Invitasjon til konkurranse:
nytt fylkesordførerkjede for Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune inviterer til å delta i konkurranse for anskaffelse av fylkesordførerkjede
for den nye fylkeskommunen.
Østfold, Akershus og Buskerud fylkeskommuner blir fra 01.01.2020 slått sammen til en
fylkeskommune – Viken fylkeskommune. Fylkeskommunene skal i den forbindelse anskaffe et
nytt fylkesordførerkjede. Kjedet har en sterk og svært synlig symboleffekt som bør gjenspeiles
i designet, og designer/kunstner som velges må ha kunnskap om og bo i en av de nåværende
fylkeskommunene som blir Viken.
En sentral rammefaktor for det ferdige produktet, er fylkesvåpenet for den nye
fylkeskommunen som ble vedtatt av fellesnemnda 22. mars og igjen av de tre fylkestingene
28. mars, 8. april og 24. april.
Det nye fylkesvåpenet «Trippel fjellspeiling i vann» er på blå bunn, har fjell i sølv som speiler seg
i vann, spiss bue i topp, og tre reflekser i avtakende størrelse i skjoldbunnen .
Det ferdige smykket skal bestå av kjede og anheng med våpenskjold. I tillegg skal det
medfølge oppbevaringsboks.

Fakta om Viken fylkeskommune
Generelt kan man si at fylkeskommunen har fire roller: regional utvikler, tjenesteprodusent,
forvalter og regionalt folkevalgt organ.
Arbeidsområdene til fylkeskommunen er:
Regional utvikling
Tannhelse
Videregående opplæring
Kultur
Næringsutvikling
Samferdsel
Den nye fylkeskommunen kommer til å bestå av rundt 10 000 ansatte fordelt på ulike
enheter/avdelinger.
For mer informasjon om Viken fylkeskommune – se www.viken2020.no.

Hvem er invitert til konkurransen?
•

Gullsmeder i Østfold, Akershus og Buskerud er invitert til å være med, da det er et
uttalt ønske om at fylkesordførerkjedet skal produseres i Viken.

•
•
•
•

Gullsmedene må ha eget verksted og mulighet for å bidra i både designprosessen og
produksjonen av et nytt fylkesordførerkjede.
Designer og produsent kan komme fra ulike firma i regionen, men må sende inn felles
forslag på ferdig fylkesordførerkjede.
Tilbyder bør vise til erfaring fra lignende prosjekt, dokumentert ved referansecase.
Tilbyder skal beskrive de ressurser som er tiltenkt oppdraget med CV.

Betingelser og rammer for konkurransen:
•
•
•

•
•
•

De innsendte forslagene vil legges frem for en politisk arbeidsgruppe som velger inntil
tre forslag som går til finalerunden.
Forslagene vil gå videre til et Arbeidsutvalget for Viken fellesnemnd som blant annet
består av de tre nåværende fylkesordførerne som velger endelig design.
Total pris for fylkesordførerkjede med oppbevaringsboks er inntil kr. 250 000 inkl.
mva. Kostnader knyttet til planlegging og produksjon skal medtas i fastprisen. I tillegg
til pris ber vi om et budsjettoppsett som viser hvordan kostnadene i hovedtrekk antas
å bli fordelt mellom planlegging/arbeidstid, materialer, produksjonskostnader med
mer.
Frist for å levere forslag til konkurransen er 5. juni 2019. Dersom det kreves lenger
produksjonstid av det ferdige kjedet enn det som er oppgitt i vår fremdriftsplan, må
dette komme tydelig frem.
Oppdragsgiver forbeholder seg eiendoms-, opphavs- og bruksrett til alt materiale.
Oppdragsgiver skal ha rett til å videreutvikle og endre materiellet ved videre bruk.
Tilbyder må være forberedt på at oppdraget kan skape medieinteresse.

Kriterier og regler for utforming
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivet skal være samlende og representere den nye fylkeskommunen på en god
måte.
Det skal ikke være en sammenblanding av de tre nåværende kjedene, og symbolikken
skal ikke gjenbrukes. Det nye fylkesvåpenet for Viken skal være en del av kjedet
(anhenget).
Motivet bør være noe som er felles for Akershus, Buskerud og Østfold - et motiv eller
symbol som betyr noe for alle innbyggerne i det nye fylket.
Symbolikken kan inneholde temaer/elementer som er representative og samlende for
Viken-regionen. Eksempler på det kan være hav/vann/vassdrag, fjell og flatland.
Tilbudet skal inneholde visuell fremstilling (tegning, modell mm) av forslaget, og gi en
skriftlig forklaring på symbolikk/tanker bak kjedet, utføring og material valg.
Med hensyn til materialvalg må det ikke foreslås materialer som er kjent for å kunne gi
allergiske reaksjoner.
Designer står fritt til å velge utforming av kjede og material. Det skal uansett gis
begrunnelse for materialvalg i tilbudet.
Kjedet må være fleksibelt slik at det kan tilpasses ulike personer, og vil falle pent på
framside og bakside uavhengig av høyde eller kjønn.

•

Kvalitet skal vektlegges, og det er viktig både med tanke på levetid og
brukervennlighet. Fylkesordførerkjedet er å anse som en brukskunstgjenstand og må
tåle flittig bruk. Forslag til materialvalg blir en del av kravspesifikasjonen.

Fylkesvåpen Viken fylkeskommune - Trippel fjellspeiling i vann.

Blasonering (definisjon av våpenets innhold):
På blå bunn, fjell i sølv som speiler seg i vann, spiss bue i topp, og tre reflekser i avtakende
størrelse i skjoldbunnen.
Fylkesvåpenet i fylkesordførerkjedet skal utformes med fargene blått og sølv (CMYK-kode):
Blå: Pantone 299 C
Sølv: Pantone 877 C.

Dette er prosessen for nytt fylkesordførerkjede for Viken
fylkeskommune:
Det er ønskelig at det nye fylkesordførerkjede skal være levert og klar til bruk til
konstituerende fylkesting 17. oktober 2019.
Tidsplan for gjennomføring av konkurransen:

Planlagt uke/dato

Aktivitet

29.04.2019

Utsendelse av tilbud/utsendelse av
pressemelding

05.06.2019 kl.24.00

Frist for innlevering av tilbud med
designutkast

18.06.2019

Forslagene legges fram for P1/jury

24.06.2019

Inntil tre forslag legges fram for
Arbeidsutvalget som velger vinnerutkastet

14.10.2019

Ferdig kjede overleveres fylkeskommunen

17.10.2019

Ny fylkesordfører innvier kjede på
konstituerende fylkesting

Innsendte forslag sendes til:
Tilbudet skal inneholde en visuell fremstilling (tegning, modell mm) av forslaget, og gi en
skriftlig forklaring på symbolikk/tanker bak kjedet, utføring og material valg. Innsendte forslag
sendes digitalt til:
post@viken2020.no

Spørsmål om konkurransen kan rettes til:
Tone Stenbek,
informasjonssjef i Østfold fk
Guro Hegna Svendsen,
kommunikasjonsdir. i Buskerud fk

Tlf. 970 18 337

tonste@ostfoldfk.no

Tlf. 916 27 245

guro.hegna.svendsen@bfk.no

