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0. SAMMENDRAG 
 

Vestfold Kommunerevisjon har i denne rapporten undersøkt om Vestfold fylkeskommune har 

tilfredsstillende system for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommunes besittelse.   

 

For å få svar på problemstillingene har vi etterspurt reglementer, rutiner og praksis for sikring 

av kunst i Vestfold fylkeskommune. I tillegg har vi sendt ut brev med spørreskjema til 

Fylkeshuset, alle de videregående skolene i Vestfold (totalt 10), Skiringsal folkehøyskole, 

Fylkestannlegen (på vegne av tannklinikkene) og Vestfold fylkesbibliotek.  

 

Videre har vi tatt noen stikkprøver på registrert kunst ved Fylkeshuset og to videregående 

skoler i Vestfold.  
 

Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende problemstillinger: 

 

 Foreligger det en overordnet rutine for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune? 

 

Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune, gjennom Reglementet for merking, registrering, 

salg og kassasjon av fylkeskommunalt inventar og utstyr, fastsatt av fylkesrådmannen 23.9.96, 

har en overordnet rutine for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune. Det fremgår av 

tidligere korrespondanse, at virksomhetsleder har ansvaret for merking/registrering av 

tyveriutsatt inventar som kunst.  

 

Revisor vil imidlertid bemerke at reglementet ikke er oppdatert siden 1996 og at 

fylkesadministrasjonen i mindre grad har fulgt opp arbeidet med registrering av kunst ute på 

virksomhetene.  

 

På bakgrunn av ovennevnte, vurderer revisor at det bør utarbeides en overordnet rutine, som 

omfatter registrering, sikring og ajourhold av kunst, i Vestfold fylkeskommune. Rutinen bør 

distribueres virksomhetene og følges opp av fylkesadministrasjonen.   

 

 Hvordan følges nedfelt rutine opp i virksomhetene? 

 

På bakgrunn av intervju og resultatene fra spørreundersøkelsen, vurderer revisor at 

virksomhetene i mindre grad følger Reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av 

fylkeskommunalt inventar og utstyr fra 1996. Reglementet er gammelt, ikke oppdatert og det 

er variabelt hvorvidt reglementet er kjent ute på virksomheten.  

 

Fylkeshuset har et register for kunst. Oppdateringen av kunstregisteret ved Fylkeshuset har 

ikke vært fullstendig, men innkjøpt kunst er registrert og flytting av kunst fra et rom til et 

annet er delvis registrert/ajourholdt. 

 

Ingen av de ti videregående skolene i Vestfold og en folkehøyskole, svarer at det finnes en 

skriftlig rutine for registrering av kunst ved skolen.  Én skole har en mal for registrering av 

kunst. Tre skoler svarer at de har en skriftlig oversikt over kunstsamlingen, en skole har en 

fotosamling over kunsten, mens syv skoler svarer at de har ingen skriftlig oversikt.   

 

Tannhelsetjenesten har ingen skriftlig rutine for sikring av kunst, men en skriftlig oversikt 

over kunsten samlet for alle klinikkene som ligger hos Fylkestannlegen.  
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Fylkesbiblioteket har ikke en skriftlig rutine, men en mal for registrering av kunst. De har en 

skriftlig oversikt over egen kunst.  

 
Av de seks virksomhetene, som svarer at de har en skriftlig oversikt/fotosamling over egen 

kunst, svarer tre at oversikten oppdateres jevnlig, mens tre svarer at de ikke har noen 

regularitet for dette.  

 

Revisor vurderer, på bakgrunn av spørreundersøkelser og besøk ved Fylkeshuset og utvalgte 

skoler, at Vestfold fylkeskommune har et forbedringspotensial når det gjelder å registrere og 

ajourholde kunstregister ved Fylkeshuset og de tilhørende virksomheter. 

 

Kontrollen ved begge skolene, samt Fylkeshuset, viser at det finnes bilder/kunst som er lagret 

i kjellerrom og lager og som virksomhetene ikke har oversikt over. Tilbakemeldinger fra 

Fylkeshuset og skolene er at bildene antas å være av mindre verdi. Det er imidlertid ikke 

foretatt vurderinger av dette av kunstkyndige personer. Revisor anbefaler at det vurderes hva 

man skal gjøre med disse samlingene.  

 

 Hvem i virksomhetene har ansvaret for at rutinen følges? 

 

Av de virksomhetene, som har svart at de har rutiner og/eller har en oversikt over 

kunstsamlingen til virksomheten, har ulike svar på hvem som har ansvaret for å følge opp 

dette arbeidet. Ansvaret ligger hos rektorer, kontorleder, stabsleder og leder serviceseksjonen.  

 

Ansvaret for sikringen av kunstsamlingene er knyttet til de samme personene som har ansvar 

for å følge opp arbeidet med registrering av kunst.  

 

De virksomhetene, som ikke hadde skriftlig oversikt eller rutiner for sikring av kunst, hadde 

da heller ingen som hadde ansvar for å følge opp dette arbeidet. 

 

 Foreligger det oversikt over hvilke verdier fylkeskommunen har i kunst?  

 

Revisor vurderer at det ikke foreligger oversikt over hvilke verdier fylkeskommunen har i 

kunst, da de fleste virksomheter i fylkeskommunen har svart at de ikke har oversikt over 

dette. Det er kun Fylkeshuset og en skole som har svart at de har delvis oversikt over hvilke 

verdier de har i kunst. De øvrige 12 virksomhetene svarte nei på dette spørsmålet. Flere skoler 

har svart at de antar at de ikke har større verdier i kunst. De antar at enkeltobjekter har en 

verdi opp mot kr 5.000.  

 

Fylkeshuset har oversendt en liste over registrert kunst, totalt 241 kunstverk. 132 bilder er 

registrert med anslått markedsverdi, mens 42 kunstverk er registrert med innkjøpspris og 67 

kunstverk er registrert uten pris/verdi. Samlet verdi på listen er i underkant av 1,4 mill. 

kroner. Revisor har registrert at den mest verdifulle kunsten ved Fylkeshuset er registrert på 

listen over registrert kunst.  

 

Kontroll av kunstkjøp de siste fire år viser at Fylkeshuset, ved Fylkesrådmann og 

Kultursektoren, har kjøpt inn kunst for kr 75.600 i kontrollperioden, mens de to kontrollerte 

skolene ikke har kjøp inn kunst i kontrollperioden. Kultursektoren har fremlagt en oversikt 

som viser kjøp av kunst til egen samling for kr 413.052 i perioden 2000 - 2010. Disse kjøpene 

er registrert på Fylkeshusets liste over registrert kunst.       
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Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen, er at hoveddelen av verkene ved Fylkeshuset 

og de øvrige virksomhetene i Vestfold fylkeskommune, er av mindre verdi både kunstnerisk 

og beløpsmessig.  

  

Revisor vil trekke frem at det avsettes betydelig beløp til kunstnerisk utsmykking ved nybygg, 

tilbygg og ombygninger av fylkeskommunale bygg. For byggeprosjektet Thor Heyerdahl 

videregående skole ble det i sluttrapporten rapportert en kostnad på kunstnerisk utsmykking 

på kr 2.490.345. I tillegg har revisor fått opplyst fra SKUP (Skoleutbyggingsprosjekt) at kunst 

på THVGS beløpsmessig er presentert med kr 648.331 for lite både budsjettmessig og 

kostnadsmessig, pga økt kostnad i forbindelse med de kunstneriske fasadeplatene på Arena. 

Disse er budsjettmessig og kostnadsmessig overført til en del av styringsnivå I 

(hovedkontrakten med AF Synergi). 

 

Revisor vil også bemerke at den kunstneriske utsmykkingen ved Thor Heyerdahl 

videregående skole, The Thor Heyerdahl Globe, fortsatt ikke er levert og at det i følge SKUP 

er stor sannsynlighet for at den ikke vil bli levert av kunstneren. Vi gjør imidlertid 

oppmerksom på at det fortsatt foregår samtaler/forhandlinger med kunstneren om fullførelse 

av kunstverket, eventuelt alternativt kunstverk eller tilbakebetaling av hele eller deler av 

honoraret. Dersom kunsten ikke blir levert bør det foretas en nedskriving i regnskapet for 

utbetalt beløp.  

 

 Finnes det et system for taksering? 

 

Kun Fylkeshuset og en skole svarte at de har et system for verdivurdering av kunst. Disse 

brukte innkjøpspris som verdivurdering. De øvrige 12 virksomhetene svarte nei på dette 

spørsmålet.  

 

 Hvilke retningslinjer gjelder for flytting eller utlån av kunst? 

 

Kultursektoren i fylkeskommunen har utarbeidet et skjema for Avtale om utlån av verk.  

Utover dette er det ingen av de spurte virksomhetene som har retningslinjer for flytting eller 

utlån av kunst. Virksomhetene svarte enten at dette ikke er aktuelt eller at de ikke har 

retningslinjer for flytting eller utlån av kunst.  

 

 Hva skjer med kunst i virksomheter som opphører? 

 

Kun tannklinikkene har en praksis på at dersom en klinikk opphører skal kunsten returneres til 

Fylkestannlegen. De øvrige spurte virksomhetene var ukjente med hva som skjer med kunst i 

virksomheter som opphører.  

 

 Hvordan er kunst forsikret i Vestfold fylkeskommune? 
 

Kun en av de videregående skolene i Vestfold har egen kunstforsikring. Ved de øvrige 

virksomhetene i Vestfold fylkeskommune og Fylkeshuset, inngår forsikring av kunst i 

virksomhetens inventarforsikring.  
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1. INNLEDNING 
 

1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 
 

Generelt 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og 

fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon, avsnitt 18 sier bl.a. at det for hvert prosjekt skal utarbeides en skriftlig 

prosjektplan hvor det redegjøres for bakgrunn for prosjektet, avgrensinger, formål og annen 

relevant informasjon.  

 

Bestilling 

Prosjektet ”Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune”, ble bestilt av kontrollutvalget i 

møte den 14. april 2011.  

 

1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET 
Prosjektet er avgrenset til kunst som er i Vestfold fylkeskommunes besittelse.  

    

1.3   HØRING 
Rapporten har vært forelagt fylkesrådmannen til høring. Fylkesrådmannens uttalelse av 14. 

september 2011 er innarbeidet i teksten under punkt 7. 

 

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 
 

2.1 FORMÅL 
Formålet med prosjektet er å undersøke om Vestfold fylkeskommune har tilfredsstillende 

system for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommunes besittelse.   

 

2.2 PROBLEMSTILLINGER 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende problemstillinger: 

 

 Foreligger det en overordnet rutine for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune? 

 

 Hvordan følges nedfelt rutine opp i virksomhetene? 

 

 Hvem i virksomhetene har ansvaret for at rutinen følges? 

 

 Foreligger det oversikt over hvilke verdier fylkeskommunen har i kunst?  
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 Finnes det et system for taksering? 

 

 Hvilke retningslinjer gjelder for flytting eller utlån av kunst? 

 

 Hva skjer med kunst i virksomheter som opphører? 

 

 Hvordan er kunst forsikret i Vestfold fylkeskommune? 

 

3. REVISJONSKRITERIER 
 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å 

vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor 

reviderer opp mot. 

 

Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier vi har brukt i dette prosjektet: 

 

 Vestfold fylkeskommunes reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av 

fylkeskommunalt inventar og utstyr, fastsatt at fylkesrådmannen 23.9.96 

 

4. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV 

PROSJEKTET 
 

Revisor har blant annet gjennomført 

 Oppstartsmøte med fylkesrådmann 19. mai 2011  

 Rutinegjennomgang 

 Intervju 

 Spørreundersøkelse til virksomhetene 

 Sluttmøte med fylkesrådmann 12. September 2011 

 

Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon til vår 

rapport. 

 

5.  FAKTADEL MED REVISORS VURDERINGER 
 

I dette kapittelet tar vi for oss prosjektets problemstillinger og besvarer disse med innhentet 

fakta.  

 

For å få svar på problemstillingene har vi etterspurt reglementer, rutiner og praksis for sikring 

av kunst i Vestfold fylkeskommune. I tillegg har vi sendt ut brev med spørreskjema til 

Fylkeshuset, alle de videregående skolene i Vestfold (totalt 10), Skiringsal folkehøyskole, 

Fylkestannlegen (på vegne av tannklinikkene) og Vestfold fylkesbibliotek. Spørreskjemaet 

ble sendt elektronisk med én purrerunde. Vi har mottatt 14 av 14 svar.  
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Videre har vi tatt noen stikkprøver på registrert kunst ved Fylkeshuset og to videregående 

skoler i Vestfold.  

 

5.1 Problemstilling 1:  

Foreligger det en overordnet rutine for sikring av kunst i 

Vestfold fylkeskommune? 
 

Revisor har vært i kontakt med Serviceseksjonen og Kulturavdelingen i Vestfold 

fylkeskommune for å få informasjon om hvilke reglementer, rutiner og praksis som finnes 

knyttet til sikring av kunst i fylkeskommunen.  

 

5.1.1 Fylkeskommunens ordninger for innkjøp og disponering av kunst  

Siden 1973 har det årlig blitt avsatt et beløp til disposisjon for innkjøp av bildende kunst. I 

1972 ble regler for innkjøp og disponering av bildende kunst ble vedtatt i fylkestingssak 

213/72. Kort oppsummert gikk denne ut på at en komité på tre personer (den gang to 

politikere + en sekretær ved fylkeskultursjefens kontor) kjøpte bildende kunst for det beløp 

som til enhver tid stod til rådighet på kulturutvalgets budsjett. Komiteén stod fritt i sin 

vurdering av valg av kunstner. Det ble ført innkjøpsprotokoll for hvert innkjøp med 

beskrivelse, pris og hvor det ble plassert. De innkjøpte kunstverk ble fortløpende lånt ut til 

fylkeskommunale institusjoner.  

 

I 1993 ble komiteén forsterket med en kunstner oppnevnt av Vestfold Kunstnersenter. Fra og 

med 1998 ble sekretariatet overført til Haugar Vestfold Kunstmuseum og de to politikerne ble 

erstattet med to ansatte på Haugar. Dette ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur, miljø og 

friluftsliv 14.04.98, sak 033/98A. I administrasjonens bemerkninger til saken fremgår det 

blant annet følgende: Haugar Vestfold kunstmuseum er nå etablert som en fylkeskommunal 

virksomhet og er den instans i fylkeskommunen som har kunstfaglig ekspertise. Det er således 

naturlig at ansvaret for hele innkjøpsordningen overføres til museet. 

 

I perioden 1973 til 1997 ble det ikke fortatt noen kontroll fra fylkeskommunenes side om 

kunstverkenes tilstand og om de fremdeles var på den institusjonen det opprinnelig ble utlånt 

til. I 1997 tok administrasjonen tak i dette, og sendte ut brev til institusjonene i oktober 1997.  

 

Resultatet av denne undersøkelsen viste følgende:  

 

Antall innkjøp: Innkj.sum: Ant.tapt/ikke  Verditap: Tap%: 

    Funnet: 

346  kr 758.851 57   kr 76.885 10,1% 

 

Det foreligger en liste som viser resultatet av undersøkelsen vedrørende utlån av kunst.  

 

Ved undersøkelsestidspunktet var flere av institusjonene ikke lenger under  

fylkeskommunen, men under staten. (bl.a. sykehusene og de psykiatriske institusjonene). Av 

totalt 314 kunstverk på listen var 181 (57,6 %) overdratt staten mens 133 (42,4%) var igjen i 

Vestfold fylkeskommune. Det fremgår imidlertid av en mail fra 15.11.2001 at kunstverkene 

er på utlån, og ikke en gave til institusjonen. På bakgrunn av dette kunne de med andre ord 
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trekkes tilbake når som helst. Ifølge opplysninger fra Kulturavdelingen ved Vestfold 

fylkeskommune og mail av 20. februar 2003, ble det imidlertid bestemt at kunsten, sammen 

med alle andre eiendeler (bygninger etc.), skulle overføres som en helhet til foretaket. Dette er 

forankret i Lov om helseforetak m.m. (Helseforetaksloven). Dette spesielt presisert i kapittel 

14. § 51, Omdanning.” 

 

Vestfold Kommunerevisjon har blitt forevist protokoller for innkjøp og disponering av 

bildende kunst i Vestfold fylkeskommune for perioden 1973 – 2004. Det fremgår av 

protokollene at de årlige innkjøpene av bildende kunst har variert noe fra år til år. I følge  

protokollene er det i perioden 1973-2004 kjøpt inn kunst gjennom denne ordningen for omlag 

1,1 mill. kroner.  

 

De første protokollene inneholder kjøpsnr. av hvilken kunstner med dato, navn, størrelse, slag 

kunst, beskrivelse, pris, signatur. Videre hvor kunsten er plassert, med dato og kvittert av 

mottaker. Eventuelt retur til fylkeskommunen er registrert og ny plassering registrert med 

kvittering. Det fremgår av protokollen om kunsten er tapt, ikke funnet, overført staten eller 

plassering pr 1997/98, dvs kvittert med OK ved det tidspunkt. 

 

Protokollene fra 2001 - 2004 inneholder, i tillegg til ovennevnte beskrivelser, bilde av 

kunsten.  

 

I følge muntlige opplysninger gikk ovennevnte innkjøpsordning av bildende kunst over i en 

annen form fra 2005, da Stiftelsen Haugar Vestfold  Kunstmuseum  fra 2005 har kjøpt inn 

kunst til egne samling, med bevilgninger fra Vestfold fylkeskommune og statlige øremerkede 

tilskudd. Dette for å styrke stiftelsens kunstsamling og posisjon i forhold til andre 

kunstmuseer.  

 

I følge muntlige opplysninger er det i dag lite innkjøp av kunst ved Fylkeshuset. Verken 

Fylkeshuset, fylkesrådmannen, fylkesordfører eller kultursektoren har egen ramme til kjøp av 

kunst. Eventuelle kjøp av kunst må tas av sektorens ramme. Dette gjelder også for de øvrige 

virksomhetene i Vestfold fylkeskommune.  

 

Vi har foretatt en kontroll mot regnskapet og undersøkt omfanget av kunstkjøp de siste fire 

årene ved Fylkeshuset og to videregående skoler og vurdert hvordan disse kjøpene er 

registrert. Dette er beskrevet under problemstilling 4 i rapporten.  

 

Ved nybygg, tilbygg og ombygninger (byggeprosjekter) bevilges midler til kunstnerisk 

utsmykking. Vi har foretatt en kontroll av bevilgninger til kunstnerisk utsmykking ved Thor 

Heyerdahl videregående skole. Dette er omtalt under problemstilling 4, pkt. 5.4.2. 

 

5.1.2 Reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av 

fylkeskommunalt inventar og utstyr 

Vestfold fylkeskommune har et Reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av 

fylkeskommunalt inventar og utstyr, som er fastsatt av fylkesrådmannen 23.9.96. Utover dette 

reglementet har ikke fylkeskommunen nedfelt skriftlige rutiner knyttet til registrering og 

sikring av kunst.  

Vi har videre fått opplyst at det ikke finnes spesielle eksterne retningslinjer som gir føringer 

for hvordan kunst skal sikres i fylkeskommuner. Vi har også vært i kontakt med Haugar 
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Vestfold Kunstmuseum, som heller ikke kjenner til at det finnes spesielle eksterne 

retningslinjer for hvordan kunst skal sikres i kommuner/fylkeskommuner.  

 

Under punkt 2. i reglementet Registrering av inventar og utstyr, pkt. 2.4. fremgår følgende: 

 Som en veiledende norm skal alle nye enkeltobjekter til en innkjøpspris av kr 5.000                       

eller mer registreres. For eksisterende enkeltobjekter gjelder en veiledende norm på kr 

15.000. Tyveriutsatt utstyr til en lavere verdi bør vurderes registrert/merket, jfr. Punkt 

3.  

 

Revisor vurderer at kunst i denne sammenheng kan betegnes som tyveriutsatt utstyr.  I 

vedlegg 2 til reglementet er inventar- og utstyrsregisteret gruppert på objekttyper. Under 

objekttype Diverse er kunstgjenstander nevnt.  

 

Etter at ovennevnte reglement ble fastsatt av fylkesrådmannen, ble det sendt ut et brev til 

Fylkeskommunale virksomheter, datert 4.10.96. Det fremgår blant annet av brevet at 

virksomhetsleder har avsvaret for å merke tyveriutsatt utstyr og inventar på forutsatt måte 

med merkesystemet fra firmaet Selectamark.  

 

Ca. ett år etter sistnevnte brev, ble det den 27.10.97 sendt et nytt brev til Fylkeskommunale 

virksomheter, vedrørende Registrering av inventar og utstyr – bistand ved bruk av 

inventasystemet Inman. Det vises til brevet av 4.10.96.  

 

Vi har fått opplyst at merkesystemet fra Selectamark ikke har vært benyttet til merking av 

kunst på Fylkeshuset eller ute på virksomhetene de senere årene. Vi har videre fått opplyst at 

arbeidet med registrering av kunst generelt på virksomhetene, i liten grad har blitt fulgt opp av 

fylkesadministrasjonen.  

 

Reglementet er ikke oppdatert siden 1996. 

 

5.1.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 1: 

Foreligger det en overordnet rutine for sikring av kunst i Vestfold 

fylkeskommune? 
Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune, gjennom Reglementet for merking, registrering, 

salg og kassasjon av fylkeskommunalt inventar og utstyr, fastsatt av fylkesrådmannen 23.9.96, 

har en overordnet rutine for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune. Det fremgår av 

tidligere korrespondanse, at virksomhetsleder har ansvaret for merking/registrering av 

tyveriutsatt inventar som kunst.  

 

Revisor vil imidlertid bemerke at reglementet ikke er oppdatert siden 1996 og at 

fylkesadministrasjonen i mindre grad har fulgt opp arbeidet med registrering av kunst ute på 

virksomhetene.  

 

På bakgrunn av ovennevnte, vurderer revisor at det bør utarbeides en overordnet rutine, som 

omfatter registrering, sikring og ajourhold av kunst, i Vestfold fylkeskommune. Rutinen bør 

distribueres virksomhetene og følges opp av fylkesadministrasjonen.   
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5.2 Problemstilling 2: 

Hvordan følges nedfelt rutine opp i virksomhetene? 
 

Revisors svar på problemstilling 1 viser at Vestfold fylkeskommune ikke har en oppdatert  

rutine for registrering, sikring og ajourhold av kunst i Vestfold fylkeskommune. 

Fylkesadministrasjonen har ikke fulgt opp arbeidet med registrering av kunst ute på 

virksomhetene.  

 

Revisor har gjennom spørreundersøkelsen forespurt virksomhetene om det finnes en skriftlig 

rutine for registrering av kunst
1
 ved virksomheten. Nedenfor presenteres hvordan Fylkeshuset 

og virksomhetene har fulgt opp dette arbeidet. 

 

5.2.1 Rutine/praksis for sikring av kunst på Fylkeshuset 

I 2006/2007 ble det ved Fylkeshuset gjort en registrering av all kunst ved fylkeshuset. Det ble 

da utarbeidet en mal for registrering av kunst. Malen innholder felt for    

      

- Navn på kunstner 

- Beskrivelse av kunst 

- Plassering av kunsten  

- Bilde av kunsten 

- Innkjøpt dato/år 

- Pris 

 

Revisor har fått muntlig opplysning om at fylkesadministrasjonen de senere årene ikke har 

fulgt opp virksomhetene i arbeidet med å registrere kunst. Oppdateringen av kunstregisteret 

ved Fylkeshuset har ikke vært fullstendig, men innkjøpt kunst er registrert og flytting av kunst 

fra et rom til et annet er delvis registrert/ajourholdt. Fylkeshuset har også samlet diverse 

kunst/bilder i et lager i kjelleren, som revisor har blitt forevist. Dette er bilder som har blitt 

samlet her etter at avdelinger har flyttet med mer. Revisor antar at dette er bilder av mindre 

verdi. 

 

5.2.1.1 Revisors kontroll 

Revisor har vært på besøk på Fylkeshuset for å teste rutinen for kunstregistrering. Vi fikk 

oversendt listen over registrert kunst ved Fylkeshuset og plukket ut 10 bilder for kontroll. Vi 

har undersøkt om disse bildene var tilstede på registrert plass. Vi fikk en oversikt over bildene 

som skulle kontrolleres, med fotografi av hvert bilde og romplassering.  

 

Resultat av kontrollen: 

 5 av de kontrollerte bildene/veggeteppe hang på riktig plass i forhold til registeret. 

(innkjøpspris 27.000 +15.000 + 5.000 + 2 uten verdivurdering)  

 2 bilder hang ikke på registrert rom, men fant disse i en annen avdeling. 

(verdivurdering 5.000 + 5.000) 

 3 bilder hang ikke på registrert rom, fant ikke disse.  

(Verdivurdering for disse: kr 2.000, kr 5.000 + 1 uten verdivurdering ) 

                                                           
1
 Kunst kan i denne sammenheng defineres som malerier, grafikk, tegninger, skulpturer, tekstilarbeider og 

liknende objekter som er laget i utsmykningsøyemed og med en verdi over kr 5.000. 
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Revisors vurdering: 

Revisor vurderer, på bakgrunn av ovennevnte kontroll, at kunstregisteret ved Fylkeshuset bør 

ajourføres. Revisor registrerer at den mest verdifulle kunsten ved Fylkeshuset, som ble 

kontrollert, hang på riktig plass.   

5.2.2 Rutine/praksis for sikring av kunst ved de videregående skolene i 

Vestfold, Skiringsal folkehøyskole, Tannhelsetjenesten og Fylkesbiblioteket 

Av de ti videregående skolene i Vestfold og en folkehøyskole, er det ingen som svarer at det 

finnes skriftlig rutine for registrering av kunst ved skolen utarbeidet av Vestfold 

fylkeskommune. En skole har en mal for registrering av kunst. Tre skoler svarer at de har en 

skriftlig oversikt over kunstsamlingen, en skole har en fotosamling over kunsten, mens syv 

skoler svarer at de har ingen skriftlig oversikt.   

 

Tannhelsetjenesten svarer at de har ingen skriftlig rutine for sikring av kunst, men en skriftlig 

oversikt over kunsten samlet for alle klinikkene som ligger hos Fylkestannlegen.  

 

Fylkesbiblioteket svarer at de ikke har en skriftlig rutine, men en mal for registrering av 

kunst. De har en skriftlig oversikt over egen kunst.  

 

Av de seks virksomhetene, som svarer at de har en skriftlig oversikt/fotosamling over egen 

kunst, svarer tre at oversikten oppdateres jevnlig, mens tre svarer at de ikke har noen 

regularitet for dette.  

 
5.2.2.1 Revisors kontroll ved videregående skoler 

Revisor har vært på besøk på to av de videregående skolene, som svarte at de hadde en 

skriftlig oversikt over kunstsamlingen. Vi ønsket også her å undersøke om registrerte 

bilder/kunstverk var tilstede på registrert plass.  

 

Flere av de videregående skolene i Vestfold i dag er et resultat av sammenslåing av flere 

skoler. Vi har fått opplyst at kunsten fra de ”gamle skolene” i mer eller mindre grad er hengt 

opp ved de nyere skolene. Begge de kontrollerte skolene hadde samlet et lager av bilder/kunst 

som de ikke ønsket å henge opp. Dette var også russefotografier. Skolene hadde ikke foretatt 

noen verdivurdering av dette, men vurderte at kunsten/bildene var av mindre verdi. De 

kontrollerte skolene var usikre på hva de skulle gjøre med bildene. 

 

Ved den ene skolen var det kun registrert 8 kunstverk i inventarregisteret, med navn på 

kunstner, romplassering, årstall og innkjøpspris hvis dette var kjent. Av disse var det kun et 

kunstverk som var på riktig plass. De øvrige kunstverkene fant vi ikke. Vi fant et vevd bilde, 

som var på listen, men kontorleder var usikker på om det var riktig bilde. Skolen hadde 

imidlertid mange bilder på veggene som ikke var registrert. Vi fikk opplyst at for noen år 

tilbake hadde de tatt bilder av og registrert kunst ved deler av skolen. Registeret var imidlertid 

ikke à jour og kunne ikke fremskaffes. 

Ved den andre skolen hadde de i den senere tid registrert all kunst som var hengt opp på 

vegger, med navn på kunstner, tittel, årstall, teknikk og etasjeplassering. Listen inneholdt ikke 

felt for pris. Vi hadde plukket ut ti bilder for kontroll, og fant alle disse på riktig plass, pluss 

alle de andre på listen også, da disse var i nærheten. Denne skolen har også en stor samling av 

rektorbilder (malerier) og en omfattende gammel boksamling. For disse samlingene har 

skolen inngått en egen deponeringsavtale med Larvik museum. 
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Revisors vurdering: 

Kontrollen viser at det er variabelt hvordan kunst er registrert i Vestfold fylkeskommune.  

 

Revisor vurderer at den ene skolen bør foreta en ny runde på registrering av kunst, mens den 

andre skolen hadde god oversikt over kunst som var hengt opp i lokalene.   

 

Kontrollen ved begge skolene samt Fylkeshuset, viser at det finnes bilder/kunst som er lagret i 

kjellerrom og lager og som virksomhetene ikke har oversikt over. Tilbakemeldinger fra 

Fylkeshuset og skolene er at bildene antas å være av mindre verdi. Det er imidlertid ikke 

foretatt vurderinger av dette av kunstkyndige personer.  

 

5.2.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 2: 

Hvordan følges nedfelt rutine opp i virksomhetene? 
På bakgrunn av intervju og resultatene fra spørreundersøkelsen, vurderer revisor at 

virksomhetene i mindre grad følger Reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av 

fylkeskommunalt inventar og utstyr fra 1996. Reglementet er gammelt, ikke oppdatert og det 

er variabelt hvorvidt reglementet er kjent ute på virksomheten.  

 

Fylkeshuset har et register for kunst. Oppdateringen av kunstregisteret ved Fylkeshuset har 

ikke vært fullstendig, men innkjøpt kunst er registrert og flytting av kunst fra et rom til et 

annet er delvis registrert/ajourholdt. 

 

Ingen av de ti videregående skolene i Vestfold og en folkehøyskole, svarer at det finnes en 

skriftlig rutine for registrering av kunst ved skolen.  Én skole har en mal for registrering av 

kunst. Tre skoler svarer at de har en skriftlig oversikt over kunstsamlingen, en skole har en 

fotosamling over kunsten, mens syv skoler svarer at de har ingen skriftlig oversikt.   

 

Tannhelsetjenesten har ingen skriftlig rutine for sikring av kunst, men en skriftlig oversikt 

over kunsten samlet for alle klinikkene som ligger hos Fylkestannlegen.  

 

Fylkesbiblioteket har ikke en skriftlig rutine, men en mal for registrering av kunst. De har en 

skriftlig oversikt over egen kunst.  

 
Av de seks virksomhetene, som svarer at de har en skriftlig oversikt/fotosamling over egen 

kunst, svarer tre at oversikten oppdateres jevnlig, mens tre svarer at de ikke har noen 

regularitet for dette.  

 

Revisor vurderer, på bakgrunn av spørreundersøkelser og besøk ved Fylkeshuset og utvalgte 

skoler, at Vestfold fylkeskommune har et forbedringspotensial når det gjelder å registrere og 

ajourholde kunstregister ved Fylkeshuset og de tilhørende virksomheter. 

 

Kontrollen ved begge skolene samt Fylkeshuset, viser at det finnes bilder/kunst som er lagret i 

kjellerrom og lager og som virksomhetene ikke har oversikt over. Tilbakemeldinger fra 

Fylkeshuset og skolene er at bildene antas å være av mindre verdi. Det er imidlertid ikke 

foretatt vurderinger av dette av kunstkyndige personer. Revisor anbefaler at det vurderes hva 

man skal gjøre med disse samlingene.  

 



Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune 

 

 

Utarbeidet av   Side 14 av 29 

5.3 Problemstilling 3: 

Hvem i virksomhetene har ansvaret for at rutinen følges? 
 

Revisor har gjennom spørreundersøkelsen forespurt virksomhetene om hvem som eventuelt 

har ansvaret for å følge opp arbeidet med å registrere og oppdatere kunstsamlingen til 

virksomheten.   

 

Av de virksomhetene, som har svart at de har rutiner og/eller har en oversikt over 

kunstsamlingen til virksomheten, har ulike svar på hvem som har ansvaret for å følge opp 

dette arbeidet. Ansvaret ligger hos rektorer, kontorleder, stabsleder og leder serviceseksjonen.  

 

Gjennom spørreundersøkelsen spurte vi virksomhetene om hvem som har ansvar for sikring 

av kunstsamlingen ved virksomheten. Ved de virksomhetene, som hadde oversikt over egen 

kunstsamlingen, fikk vi også ulike svar. Ansvaret ligger hos serviceseksjonen/vaktservice, 

teknisk leder, lokalt ansvar, stabsleder og klinikksjefene. 

 

De virksomhetene, som ikke hadde skriftlig oversikt eller rutiner for sikring av kunst, hadde 

da heller ingen som hadde ansvar for å følge opp dette arbeidet.  

 

5.3.1 Revisors totalkonklusjon problemstilling 3: 

Hvem i virksomhetene har ansvaret for at rutinen følges? 
Av de virksomhetene, som har svart at de har rutiner og/eller har en oversikt over 

kunstsamlingen til virksomheten, har ulike svar på hvem som har ansvaret for å følge opp 

dette arbeidet. Ansvaret ligger hos rektorer, kontorleder, stabsleder og leder serviceseksjonen.  

 

Ansvaret for sikringen av kunstsamlingene er knyttet til de samme personene som har ansvar 

for å følge opp arbeidet med registrering av kunst.  

 

De virksomhetene, som ikke hadde skriftlig oversikt eller rutiner for sikring av kunst, hadde 

da heller ingen som hadde ansvar for å følge opp dette arbeidet. 

 

5.4 Problemstilling 4: 

Foreligger det oversikt over hvilke verdier 

fylkeskommunen har i kunst?  
 

5.4.1 Oversikt over verdier i kunst i Vestfold fylkeskommune 

Vi spurte virksomhetene om det finnes noe anslag over hvilke verdier virksomheten har i 

kunst. Videre har vi foretatt en kontroll mot regnskapet og undersøkt omfanget av kunstkjøp 

de siste fire årene ved Fylkeshuset og to videregående skoler og vurdert hvordan disse 

kjøpene er registrert.  
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Vi har også under denne problemstillingen valgt å foreta en kontroll av bevilgninger til 

kunstnerisk utsmykking ved Thor Heyerdahl videregående skole, da slike bevilgninger utgjør 

betydelige beløp.  

 

Av de totalt 14 spørreskjemaene vi sendte ut til Fylkeshuset, Fylkestannlegen, Vestfold 

fylkesbibliotek og skolene, var det kun Fylkeshuset og en skole som svarte at de har delvis 

oversikt over hvilke verdier de har i kunst. De øvrige svarte nei på dette spørsmålet. Tre 

skoler har kommentert at skolene ikke har større verdier i kunst. De antar at enkeltobjekter har 

en verdi opp mot kr 5.000. 

 

Fylkeshuset har oversendt en liste over registrert kunst, totalt 241 kunstverk. Nummerert 

grafikk er registrert med en markedsverdi på kr 5.000 for bilde + ramme etter konferering 

med Haugar Vestfold Kunstmuseum. Dette gjelder for totalt 132 bilder. Videre er 42 

kunstverk registrert med innkjøpspris og 67 kunstverk er registrert uten pris/verdi. Dette 

gjelder eldre kunstverk hvor innkjøpsprisen er ukjent. Sum verdi på listen er i underkant av 

1,4 mill. kroner.  

 

I forbindelse med påbygging av Fylkeshuset i 1994 ble det på budsjettet satt av kr 300.000 til 

kunstnerisk utsmykking. I tillegg ble det bevilget kr 150.000 fra Utbyggingsfondet for 

offentlige bygg.  

 

Følgende går frem av sluttrapporten fra 28.03.95: 

 

 
Revisor kan bekrefte at alle disse kunstgjenstandene fra 1994, med unntak av Carl Nesjar-

skulpturen, er registrert i kunstregisteret til Fylkeshuset med innkjøpspris, og finnes på riktig 

plass på Fylkeshuset i henhold til registeret. 

 

5.4.1.1 Revisors kontroll av kunstkjøp 

I forbindelse med kontrollen av kunst ved Fylkeshuset og to videregående skoler, undersøkte 

vi omfanget av kunstinnkjøp ved disse virksomhetene de siste fire årene. Vi tok ut 

regnskapsrapporter knyttet til kunstkjøp for perioden. Vi spurte om det var kjøpt inn ny kunst 

ved virksomheten de siste årene eller om de kjente til at virksomheten hadde mottatt kunst i 

form av gaver de senere år og eventuelt om disse var registrert i kunstregisteret.  

 

Resultatet av denne undersøkelsen viste at ved Fylkeshuset har det vært kjøpt inn noe kunst i 

kontrollperioden. Fylkesrådmannen kjøpte et bilde i 2008 til kr 10.500 og Kultursektoren har 

kjøpt inn kunst i kontrollperioden for kr 65.100. I følge en fremlagt oversikt over 

kunstinnkjøp, har kultursektoren kjøpt inn kunst til egen samling for kr 413.052 i perioden 

2000 - 2010. Disse kjøpene er også registrert på Fylkeshusets liste over registrert kunst.      

 

Ved de to videregående skolene kunne vi ikke finne kjøp av kunst de siste fire år gjennom 

regnskapsrapporter. Administrasjonen ved skolene kunne også bekrefte at de ikke var kjent 

med kunstkjøp siden 2004 ved den ene skolen og siden 2001 ved den andre skolen. De 
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bekreftet at skolene ikke hadde budsjettramme for kjøp av kunst. Den ene skolen hadde fått 

noen kunstgaver i forbindelse med nyåpning av skolen. Disse er nå registrert på listen over 

kunst. Verken Fylkeshuset eller den andre skolen kjente til at de hadde mottatt kunstgaver den 

senere tid.   

 

Revisors vurdering: 

Revisor vurderer at de fleste virksomheter i fylkeskommunen ikke har oversikt over hvilke 

verdier de har i kunst, da det kun er Fylkeshuset og en skole som har svart at de har delvis 

oversikt over hvilke verdier de har i kunst. Flere skoler antar at de ikke har større verdier i 

kunst. De antar at enkeltobjekter har en verdi opp mot kr 5.000.  

 

Fylkeshuset har oversendt en liste over registrert kunst, totalt 241 kunstverk. 132 bilder er 

registrert med anslått markedsverdi, mens 42 kunstverk er registrert med innkjøpspris og 67 

kunstverk er registrert uten pris/verdi. Samlet verdi på listen er i underkant av 1,4 mill kroner. 

Revisor har registrert at den mest verdifulle kunsten ved Fylkeshuset er registrert på listen 

over registrert kunst.  

 

Kontroll av kunstkjøp de siste fire år viser at Fylkeshuset, ved Fylkesrådmann og 

Kultursektoren, har kjøpt inn kunst for kr 75.600 i kontrollperioden, mens de to kontrollerte 

skolene ikke har kjøpt inn kunst i kontrollperioden. Kultursektoren har fremlagt en oversikt 

som viser kjøp av kunst til egen samling for kr 413.052 i perioden 2000 - 2010. Disse kjøpene 

er registrert på Fylkeshusets liste over registrert kunst.         

 

5.4.2 Bevilgninger til kunstnerisk utsmykking 

Ved nybygg, tilbygg og ombygninger (byggeprosjekter) bevilges midler til kunstnerisk 

utsmykking. Vi har foretatt en kontroll av bevilgninger til kunstnerisk utsmykking ved Thor 

Heyerdahl videregående skole. 

 

I følge SKUP (Skoleutbyggingsprosjekt) ble det i forbindelse med budsjetteringen av 

forprosjekt til Thor Heyerdahl videregående skole raskt klart at fylkeskommunen ikke hadde 

et aktivt reglement for kunstnerisk utsmykking som kunne brukes på et så stort prosjekt. Det 

ble derfor satt i gang et stykke arbeid med å hente inn eksempler fra andre fylkeskommuner, 

KORO (Kunst i Offentlige Rom) mv. Det ble utarbeidet et utkast til retningslinjer for 

utsmykkingskomiteen 22.09.06. Utkastet ligger som vedlegg 1 til denne rapporten. Dette ble 

behandlet administrativt i styringsgruppen for THVGS. Videre ble utkastet oversendt 

kulturavdelingen som ble bedt om å fremme dette til Hovedutvalg for kultur mv.  

Til forprosjektet i 2007 (FT-sak 33/07) ble retningslinjene vedlagt og benyttet som grunnlag 

for budsjett kunstnerisk utsmykking.  

 

I følge opplysninger ble aldri retningslinjene politisk behandlet.  
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Nedenfor har vi tatt inn utdrag fra FT-sak 33/07 Forprosjekt – Thor Heyerdahl videregående 

skole vedrørende Kunstnerisk utsmykking:  

 

 
Det fremgår av Utkast til retningslinjer for utsmykkingskomiteen 22.08.06 at 0,5% av 

huskostnaden skal avsettes til kunstnerisk utsmykking. Grunnlaget for beregning av kr 2,53 

mill. kroner var 0,5% av huskostnad Skole på kr 466.033.007, som utgjør kr 2.330.165. I 

tillegg hadde KORO lovet å bidra med kr 200.000. Totalt blir dette 2,53 mill. kroner, som var 

grunnlaget for budsjettet i den politiske saken. Ved dette tidspunktet ble det ikke budsjettert 

med avsetning til kunstnerisk utsmykking av Arena. I følge retningslinjene skulle det vært 

avsatt kr 462.378 til kunstnerisk utsmykking Arena, dvs 0,5% av huskostnad Arena,  

kr 92.475.628.  

 

Administrasjonens bemerkninger til Kunstnerisk utsmykking: 
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Følgende er hentet fra FT-sak 83/10 Thor Heyerdahl videregående skole – Sluttrapport 

vedrørende Kunstnerisk utsmykning; 
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Følgende er hentet fra sluttrapporten vedrørende Byggeregnskap: 

 

 
 

Følgende er hentet fra sluttrapporten vedrørende Avsetninger: 
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Forklaringer til forannevnte rapporterte byggeregnskap med eksakte tall vedrørende 

kunstnerisk utsmykking (budsjett, justert budsjett, prosjektkostnad og avsetninger): 

 

  
Rapp. 

tall Eksakte tall 
   mill. kr       Kr 
 Opprinnelig budsjett 2,5 2 530 000  Fra forprosjektet 

Justert budsjett 2,7 2 692 222  * 

Prosjektkostnad 2,5 2 490 345  (akk. kostnad 1.890.345 + avsetninger 600.000) 

      
 * Forklaring til justert 

budsjett:     
 Opprinnelig budsjett   2 530 000  (inkl. bevilgning fra KORO kr 200.000) 

pluss økt bevilgning KORO      300 000  
 minus belastning fasade 

Arena      648 331  
(trukket ut av ramme kunst - belastet på 
styringsnivå 1) 

pluss prisstigning pr. 
30.04.09      310 553  

 pluss 1. bevilgn. KORO      200 000  (tatt med 2 ganger - også i opprinelig budsjett) 

      
 Justert budsjett   2 692 222  
 

    Oversikten viser at kostnader til fasade Arena, kr 648.331, er trukket ut av rapportert kostnad 

til kunstnerisk utsmykking THVGS og Arena, og belastet på styringsnivå I. Denne kostnaden 

er budsjettmessig og kostnadsmessig ført på styringsnivå I som omfatter alt mellomværende 

med fylkeskommunens kontraktspartner AF Synergi. Disse pengene gikk til belysning og 

utforming av plater på fasaden til arenabygget. Dette fordi det er bygningsmessige tiltak som 

AF Synergi har utført for fylkeskommunen og fått betalt for.  

 

Den rapporterte prosjektkostnaden til kunstnerisk utsmykking skulle derfor vært kr 648.331 

høyere, dvs. totalt kr 3.138.676. Oversikten viser at den første bevilgningen fra KORO, kr 

200.000, er tatt med 2 ganger i justert budsjett. Prosjektkostnaden er rapportert med kr 

200.000 lavere enn justert budsjett.  

 

Samtidig er dette et paradoks fordi både budsjett og kostnader er med i sluttregnskapet, men 

ikke på posten kunst. Denne kostnaden er budsjettmessig og kostnadsmessig ført på 

styringsnivå I som omfatter alt mellomværende med fylkeskommunens kontraktspartner AF 

Synergi. Disse pengene gikk til belysning og utforming av plater på fasaden til arenabygget. 

Dette fordi det er bygningsmessige tiltak som AF Synergi har utført for fylkeskommunen og 

fått betalt for. Fylkesrådmannen ser likevel at presentasjonen av kunst i sluttregnskapet 

dermed ikke gir et riktig bilde av budsjett/kostnader, dette burde vært vurdert ført annerledes 

eller som et minimum vært klart omtalt i teksten knyttet til kunst. 
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Vi har fått følgende forklaring til ovennevnte fra SKUP: 

 

I politisk sak/sluttrapport står kunst med følgende tall: 

Justert budsjett                   2,7 mill                 (eksakte tall er: 2 692 222,-) 

Kostnad                              2,5 mill                 (eksakte tall er: 2 490 345,-) 

 

Og i sluttrapport står beløpene på styringsnivå I, som er hovedkontrakten med AF Synergi 

med følgende tall: 

Justert budsjett               892 mill                 

Kostnad                          903,5 mill              

 

I møtet med revisor fremkom det at kunst på THVS beløpsmessig er presentert med 648 331,- 

for lite både budsjettmessig og kostnadsmessig. Budsjett og kostnadstall for kunst mangler 

648 331,-, disse er budsjettmessig og kostnadsmessig overført til og en del av styringsnivå I 

(hovedkontrakten med AF Synergi). 

 

Normalt er en kunstanskaffelse i et prosjekt vurdering/juryering og valg av kunstner som 

leverer et produkt (maleri, vase el). I Thor Heyerdahl prosjektet var en del av 

kunstanskaffelsen å forskjønne arena fasasadene. Beret Aksnes ble av juryen kåret som vinner 

og mottok et honorar for utformingen av kunstnerisk utsmykking av fasaden. Alt dette er ført 

som normalt på delprosjektet for kunst. Så kommer det spesielle, kunsten i dette tilfellet består 

av spesielle utstansede fasadeplater og belysning. (Sinus hjerterytme…) Dette er en del av 

kunstanskaffelsen, samtidig som det er bygningsmessige arbeider som blikkenslager og 

elektrikere mv utfører i praksis. Rent praktisk ble dette kostnadsmessig vurdert og godkjent i 

styringsgruppen til 648 331,- og AF Synergi skulle utføre jobben. Budsjettbeløpet og 

kostnaden på 648 331,- ble overført fra delprosjektet for kunst og lagt på styringsnivå I, og er 

mao en del av summene der. Det som burde vært gjort i saken, sett nå i ettertid, var minimum 

å omtale dette under avsnittet for kunst, med en kort forklaring.  

 

 

5.4.2.1 Status kunstnerisk utsmykning Thor Heyerdahl videregående skole 

Det fremgår av sluttrapporten under Kunstnerisk utsmykking at Globen fortsatt ikke er levert 

ved THVGS. Revisor har fått følgende statusmelding fra SKUP vedrørende dette: 

 

Den kunstneriske utsmykningen av anlegget ble delt i to, med en konkurranse for skolebygget 

og en for Arena Larvik. Totalrammen for utsmykningen var ca 2,7 mill kr. Konkurransene ble 

arrangert i forhold til retningslinjer for offentlig utsmykning, og med kunstneriske konsulenter 

oppnevnt av Vestfold kunstnersenter og med støtte fra KORO (Kunst i det offentlige rom.) 

 

Den kunstneriske utsmykningen i skolebygget ble vunnet av Lise Autogena med sitt forslag 

The Thor Heyerdahl Globe. Forslaget består av en kule som er 3 meter i diameter, og hvor 

overflaten er dekket av lysdioder. Lysdiodene styres av et dataprogram, som gjør at jordens 

overflate med de framherskende vind- og havstrømmer kan vises. Vind- og havstrømmene vil 

oppdateres av Meteorologisk Institutt. Globen skal henge i skolens sentralhall. 

 

Arenautsmykningen ble lyst ut som en konkurranse av en fysisk utforming av fasaden.  

Konkurransen ble vunnet av kunstneren Beret Aksnes, etter kravspesifikasjon fra arkitekt og 

utsmykningskomiteen. Oppdraget ble utført innenfor vedtatt budsjettramme og tidsplan. Selve 

kunstverket er et mønster i hullene på de perforerte platene i fasaden som danner ulike 

figurer som skal symboliserer hjerterytmer. 
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Kompleksitet i utsmykkingen med The Thor Heyerdahl Globe har ført til forsinkelser, slik at 

Globen ikke var på plass ved den offisielle åpningen av skolen. Etter dette har det oppstått en 

situasjon med vesentlig feilleveranser av elektroniske komponenter fra en underleverandør til 

kunstneren. Kunstneren er i forhandlinger med leverandøren, men pr. i dag er det ikke 

kommet en løsning på hvordan resten av Globen skal kunne ferdigstilles av kunstneren. Det er 

derfor stor sannsynlighet for at utsmykkingen ikke vil bli levert av kunstneren. Det foregår 

imidlertid fortsatt samtaler/forhandlinger med kunstneren om fullførelse av kunstverket, 

eventuelt alternativt kunstverk eller tilbakebetaling av hele eller deler av honoraret. Inntil 

endelig avklaring på disse forhold foreligger, ønsker man å avvente eventuell nedskrivning av 

dette beløpet. 

 

Honorarrammen til kunstneren for Globen var opprinnelig 1,3 mill kr. men ble i prosjektet 

utvidet til 1,6 mill kr. etter støtte fra KORO. Kunstneres honorar er utbetalt i henhold til 

kontrakt, det vil si 1/3 ved kontraktsinngåelse og 1/3 ved godkjent forprosjekt. Den siste 1/3 

med en tilbakeholdelse av 10 % ble utbetalt som et forskudd av sluttoppgjøret for at 

kunstneren skulle ha midler til å ferdigstille monteringen. Gjenstående honorar er 160 000,-. 

I tillegg er det avsatt 440 000,- for å dekke byggherrens kostnader ved en eventuell 

ferdigstillelse. 

 

Fylkesrådmannen har avklart med KORO at de ikke vil kreve tilbakebetaling av støtten på 0,5 

mill.kr som er gitt til prosjektet. Videre er kunstneren varslet om at det vil bli stilt et krav om 

tilbakebetaling av det utbetalte honoraret, eller å levere en alternativ kunstnerisk utsmykking 

på kunstnerens egen regning. Hvis ikke dette fører fram må det tas stilling til hvordan 

utsmykkingen i skoleprosjektet skal ivaretas eller om utsmykkingen skal avsluttes. 

 

Revisors vurdering: 

Revisor har registrert at det ble utarbeidet et utkast til retningslinjer for kunstnerisk 

utsmykking i forbindelse med forprosjektet til Thor Heyerdahl videregående skole. 

Retningslinjene ble behandlet i styringsgruppen for THVGS, men ikke politisk vedtatt. 

Retningslinjene ble brukt som grunnlag for budsjett kunstnerisk utsmykking THVGS.  

 

Revisor vurderer at beløpet, som ble avsatt til kunstnerisk utsmykking av skole ved 

forprosjektet, var i tråd med retningslinjene, dvs. 0,5% av huskostnaden. Det ble imidlertid 

ikke avsatt beløp til kunstnerisk utsmykking Arena ved det tidspunktet, da det visstnok var 

usikkerhet knyttet til denne delene av prosjektet. Det fremgår av administrasjonens 

bemerkninger til saken at det er mulig å gjøre en omdisponering av budsjettmidlene for 

kunstnerisk utsmykking, slik at dette blir ivaretatt. Revisor vurderer at det i følge 

retningslinjene skulle vært avsatt kr 463.378 i tillegg til utsmykking av Arena, dvs. 0,5% av 

huskostnad Arena. Sluttregnskapet med forklaringer foran og kommentarer fra SKUP viser 

imidlertid at budsjett og kostnadstall for kunst mangler kr 648.331, som gjelder økt kostnad i 

forbindelse med de kunstneriske fasadeplatene på Arena. Disse er budsjettmessig og 

kostnadsmessig overført til en del av styringsnivå I (hovedkontrakten med AF Synergi). 

 

Revisor vil også bemerke at den kunstneriske utsmykkingen ved Thor Heyerdahl 

videregående skole, The Thor Heyerdahl Globe, fortsatt ikke er levert og at det i følge SKUP 

er stor sannsynlighet for at den ikke vil bli levert av kunstneren. Kunstneres honorar er 

utbetalt i henhold til kontrakt, det vil si 1/3 ved kontraktsinngåelse og 1/3 ved godkjent 

forprosjekt. Den siste 1/3 med en tilbakeholdelse av 10 % ble utbetalt som et forskudd av 

sluttoppgjøret for at kunstneren skulle ha midler til å ferdigstille monteringen. 
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5.4.3 Revisors totalkonklusjon problemstilling 4: 

Foreligger det oversikt over hvilke verdier fylkeskommunen har i kunst?  
Revisor vurderer at det ikke foreligger oversikt over hvilke verdier fylkeskommunen har i 

kunst, da de fleste virksomheter i fylkeskommunen har svart at de ikke har oversikt over 

dette. Det er kun Fylkeshuset og en skole som har svart at de har delvis oversikt over hvilke 

verdier de har i kunst. De øvrige 12 virksomhetene svarte nei på dette spørsmålet. Flere skoler 

har svart at de antar at de ikke har større verdier i kunst. De antar at enkeltobjekter har en 

verdi opp mot kr 5.000.  

 

Fylkeshuset har oversendt en liste over registrert kunst, totalt 241 kunstverk. 132 bilder er 

registrert med anslått markedsverdi, mens 42 kunstverk er registrert med innkjøpspris og 67 

kunstverk er registrert uten pris/verdi. Samlet verdi på listen er i underkant av 1,4 mill kroner. 

Revisor har registrert at den mest verdifulle kunsten ved Fylkeshuset er registrert på listen 

over registrert kunst.  

 

Kontroll av kunstkjøp de siste fire år viser at Fylkeshuset, ved Fylkesrådmann og 

Kultursektoren, har kjøpt inn kunst for kr 75.600 i kontrollperioden, mens de to kontrollerte 

skolene ikke har kjøp inn kunst i kontrollperioden. Kultursektoren har fremlagt en oversikt 

som viser kjøp av kunst til egen samling for kr 413.052 i perioden 2000 - 2010. Disse kjøpene 

er registrert på Fylkeshusets liste over registrert kunst.         

 

Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen, er at hoveddelen av verkene ved Fylkeshuset 

og de øvrige virksomhetene i Vestfold fylkeskommune, er av mindre verdi både kunstnerisk 

og beløpsmessig.  

 

Revisor vil trekke frem at det avsettes betydelig beløp til kunstnerisk utsmykking ved nybygg, 

tilbygg og ombygninger av fylkeskommunale bygg. For byggeprosjektet Thor Heyerdahl 

videregående skole ble det i sluttrapporten rapportert en kostnad på kunstnerisk utsmykking 

på kr 2.490.345. I tillegg har revisor fått opplyst fra SKUP at kunst på THVGS beløpsmessig 

er presentert med kr 648.331 for lite både budsjettmessig og kostnadsmessig, pga økt kostnad 

i forbindelse med de kunstneriske fasadeplatene på Arena. Disse er budsjettmessig og 

kostnadsmessig overført til en del av styringsnivå I (hovedkontrakten med AF Synergi). 

 

Revisor vil også bemerke at den kunstneriske utsmykkingen ved Thor Heyerdahl 

videregående skole, The Thor Heyerdahl Globe, fortsatt ikke er levert og at det i følge SKUP 

er stor sannsynlighet for at den ikke vil bli levert av kunstneren. Vi gjør imidlertid 

oppmerksom på at det fortsatt foregår samtaler/forhandlinger med kunstneren om fullførelse 

av kunstverket, eventuelt alternativt kunstverk eller tilbakebetaling av hele eller deler av 

honoraret. Dersom kunsten ikke blir levert bør det foretas en nedskriving i regnskapet for 

utbetalt beløp.  
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5.5 Problemstilling 5: 

Finnes det et system for taksering? 
 

Vi spurte virksomhetene om hvilket system som finnes for verdivurdering av kunst.  

 

Av de totalt 14 spørreskjemaene vi sendte ut, var det kun Fylkeshuset og en skole som svarte 

at de har et system for verdivurdering av kunst. Disse brukte innkjøpspris som verdivurdering. 

De øvrige virksomhetene svarte nei på dette spørsmålet. 

 

5.5.1 Revisors totalkonklusjon problemstilling 5: 

Finnes det et system for taksering? 
Kun Fylkeshuset og en skole svarte at de har et system for verdivurdering av kunst. Disse 

brukte innkjøpspris som verdivurdering. De øvrige 12 virksomhetene svarte nei på dette 

spørsmålet.  

 

5.6 Problemstilling 6: 

Hvilke retningslinjer gjelder for flytting eller utlån av 

kunst? 
 

Vi spurte virksomhetene hvilke retningslinjer gjelder for flytting eller utlån av kunst 

tilhørende virksomheten.  

 

Kultursektoren i fylkeskommunen har utarbeidet et skjema for Avtale om utlån av verk. 

Fire virksomheter svarte at det ikke er aktuelt med retningslinjer for flytting eller utlån av 

kunst, mens ti virksomheter svarte at de ikke har retningslinjer for dette.  

 

5.6.1 Revisors totalkonklusjon problemstilling 6: 

Hvilke retningslinjer gjelder for flytting eller utlån av kunst? 
Kultursektoren i fylkeskommunen har utarbeidet et skjema for Avtale om utlån av verk.  

Utover dette er det ingen av de spurte virksomhetene som har retningslinjer for flytting eller 

utlån av kunst. Virksomhetene svarte enten at dette ikke er aktuelt eller at de ikke har 

retningslinjer for flytting eller utlån av kunst.  

 

5.7 Problemstilling 7: 

Hva skjer med kunst i virksomheter som opphører? 
 

Kunst ved tannklinikker som opphører skal returneres til Fylkestannlegen. De øvrige spurte 

virksomhetene var ukjente med hva som skjer med kunst i virksomheter som opphører.  
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5.7.1 Revisors totalkonklusjon problemstilling 7: 

Hva skjer med kunst i virksomheter som opphører? 
Kun tannklinikkene har en praksis på at dersom en klinikk opphører skal kunsten returneres til 

Fylkestannlegen. De øvrige spurte virksomhetene var ukjente med hva som skjer med kunst i 

virksomheter som opphører.  

 

5.8 Problemstilling 8: 

Hvordan er kunst forsikret i Vestfold fylkeskommune? 
 

En videregående skole har en egen kunstforsikring. Forsikring av kunst ved Fylkeshuset og de 

øvrige virksomhetene inngår i virksomhetens inventarforsikring.  

 

Vi spurte virksomhetene om det er registrert at kunstverk har blitt ødelagt eller blitt borte fra 

virksomheten de siste fem år. To av virksomhetene har registrert at bilder har blitt ødelagt og 

reparert. Ved en annen skole er det registrert at 3 bilder har blitt borte i forbindelse flytting av 

kunst. Saken ble ikke anmeldt. De øvrige virksomhetene hadde ingen registrering av dette.  

 

5.8.1 Revisors totalkonklusjon problemstilling 8: 

Hvordan er kunst forsikret i Vestfold fylkeskommune? 
Kun en av de videregående skolene i Vestfold har egen kunstforsikring. Ved de øvrige 

virksomhetene i Vestfold fylkeskommune og Fylkeshuset, inngår forsikring av kunst i 

virksomhetens inventarforsikring.  
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6. REVISORS ANBEFALINGER 
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7. FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE  
 

Rapporten har vært forelagt fylkesrådmannen til høring. Fylkesrådmannens uttalelse ble 

mottatt 14. september 2011 og er innarbeidet i teksten nedenfor; 

 

Fylkesrådmann viser til rapport ”Sikring av kunst i Vestfold fylkeskommune” oversendt pr e-

post 14. september 2011 til høring. 

 

Det vises også til konstruktiv dialog og tilbakemeldinger i forbindelse med rapporten.  

 

I rapportens kapittel 6 fremkommer revisors anbefalinger. Fylkesrådmann tar anbefalingene 

til etterretning og vil ta initiativ til å følge opp disse. Forslag til overordnet rutine og 

retningslinjer vil bli lagt frem for politisk behandling.       
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Vedlegg 1 
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