vurdere fullt ut nå. Men vi har en del generell kunnskap om forutsetninger for slike 

effekter av prosjekter. Og de avhenger av hvordan resultatene og erfaringene fra 

prosjektene forankres i den videre driften når prosjektet avsluttes. Her vil de utsmykkede 

rundkjøringene stå ”til evig tid” – det er i hvert fall framtidsretta og varig. Men videre 

verdiskapning krever avklaringer på spørsmål som: Hvem har ansvaret for de videre 

prosessene i de uferdige rundkjøringene? Og hvordan kan man bruke kunsten videre 

markedsføring og til å videreutvikle aktiviteter? Og hvordan skal erfaringen brukes i det 

videre arbeid med kulturnæringer i kommunen og regionen?  
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