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0. Sammendrag
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har Vestfold kommunerevisjon gjennomført
forvaltningsrevisjonsprosjektet Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie.
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende hovedproblemstillinger:
1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11?
Revisjonen konkluderer med at Vestfold fylkeskommune i all hovedsak har fulgt opp
fylkestingsvedtak 95/11. De fleste av kontrollutvalgets anbefalinger er fulgt opp. Vi har imidlertid
registrert at noen anbefalinger kun delvis eller ikke er fulgt opp. Dette er anbefalinger knyttet til
håndtering av kunstgjenstander på lager og retningslinjer for kunstnerisk utsmykking.
2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?
Herunder:


Kartlegging, registrering, verdivurdering, forsikring, sikring, ajourhold

Revisor konkluderer med at Vestfold fylkeskommune har en overordnet rutine/reglement knyttet til
kunst. Reglementet er fra 2012, og beskriver registrering, verdivurdering, ajourhold og noe om
sikkerhetsmerking av spesielt verdifull kunst. Rutinen beskriver ikke spesifikt forsikring av kunst.
Fylkeskommunens kunstverk er omfattet av inventar og dekket innenfor eiendomsforsikringen i
tilfeller av brann og innbrudd i låst bygning. Dette medfører at kunst ikke er dekket av
eiendomsforsikringen, når byggene ikke er låst. Den enkelte virksomhet har videre ansvar for å
vurdere og eventuelt særskilt forsikre kunstverk, som ikke faller inn under eiendomsforsikringen.
Vestfold fylkeskommune bør vurdere om de ønsker at virksomhetenes ansvar om å foreta en
vurdering og eventuelt forsikre inventar/ kunstverk, tas inn i reglementet.
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og retningslinjer i
forhold til kunst?
Revisors overordnede konklusjon er at fylkeskommunen har kartlagt og registret kunst i et felles
system i tråd med Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold
fylkeskommune, men revisors kontroller har avdekket at reglementes krav til ajourhold og kontroll av
kunst, ikke er tilstrekkelig fulgt.
Videre var ikke de kontrollerte skolene kjent med reglementets krav til usynlige sikkerhetsmerking
for spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander.
Avslutningsvis kan vi ikke se at reglementet er gjennomgått eller oppdatert etter utarbeidelsen i
2012, i tråd med pkt. 5 i reglementet.
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4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune startet
samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold og Telemark
fylkeskommune?
Revisor kan konkludere med at det foreløpig ikke er startet et samarbeid for å se på felles rutiner og
retningslinjer i forhold til inventar og kunst i den nye fylkeskommuen.
Rådgiver for kunst og kulturformidling i Telemark fylkeskommunen har imidlertid opplyst at de har
diskutert å igangsette en felles prosess for å se på et nytt system for kunstregistrering. De ønsker et
bedre system for å registrere kunsten, ha oversikt over den, ha bedre oversikt over vedlikeholdsbehov,
men også muligheten for å formidle interessante deler av kunstsamlingen deres offentlig. Systemer
som kommunene i Vestfold og Telemark og kunstmuseene i Norge bruker, er spesielt aktuelle å
forespørre om å levere tilbud.

Revisors anbefalinger:
Vestfold fylkeskommune bør







gjøre noe aktivt for å vurdere hva man skal gjøre med kunstgjenstander på lager, jf.
fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.4.
utarbeide retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og legge
disse frem for politisk behandling/vedtas og gjøre de kjent for byggekomiteer el., jf.
fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.5.
sikre at alle virksomheter følger Reglement for registrering og merking av kunst, inventar
og utstyr i Vestfold fylkeskommune, spesielt med hensyn til ajourhold av kunstregisteret
(reglementets pkt. 4.5), kontroll av gjenstandens eksistens (reglementets pkt. 4.8) og
bruk av usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifull kunst (vedlegg 2 til reglementet).
gjennomgå og eventuelt oppdatere reglementet (jf pkt. 5 i reglementet).
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, som angir
hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet Kartlegging av kunst i
Vestfold fylkeskommunes eie, ble bestilt av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune i møte den 6.
juni 2019, sak 21/19.

1.2 Avgrensing av prosjektet
I problemstilling 3, har vi avgrenset kontrollen til utvalgte punkter i Reglement for registrering og
merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune.

2. Formål og problemstillinger
2.1 Formål
Formålet med prosjektet har vært å redegjøre for hvordan Vestfold fylkeskommune forvalter sin kunst.

2.2 Problemstillinger
Prosjektet har følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11?
2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?
Herunder:
 kartlegging
 registrering
 verdivurdering
 forsikring
 sikring
 ajourhold
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og retningslinjer i
forhold til kunst?
4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune startet
samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold og Telemark
fylkeskommune?

Utarbeidet av

Side 4 av 48

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie

3. Revisjonskriterer
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området
som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen
foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar,
avvik eller svakheter.
Nedenfor følger en oversikt over kilder til revisjonskriterier som har vært aktuelle i dette prosjektet:



Fylkestingsvedtak 95/11
Reglment for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune
fra 2012

Problemstilling 1 og 3 har revisjonskriterier, og er da nærmere beskrevet i kapittel 5 og 7.
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4. Metode og kvalitet
4.1 Praktisk gjennomføring
Revisjonen er gjennomført i perioden juli – oktober 2019.
Vestfold kommunerevisjon har:
 sendt oppstartsbrev til fylkeskommunen
 gjennomført oppstartsmøte med fungerende fylkesrådmann og seksjonssjef service
 hatt jevnlig dialog med seksjonssjef service Vestfold fylkeskommune
 hatt dialog med rådgiver eiendomsseksjonen Vestfold fylkeskommune
 hatt dialog med Telemark fylkeskommune v/leder team service
 hatt dialog med rådgiver for kunst og kulturformidling i Telemark fylkeskommunen
 hatt kontroll av kunst ved fire utvalgte videregående skoler og hatt dialog med ytterligere en
skole
 innhentet rutiner og register for kunst og annen relevant dokumentasjon
 gjennomført dokumentanalyser
Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Vestfold fylkeskommune som har bidratt konstruktivt med
informasjon til rapporten.

4.2 Metodevalg
Metodene, som er benyttet i forvaltningsrevisjonen, omfatter intervju, e-postkorrespondanse,
oppfølgingsspørsmål på telefon, dokumentanalyser, og kontroll ved utvalgte videregående skoler.
Kontroll ved videregående skoler
Vi har foretatt kontroll ved fire videregående skoler, for på stikkprøvebasis å kontrollere etterlevelse
av fylkeskommunens Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr. Vi gjør
oppmerksom på at dette kun er et utvalg av data og skoler, og ikke en fullstendig kontroll av alle
virksomheter i fylket. Kontroll på andre skoler kunne gitt oss andre funn, enn kontrollen vi har
foretatt.

4.3 Kvalitetssikring
Møtereferat er verifisert av møtedeltakerne. Forut for utsendelse av rapporten til formell høring,
sendte revisjonen en foreløpig rapport til administrasjonen. Deretter ble det avholdt et møte med
administrasjonen, for å gi sistnevnte anledning til å komme med sine umiddelbare innspill. Etter
dette ble foreløpig rapport sendt til høring. Administrasjonen er således gitt anledning til å korrigere
faktafeil og avklare misforståelser.
Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om metode,
veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av revisjonsrapporten er utført
av oppdragsansvarlig revisor.
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4.4 Pålitelighet og gyldighet
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av dataenes
validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare problemstillingene.
Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er innsamlet er påvirket av den måten
innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at grunnlaget for rapportens konklusjoner, er basert
på data med høy grad av validitet og reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har
utarbeidet en egen perm for prosjektet hvor dokumentasjonen er samlet.

4.5 Høring
Rapporten er oversendt fylkesrådmannen, og fylkesrådmannens uttalelse, mottatt på e-post 28.

oktober 2019, er tatt inn under pkt. 10 i rapporten.
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5. Problemstilling 1
Problemstilling 1: I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak
95/11?

5.1 Forvaltningsrevisjon kunst 2011 og fylkestingsvedtak 95/11
Vestfold kommunerevisjon gjennomførte i 2011 forvaltningsrevisjonen Sikring av kunst i Vestfold
fylkeskommune.
Formålet med prosjektet var å undersøke om Vestfold fylkeskommune hadde tilfredsstillende system
for sikring av kunst i Vestfold fylkeskommunes besittelse.
Behandling i kontrollutvalget
Prosjektrapporten, av 14. september 2011, ble behandlet i kontrollutvalget den 22.09.11., med
følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til forvaltningsrevisjonsrapport «Sikring av kunst i Vestfold
fylkeskommune», datert 14. september 2011 fra Vestfold kommunerevisjon.
2. Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger.
1. Det bør utarbeides en overordnet rutine, som omfatter registrering,
verdivurdering, sikring og ajourhold av kunst, i Vestfold fylkeskommune. Rutinen
bør distribueres virksomhetene og følges opp av fylkesadministrasjonen.
2. Vurdere om kunst i Vestfold fylkeskommune skal verdivurderes.
3. Vurdere sikkerhetssystemer for kunst i Vestfold fylkeskommune.
4. Det bør vurderes hva man skal gjøre med samlinger av bilder/kunst som er lagret i
kjellerrom og lager og som virksomhetene ikke har oversikt over.
5. Sørge for at Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg
legges fram for politisk behandling/vedtas og gjøres kjent for byggekomiteer el.
6. Sikre leveranse av kunstnerisk utsmykking, eksempelvis med bankgaranti
7. Kontrollutvalget ber om at fylkesrådmannen følger opp revisors anbefalinger og
tar initiativ til å følge opp disse.
8. Kontrollutvalget ber om at det utarbeides retningslinjer og rutiner for sikring av
kunst i Vestfold fylkeskommune som fremlegges til politisk behandling innen 31.
mars 2012.
Rapporten oversendes til fylkestinget, med følgende innstilling:
-

Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak.

Behandling i fylkestinget
Rapporten ble behandlet i fylkestinget 13.12.2011, sak 95/11, med følgende vedtak:


Fylkestinget slutter seg til kontrollutvalgets vedtak med unntak av kulepkt. 2 underpkt. 2,
som utgår.
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Revisjonskriterier til problemstilling 1 vil være fylkestingets vedtak vist foran, dvs. revisjonens
anbefalinger. Nedenfor har vi beskrevet hvordan fylkesrådmannen/ fylkeskommunen har fulgt opp
revisors anbefalinger.

5.2 Overordnet rutine kunst
Revisjonskriterie:
Anbefaling 1:


Det bør utarbeides en overordnet rutine, som omfatter registrering,
verdivurdering, sikring og ajourhold av kunst, i Vestfold fylkeskommune. Rutinen
bør distribueres virksomhetene og følges opp av fylkesadministrasjonen.

5.2.1 Fakta
Vestfold fylkeskommune fulgte opp fylkestingets vedtak ved å nedsette en arbeidsgruppe i januar
2012, med følgende mandat:
Det utarbeides en overordnet rutine, som omfatter registrering, verdivurdering, sikring og
ajourhold av kunst i Vestfold fylkeskommune. Rutinen skal distribueres virksomhetene og
følges opp av fylkesadministrasjonen. Arbeidsgruppen må se dette i et helhetlig perspektiv
der fylkeskommunens konsernsystem for inventarføring legges til grunn.
Arbeidsgruppens mandat ble i februar 2012 endret til å omfatte oppdatering og revisjon av overordnet
reglement for merking, registrering, salg og kassasjon av fylkeskommunalt inventar og utstyr. Sikring
av kunst skulle legges inn i det overordnede reglementet.
Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune ble
fastsatt av Fylkesrådmannens ledergruppe 24.09.2012. Deretter ble reglementet med 6 vedlegg, lagt
frem for Fylkesutvalget i møte 11.10.12 (sak 110/12), til orientering. Revisor gjennomgang av
reglementet med vedlegg viser at det omfatter registrering, verdivurdering, sikring og ajourhold av
kunst i Vestfold fylkeskommune.
For å følge opp reglementet, ble alle virksomhetene og sektorene i fylkeshuset invitert til et
orienterings- og opplæringsmøte 8. mai 2013. Formålet med møtet var følgende:




Å gjøre virksomhetene i stand til å gjennomføre registrering og merking av
kunst, inventar og utstyr jfr nytt reglement.
Spesielt orientere om planen for merking/registrering av kunstgjenstander.
Bidra til at virksomhetene er i mål med registrering til 31.12.2013.

I følge reglementets pkt. 4.1 er det direktør/ virksomhetsleder som har ansvar for at reglementet
følges innenfor egen sektor / virksomhet. I følge reglementets pkt. 4.8 skal fylkesadministrasjonen
følge opp av virksomhetene ajourholder kunstregisteret. Mer om dette under pkt. 7.6 Ajourhold i
rapporten.

5.2.2 Revisors vurdering
Vestfold fylkeskommune har fulgt opp anbefaling 1 ved at de har utarbeidet et overordnet reglement
med vedlegg, som omfatter registrering, verdivurdering, sikring og ajourhold av kunst i Vestfold
fylkeskommune.
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Revisor vurderer også at reglementet er distribuert til virksomhetene. Det er direktør/
virksomhetsleder som har ansvar for at reglementet følges innenfor egen sektor / virksomhet, men
fylkesadministrasjonen skal følge opp at virksomhetene ajourholder kunstregisteret.

5.3 Vestfold fylkeskommunes vurdering av sikkerhetssystemer for
kunst
Revisjonskriterie:
Anbefaling 3:


Vurdere sikkerhetssystemer for kunst i Vestfold fylkeskommune.

5.3.1 Fakta
IBS Inventar XL er anskaffet for å registrere kunst, inventar og utstyr. Spesielt verdifulle eller
tyveriutsatte gjenstander skal merkes spesielt.
I følge Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune,
må den enkelte virksomhet vurdere og ev. gjennomføre fysisk sikring av egen kunst, som er vurdert
som tyveriutsatt.

5.3.2 Revisors vurdering
Revisor vurderer at fylkeskommunens reglement for registrering og merking av kunst sikrer spesiell
merking av spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander / kunst og at ansvaret for eventuell
fysisk sikring av slike verdier ligger på virksomhetene. Vi mener imidlertid at reglementet med fordel
kunne hatt et eget punkt om sikring/ sikringstiltak.

5.4 Håndtering av samlinger av bilder / kunst som er lagret i kjellerrom
og lager
Revisjonskriterie:
Anbefaling 4:


Det bør vurderes hva man skal gjøre med samlinger av bilder/kunst som er lagret i
kjellerrom og lager og som virksomhetene ikke har oversikt over.

5.4.1 Fakta
I følge rapporten fra IBX Inventar XL er det 305 kunstverk som står plassert på lager, fordelt på 13
virksomheter.
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I følge fylkeskommunen er det per nå fortsatt ingen bevisst holdning til kunst som står på lager, og vi
har fått opplyst at det synes å være behov for aktivt å gjøre noe for å redusere antall kunstgjenstander på lager.
Gjennomgangen ved Horten videregående skole, i forbindelse med flytting til ny skole, tyder også på
at det er en del kunstverk, som ikke skal inn i ny skole. De er usikre på hvordan de skal håndtere
kunsten de ikke har tatt med seg.

5.4.2 Revisors vurdering
Fylkeskommunen har, i følge rapport fra IBX Inventar XL, en oversikt over kunstverk som står på lager
på ulike lokasjoner. Revisor registrerer at det fortsatt er betydelig kunst, av ulik verdi, som står på
lager, og at det ikke er besluttet hva man skal gjøre med beholdningen. Revisor mener Vestfold
fylkeskommune bør vurdere hva man skal gjøre med kunstgjenstander på lager. Revisor vuderer at
Vestfold fylkeskommune delvis har fulgt opp anbefaling 4.

5.5 Politisk behandling av retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av
fylkeskommunale bygg
Revisjonskriterie:
Anbefaling 5:


Sørge for at Retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg
legges fram for politisk behandling/vedtas og gjøres kjent for byggekomiteer el.

5.5.1 Fakta
I forbindelse med forvaltningsrevisjonen i 2011, forelå det et utkast til retningslinjer for kunstnerisk
utsmykking av fylkeskommunale bygg, som ikke var politisk behandlet. Fylkesadministrasjonen har
uttalt til revisor at de ikke kjenner til et slikt reglement. Utkastet til retningslinjer har ikke blitt lagt frem
for politisk behandling, eller gjort kjent for byggekomiteer.
Representanter fra utsmykkingskomiteen ved nye Horten videregående skole, kjente heller ikke til
ovennevnte retningslinje. En av representantene, fra eiendomsseksjonen på fylkeshuset, viste til et
notat fra 2004, som blant annet angir at det skal avsettes 0,5 – 1% av byggebudsjettet til kunstnerisk
utsmykning. På de byggeprosjektene rådgiver i eiendomsseksjonen har vært involvert i, har
styringsgruppa tatt stilling til hvilken sats som skal benyttes. På Færder vgs ble det 0,5% og på Horten
vgs 0,75%.

5.5.2 Revisors vurdering
Revisor vurderer at fylkeskommuen per i dag ikke har retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av
fylkeskommunale bygg, som er politisk behandlet og gjort kjent for byggekomiteer el. De siste
byggeprosjektene av nye skoler viser likevel at det settes av midler til kunstnerisk utsmykking.
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5.6 Sikring av leveranse av kunstnerisk utsmykking
Revisjonskriterie:
Anbefaling 6:


Sikre leveranse av kunstnerisk utsmykking, eksempelvis med bankgaranti

5.6.1 Fakta
I følge fylkeskommunen benyttes ikke bankgaranti ved inngåelse av avtale om kunstnerisk
utsmykning. Det opplyses at fylkeskommunen følger KOROs1 mal til kontrakt (Alminnelige vilkår for
Kontrakt om kunstoppdrag), som sier at Betalingsplanen skal minst innehold tre milepæler for
utbetaling: Ved signering av Kontrakt (som forskudd for arbeid med Gjennomføringsplanen), ved
godkjent/behandlet gjennomføringsplan (som forskudd på igangsettelse) og etter overlevering av
ferdigstilt verk (minimum 1/3).

5.6.2 Revisors vurdering
Revisor vurderer at ved å følge betalingsplanen i KOROs mal for Kontrakt om kunstoppdrag, vil det
sikre at fylkeskommunen mottar og godkjenner kunstoppdraget før slutthonorar utbetales (1/3 av
kontrakten).
Revisor vurderer at fylkeskommunen har fulgt opp anbefaling 6.

5.7 Politisk behandling av retningslinjer og rutiner for sikring av kunst
Revisjonskriterie:
Anbefaling 8:


Kontrollutvalget ber om at det utarbeides retningslinjer og rutiner for sikring av
kunst i Vestfold fylkeskommune som fremlegges til politisk behandling innen 31.
mars 2012.

5.7.1 Fakta
Som nevnt under pkt. 5.2 foran, utarbeidet fylkeskommunen et reglement for registrering og
merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune, som ble vedtatt i fylkesutvalgets
møte 11.10.2012.

5.7.2 Revisors vurdering
Fylkeskommunen har fulgt opp anbefaling 8, ved å utarbeide et reglement for sikring av kunst og lagt
dette frem for politisk orientering.

1

KORO – Kunst i offentlige rom
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5.8 Revisors konklusjon problemstilling 1
I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11?
Revisjonen kan konkludere med at Vestfold fylkeskommune i all hovedsak har fulgt opp
fylkestingsvedtak 95/11. De fleste av kontrollutvalgets anbefalinger er fulgt opp. Vi har imidlertid
registrert at det er noen anbefalinger som kun er delvis eller ikke fulgt opp. Dette er anbefalinger
knyttet til håndtering av kunstgjenstander på lager og retningslinjer for kunstnerisk utsmykking.
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6. Problemstilling 2
Problemstilling 2: Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til
kunst?
Herunder:





Kartlegging og registrering
verdivurdering
forsikring og sikring
ajourhold

Dette er en beskrivende problemstilling, hvor revisor ikke har utledet revisjonskriterier.

6.1 Overordnet rutine for kunst
6.1.1 Fakta
Som beskrevet under pkt. 5.2, har Vestfold fylkeskommune en overordnet rutine/reglement knyttet
til kunst med vedlegg, gjennom Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i
Vestfold fylkeskommune av 11.10.12. I følge reglementets pkt 4.1 er det direktør/virksomhetsleder
som har ansvar for at reglementet følges innenfor egen sektor/virksomhet.
Formålet med reglementet er:





å ha en mest fullstendig oversikt over beholdninger av kunst, verdifullt inventar og verdifullt
utstyr ved de enkelte avdelinger og virksomheter i Vestfold fylkeskommune innenfor et
nærmere definert omfang jf. Pkt. 4.4.
å forebygge tap ved å ha en hensiktsmessig merking av tyveriutsatte gjenstander,
å ha forsvarlige rutiner for kassasjon eller salg av gjenstander.

Nedenfor har vi tatt inn utdrag fra dette reglementet, hvor ovennevnte underpunkter beskrives. Det
er 6 vedlegg til reglementet som beskriver enkelte punkter med utdypende. Reglementet med
vedlegg er tatt inn i rapporten under pkt. 12. Vedlegg.

6.1.1.1 Kartlegging og registrering
Reglementet beskriver ikke spesifikt kartlegging av kunst.
Reglementet beskriver følgende om registrering av gjenstander inklusiv kunst;
4.2 System for registrering av gjenstander
Registrering av gjenstander skal skje i det system fylkesrådmannen til enhver tid fastsetter som
felles registreringssystem, heretter kalt registeret. (Reglementets vedlegg 1 beskriver hvordan
gjenstander skal registreres).
4.3 System for merking av gjenstander
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Merking av gjenstander skal skje med det system fylkesrådmannen til enhver tid fastsetter som
felles merkesystem. (Reglementets vedlegg 2 beskriver hvordan og hvilke gjenstander som skal
merkes).
4.4 Hva skal registreres
Gjenstander som er i Vestfold fylkeskommunes eie skal registreres ihht. dette reglementet.
4.4.1 Kunst
Alle gjenstander definert som kunst jf reglementets vedlegg 3, omfattes av reglementet.
Vedlegg 3 inneholder et skjema som viser hvilken informasjon som skal registreres for alle
kunstgjenstander.
4.4.2 Inventar og utstyr
4.4.3 Tyveriutsatte gjenstander
4.4.4 Etterregistrering
Ved overtakelse av virksomhet eller omfattende etterregistrering registreres alle gjenstander med
antatt innkjøpspris høyere enn den til enhver tid gjeldende nedre grense for regnskapsmessig
aktivering , for tiden kr 100.000.

6.1.1.2 Verdivurdering
Vedlegg 3 til reglementet, Kunstgjenstander – definisjon, verdivurdering, beskriver følgende om
verdivurdering;
Verdivurdering
Alle kunstgjenstander skal verdivurderes og innplasseres i en av følgende kategorier:
Lav verdi: inntil 15.000 kroner
Middels verdi: Fra 15.000 – 100.000 kroner
Høy verdi: over 100.000 kroner
I verdivurderingen må man legge til grunn det det vil koste å erstatte det tapte objektet med noe
tilsvarende, og/eller kostnader forbundet med konservering/restaurering ved eventuell skade.

6.1.1.3 Forsikring og sikring av kunst
Reglementet omhandler ikke spesielt forsikring, men det fremgår av reglementet at den enkelte
virksomhet må vurdere hvorvidt gjenstanden er tyveriutsatt ut fra gjenstandens verdi, tilgjengelighet,
sikringstiltak mv. I følge fylkeskommunen er kunstverk omfattet av inventar og dekket innenfor
eiendomsforsikringen i tilfeller av brann og innbrudd i låst bygning. Den enkelte virksomhet har
ansvar for å vurdere og eventuelt forsikre inventar/kunstverk som ikke faller inn under
eiendomsforsikringen.
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Reglementet beskriver følgende om sikringstiltak for spesielt verdifulle eller tyveriutsatte
gjenstander;
4.4.3 Tyveriutsatte gjenstander
Spesielt tyveriutsatte gjenstander skal omfattes av registreringen selv om innkjøpspris er lavere
enn nedre grense i punkt 4.4.2 og selv om gjenstanden ikke omfattes eksplisitt jf pkt 4.4.1 eller
4.4.2. Hvorvidt en gjenstand er tyveriutsatt må vurderes ut fra gjenstandens verdi, tilgjengelighet,
sikringstiltak mv og kan variere mellom virksomhetene.
Fra Vedlegg 2 til reglementet:
For spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander skal det i tillegg benyttes usynlig
sikkerhetsmerking. Slik merking må plasseres slik at det er vanskelig å fjerne den fra gjenstanden.
Generell regel for plassering av usynlig merking kan også bli gitt fra Forvaltningsteam for
inventarregister.

6.1.1.4 Ajourhold av kunst
Reglementet beskriver følgende om ajourhold, kontroll av gjenstandens eksistens og
avviksbehandling;
4.5 Ajourhold av register, merking
Registeret skal holdes fortløpende ajour med nye gjenstander, avgang og eventuelt utlån. Likeledes
skal nye gjenstander fortløpende merkes. Spesielt tyveriutsatte gjenstander skal merkes umiddelbart
etter overtakelse.
4.8 Kontroll av gjenstandens eksistens
Kontroll av gjenstandens faktiske eksistens sammenlignet med registeret skal utføres av den enkelte
avdeling/virksomhet. Kontrollen skal gjennomføres årlig for spesielt tyveriutsatt utstyr. Hvert andre
år gjennomføres en fullstendig kontroll av alle gjenstander.
Kontrollen utføres ved at en ajourført beholdningsliste fra registeret holdes opp mot gjenstandene
som faktisk finnes på virksomheten. Eventuelle avvik avmerkes tydelig på listen. Listen dateres og
signeres og oppbevares, enten på papir eller elektronisk i skannet, uredigerbar utgave. Kontrollen
skal utføres av to personer i samarbeid. Eventuelt kan en person gjennomføre eksistenskontrollen
mens en annen utfører stikkprøver av den utarbeidede dokumentasjonen. Resultat av stikkprøvene
noteres på og oppbevares på samme liste. Kontrolldokumentasjon legges fram for fylkesrådmannen
samt kontrollorganer som revisor og kontrollutvalg på forespørsel.
4.9 Behandling av avvik
Avdekket vesentlige avvik i form av manglende gjenstander skal rapporteres til den ansvarlige
overordnede uten opphold. Registreringssystemet skal oppdateres med dokumentasjon som viser at
et slikt avvik er meldt og gjenstandens status skal endre jf. punkt 4.5. Ansvarlig vurderer om
eventuelle ekstra sikringstiltak, politianmeldelse og/eller innmelding av forsikringskrav skal foretas.

6.1.1.5 Ajourhold av reglement
5. Ajourhold av reglement
Fylkesrådmannen er ansvarlig for å oppdatere reglementet ved behov. Reglementet gjennomgås
minimum hvert fjerde år.
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6.2 Revisors konklusjon problemstilling 2
Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?
Herunder:
 kartlegging og registrering
 verdivurdering
 forsikring og sikring
 ajourhold
Vestfold fylkeskommune har en overordnet rutine/reglement med vedlegg knyttet til kunst.
Reglementet er fra 2012, og beskriver registrering, verdivurdering, ajourhold og noe om
sikkerhetsmerking av spesielt verdifull kunst. Rutinen beskriver ikke spesifikt kartlegging og forsikring
av kunst.
Når det gjelder forsikring, er fylkeskommunens kunstverk omfattet av inventar og dekket innenfor
eiendomsforsikringen i tilfeller av brann og innbrudd i låst bygning. Dette medfører at kunst ikke er
dekket av eiendomsforsikringen, når byggene ikke er låst. Den enkelte virksomhet har videre ansvar
for å vurdere og eventuelt særskilt forsikre kunstverk, som ikke faller inn under
eiendomsforsikringen. Vestfold fylkeskommune bør vurdere om de ønsker at virksomhetenes ansvar
om å foreta en vurdering og eventuelt forsikre inventar/ kunstverk, tas inn i reglementet.
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7. Problemstilling 3
Problemstilling 3: I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og
retningslinjer i forhold til kunst?
For å få svar på denne problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i punktene fra Reglement for
registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune, som er omtalt i
problemstilling 2.
Datagrunnlaget for denne problemstillingen har vært en oversikt over registrert kunst for hele
fylkeskommunen fra IBS Inventar XL. Oversikten har vi fått oversendt fra fylkeskommunen, som også
har besvart ulike spørsmål på vår henvendelse. Videre har vi hatt stikkprøvekontroller av kunst på
fire utvalgte videregående skoler og vært i dialog med ytterligere en videregående skole. Vi har også
hatt kontakt med eiendomsseksjonen i fylkeskommunen angående kunstnerisk usmykking av
fylkeskommunale bygg.
Revisjonskriterier for hver av punktene nedenfor er hentet fra Reglement for registrering og merking
av kunst, inventar og utstyr med vedlegg, beskrevet i problemstilling 2.
Som nevnt foran beskriver rutinen at det er direktør/virksomhetsleder som har ansvar for at
reglementet følges innenfor egen sektor/virksomhet.

7.1 Registrering
7.1.1 Revisjonskriterier
Fra reglementet og vedlegg:




Registrering av kunst skal skje i systemet IBS Inventar XL
Alle typer av originalkunstverk, f.eks. tresnitt, maleri, akvarell, tegning, grafikk, foto,
skulptur, tekstil, keramikk skal registreres. I tillegg skal antikviteter og kulturhistoriske
gjenstander med høy økonomisk verdi eller høy affeksjonsverdi registreres.
Skjema i vedlegg 3 skal følges ved registrering av kunstgjenstander

7.1.2 Fakta
I 2013 ble det leid inn en kunstkonsulent for å kartlegge og merke alle kunstgjenstander på
fylkeskommunens virksomheter. Alle kunstgjenstandene ble fotografert i forbindelse med
kartleggingen.
Videre anskaffet Vestfold fylkeskommune i 2013 IT-systemet IBS Inventar XL, for å registrere kunst,
inventar og utstyr.
I følge fylkeskommunen ble kunstgjenstandene merket i forbindelse med kartleggingen, og deretter
registrert inn i IT- systemet IBS Inventar XL.
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Fylkeskommunen opplyser også at kunstgjenstander, som er kjøpt inn etter 2013, må den enkelte
virksomhet selv ta ansvar for å merke og registrere inn i systemet.
I følge Vestfold fylkeskommune er det enkelte gjenstander, som det ikke lar seg gjøre å feste idmerket. Et eksempel på en slik gjenstand er fontenen utenfor fylkeshuset, men slike gjenstander er
registrert inn i systemet på lik linje som øvrige gjenstander. Merkene for denne typen gjenstander
oppbevares på den enkelte virksomhet.
Revisor har mottatt en oversikt fra IBS Inventar XL, som viser hva som er registrert av kunst i hele
fylkeskommunen per september 2019. Oversikten viser at det i hovedsak er registrert informasjon
om kunstgjenstanden i tråd med skjema i vedlegg 3. Dato for registrering fremgår blant annet av
oversikten. Vi ser at hovedandelen av registreringene skjedde i 2013, da systemet var nytt, men det
er også foretatt mange etterregistreringer i perioden 2014 – 2019. Mer om dette under pkt. 7.5
Ajourhold.

7.2 Verdivurdering
7.2.1 Revisjonskriterier
Fra Vedlegg 3 til reglementet:


Alle kunstgjenstander skal verdivurderes og innplasseres i en av følgende kategorier:
- Lav verdi: inntil 15.000 kroner
- Middels verdi: Fra 15.000 – 100.000 kroner
- Høy verdi: over 100.000 kroner

7.2.2 Fakta
I følge Vestfold fylkeskommune ble alle kunstgjenstander verdivurdert i forbindelse med
kartleggingen i 2013.
Alle gjenstandene ble innplassert i en av tre kategorier av kunstkonsulenten (jf vedlegg 3):
-

Lav verdi – inntil 15.000
Middels verdi – fra 15.000.- til 100.000.Høy verdi - Over 100.000.-

Der gjenstander er registrert inn av virksomhetene i etterkant skal innkjøpspris registreres inn.
Oversikten over registrert kunst i fylkeskommunen per september 2019, viser at kunsten i oversikten
er innplassert i en av de tre ovennevnte verdikategoriene.

7.3 Forsikring og sikring
Forsikring av kunst er ikke spesielt omtalt i reglementet, og vi har derfor ikke et revisjonskriterie til
dette punktet. Vi har allikevel valgt å ta dette punktet med, da fylkeskommunen har en praksis på
området.
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7.3.1 Revisjonskriterier - sikring
Fra reglementet og vedlegg:


For spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander skal det benyttes usynlig
sikkerhetsmerking. Slik merking må plasseres slik at det er vanskelig å fjerne den fra
gjenstanden. Generell regel for plassering av usynlig merking kan også bli gitt fra
Forvaltningsteam for inventarregister.

7.3.1 Fakta
Forsikring
Fylkeskommunens forsikringskontakt har opplyst følgende i forhold til fylkeskommunens forsikring:
Eiendomsforsikringer av hver enkelt bygning ivaretas sentralt av hovedforsikringskontakt i
samarbeide med eiendomsseksjonen
Standard eiendomsforsikring for kommuner , produktet «Kommuneeiendom» omfatter
inventar i hvert bygg tilsvarende premiegrunnlaget for bygget.
Inventaret er da forsikret mot brann, oversvømmelse mm, samt hærverk og tyveri når
bygningen er låst.
Forsikring mot simpelt tyveri og uhell ( at gjenstanden går i knas) i åpningstiden, må den
enkelte virksomhet vurdere behovet for, ved evt å tegne en verdigjenstandsforsikring på hvert
enkelt objekt
I den nye fylkeskommunen vil forsikringer bli styrt mer sentralt enn slik vi har gjort det i VFK.
Med andre ord dekker ikke eiendomsforsikringen kunst i bygg som ikke er låst. I følge
fylkeskommunen har den enkelte virksomhet ansvar for å forsikre inventar/kunstverk, som ikke faller
inn under eiendomsforsikringen.
Fylkeskommunen har fremlagt følgende oversikt, som viser de kunstverk som det er tegnet særskilt
verdigjenstandsforsikring for:

Forsikringstype
Verdigjenstand
Verdigjenstand
Verdigjenstand
Næringsdrift
Verdigjenstand
Verdigjenstand
Verdigjenstand

Beskrivelse
Veggteppe av Kari Hjertholm - 320 x 500
Fylkesordførerkjede
Skulptur av Arve Rønning
Utvendig skulptur av Ole Lislerud
BILLEDVEV, 1998 mod.
BILLEDVEV NR 17/80, 1980 mod.
BILLEDVEV (EGG), 1980 mod.

Virksomhet/sted i VFK Dekning Dekning/egenandel - Forsikringssum
Fylkeshuset
300000 Verdigjenstand: 2,000 - 300,000
Fylkeshuset
300000 Verdigjenstand: 2,000 - 300,000
Færder vgs
600000 Verdigjenstand: 10,000 - 600,000
Færder vgs
1173000 Kasko 10,000
Sande vgs
30000 Verdigjenstand: 2,000 - 30,000
Sande vgs
35000 Verdigjenstand: 2,000 - 35,000
Sande vgs
25000 Verdigjenstand: 2,000 - 25,000

Fast forsikringssted
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Tabell 1 – Kunstverk med særskilt forsikring
Oversikten viser at fylkeskommunen har 7 kunstverk som det er tegnet særlig
verdigjenstandsforsikring for. Tabellen viser at det er fylkeshuset og to virksomheter, Færder vgs og
Sande vgs, som har tegnet slik forsikring. Angående status om forsikring på andre skoler, se pkt. 7.6.2
i rapporten.
Vi har kontrollert om verdigjenstandene/ kunstverkene i tabellen over er registrert i kunstregisteret,
og det ser ikke ut til at ovennevnte verdigjenstander/ kunst er registrert.
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Til opplysning ligger det 17 kunsverk med verdi over kr 100.000 i fylkekommunens kunstregister.
Ingen av disse er det tegnet egen forsikring på.
Sikring
For spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander skal det benyttes usynlig sikkerhetsmerking.

7.5 Ajourhold
7.5.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier fra reglementet:








Registeret skal holdes fortløpende ajour med nye gjenstander, avgang og eventuelt utlån.
Likeledes skal nye gjenstander fortløpende merkes. Spesielt tyveriutsatte gjenstander skal
merkes umiddelbart etter overtakelse.
Kontroll av gjenstandens faktiske eksistens sammenlignet med registeret skal utføres av den
enkelte avdeling/virksomhet. Kontrollen skal gjennomføres årlig for spesielt tyveriutsatt
utstyr. Hvert andre år gjennomføres en fullstendig kontroll av alle gjenstander.
Kontrollen utføres ved at en ajourført beholdningsliste fra registeret holdes opp mot
gjenstandene som faktisk finnes på virksomheten. Eventuelle avvik avmerkes tydelig på
listen. Listen dateres og signeres og oppbevares, enten på papir eller elektronisk i skannet,
uredigerbar utgave.
Avdekket vesentlige avvik i form av manglende gjenstander skal rapporteres til den
ansvarlige overordnede uten opphold. Registrereingssystemet skal oppdateres med
dokumentasjon som viser at et slikt avvik er meldt og gjenstandens status skal endre jf punkt
4.5.
Fylkesrådmannen er ansvarlig for å oppdatere reglementet ved behov. Reglementet
gjennomgås minimum hvert fjerde år.

7.5.2 Fakta
Som nevnt under pkt. 7.1 er det foretatt mange etterregistreringer i kunstregisteret i perioden 2014
– 2019. Det er kun Færder og Horten videregående skoler, som har nye bygg etter 2013. Kunst er
registrert på det nye bygget for Færder videregående skole. Sluttregnskapet til nye Færder
videregående skole i 2015 viser at det ble brukt kr 2.124.528 til kunstnerisk utsmykning. Færder har
ikke registrert kunst i kategorien over kr 100.000. Videre er Færder videregående skole i oversikten,
som revisor har mottatt fra fylkeskommunen, registrert med tre lokasjoner / bygg. I følge
fylkeskommunen har Færder videregående skole nå kun en lokasjon.
Horten videregående skole stod ferdig til skolestart høsten 2019, og det er etablert et kunstutvalg,
ledet av innleid kunstkonsulent, som skal vurdere hvilke bilder som skal henges opp hvor på den nye
skolen. I følge skolen, vurderer de at en del av kunsten ikke bør være med over i nytt bygg, da den
ikke passer så godt inn lenger. Det opplyses at dette er kunst av mer eller mindre verdi. Skolen er
usikre på hva de skal gjøre med kunsten de ikke tar med til ny skole. Horten videregående skole
opplyser at de foreløpig ikke har oppdatert kunsten i registeret, med riktig registrering i forhold til
rommet kunsten er plassert, etter flytting til ny skole, men at dette skal prioriteres fremover.
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Kontroll av gjenstandens eksistens
I følge fylkeskommunen er det utpekt en ansvarlig på alle virksomhetene, som annet hvert år får en
påminnelse fra økonomiseksjonen, om å kontrollere kunstregistreringene. Virksomhetene skal sende
inn en rapport, som skrives ut og settes i en perm. Det registreres også i en oversikt hvem som har
sendt inn signert rapport. Til nå har ikke virksomheter, som ikke har sendt inn signert rapport, blitt
purret opp. Revisor har mottatt en oversikt, som viser at det er flere virksomheter som ikke har sendt
inn rapport og da heller ikke blitt purret opp.
Ajourhold av reglement
Revisjonen er ikke kjent med at reglementet er gjennomgått eller oppdatert etter utarbeidelsen i
2012.

7.6 Kontroll av kunst ved videregående skoler
For nærmere å svare opp problemstillingen, som gjaldt hvorvidt Vestfold fylkeskommune følger egen
overordnet rutine og retningslinje for kartlegging av kunst, besøkte revisor fire videregående skoler i
fylket. Formålet med besøket var å undersøke hvilken oversikt skolen hadde over egen kunst.

7.6.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er hentet fra kriterier om Ajourhold i pkt. 7.5 over, og reglementets vedlegg 2:



Alle registrerte gjenstander i registeret skal merkes med strekkode og VFK logo i form av en
merke-etikett
For spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander skal det i tillegg benyttes usynlig
sikkerhetsmerking.

Undersøkelsen omfattet følgende kontroll:
1. Er Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold
fylkeskommune kjent for skolen?
2. Er skolens oversikt over kunst fra registeret riktig i forhold hva skolen har av kunst i dag og
hvor den er plassert?
3. Stikkprøvekontroll 5 kunstverk per skole (skolens 5 kunstverk med høyest verdi)
- Er kunsten plassert i riktig rom?
- Er kunsten merket med etikett med strekkode og vfk logo?
- Er kunsten i tillegg merket med usynlig sikkerhetsmerking?
- Er det tegnet egen forsikring for kunsten?
4. Har skolen hatt utlån av kunst de siste 3 årene og er utlån registrert i registeret.
5. Har skolen tegnet egen forsikring av verdifull kunst?
6. Skolens kontroll av gjenstandens eksistens – jf. pkt. 4.8. i reglementet

7.6.2 Fakta
1. Er Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold
fylkeskommune kjent for skolen?
Skolene var i hovedsak kjent med reglementet for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr
i Vestfold fylkeskommune.
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2. Er skolens oversikt over kunst fra registeret riktig i forhold hva skolen har av kunst i dag og
hvor den er plassert?
Forut for skolebesøkene oversendte vi en oversikt over kunsten som var registrert på den aktuelle
skole. På skolebesøkene var det enighet om at vår henvendelse hadde initiert nyttige drøftelser om
status, hva gjaldt deres oversikt over kunst ved skolen. Tilbakemeldinger fra tre av skolene var at
oversikten i det alt vesentlige var oppdatert. Ved en av skolene var listen kun delvis riktig. Flere av
skolene var nå i gang med en oppdatering i registeret, for å få riktig oversikt. En skole opplyste at de
ikke hadde tilgang til å opprette nye «rom» i databasen, og plassering av kunst i riktig fysisk «rom» kan
derfor ikke gjøres.
3. Stikkprøvekontroll 5 kunstverk per skole
- Er kunsten plassert i riktig rom?
- Er kunsten merket med etikett med strekkode og vfk logo?
- Er kunsten i tillegg merket med usynlig sikkerhetsmerking?
- Er det tegnet egen forsikring for kunsten?
Tabellen nedenfor viser resultatet av stikkprøvekontrollen. Vi valgte kontroll av fem kunstverk på hver
skole, av skolens kunst som var registrert med høyest verdi.
Materiale/teknikk Kunst plassert i riktig rom? Er kunsten merket med

Merket med Er det tegnet
etikett med strekkode og VFK usynlig
egen forsikring
logo
sikkerhets- for kunsten?
merking?

Skole 1
Fra 15 000 til 100 000 kr
Over 100 000 kr
Over 100 000 kr
Over 100 000 kr
Over 100 000 kr
Skole 2
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Skole 3
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Skole 4
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr
Fra 15 000 til 100 000 kr

Annen kunst
Tekstil
Annen kunst
Skulptur
Skulptur

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Maleri
Nei (objektet er borte)
Skulptur
Ja
Maleri
Ja
Antikvitet/kulturhistorisk
Ja
Skulptur
Ja

Ja
Nei, sceneteppe (kopi)
Nei, stort veggmaleri
Nei, utendørs skulptur i stein
Nei

nei
nei
nei
nei
nei

nei
nei
nei
nei
nei

Ja
Ja
Ja
Ja

Usikker
Usikker
Usikker
Usikker

nei
nei
nei
nei

Maleri
Annen kunst
Maleri
Maleri
Skulptur

Nei (stod i et låst møterom)
Nei (stod i et låst møterom)
Ja
Nei (stod i et låst møterom)
Ja

Nei
Ja
Nei
Nei
Nei

Trolig ikke
Trolig ikke
Trolig ikke
Trolig ikke
Trolig ikke

nei
nei
nei
nei
nei

Bilde
Bilde
Bilde
Materialkunst
Vev

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

nei
nei
nei
nei
nei

nei
nei
nei
nei
nei

Tabell 2 – Kontroll av kunst ved videregående skoler
Revisors kommentar til tabellen:
Tabellen viser at kunsten ved tre av fire skoler i hovedsak var plassert i riktig rom i forhold til registeret.
Vi merket oss et kunstverk med verdi fra 15. -100.000 var borte. Det ble opplyst at dette ble borte i
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flytteprosessen og at det ikke ble meldt avvik på dette. Ved en skole var kun to av fem kunstverk
plassert i riktig rom i forhold til oversikten fra registrert. De tre andre var plassert i et låst møterom.
11 av 19 kunstverk var merket med etikett med strekkode VFK logo i tråd med reglementet. En av
skolene skiller seg ut med lite merking av kunst. En av skolene hadde kunst som var lite egnet til
merking, som utendørs skulpturer mm.
Ingen av skolene var kjent med noen praksis for usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifulle eller
tyveriutsatte gjenstander.
Det var ikke tegnet egen forsikring for den kontrollerte kunsten ved noen av skolene. Vi gjør imidlertid
oppmerksom på at det ikke er krav til å tegne egen forsikring for verdifull kunst.
4. Har skolen hatt utlån av kunst de siste 3 årene og er utlån registrert i registeret?
En av fire skoler bekreftet at de har hatt utlån av bilder. Disse ble registrert som utlån i registeret og
registret inn igjen ved retur.
Fra besøk på skolene, fikk vi en tilbakemelding om at den registrerte verdivurderingen, ikke
nødvendigvis stemmer med dagens verdi.
5. Har skolen tegnet egen forsikring av verdifull kunst?
To av de besøkte skolene hadde tegnet forsikring av verdifull kunst, men som ikke var med blant de
fem kontrollerte.
6. Rutine – kontroll av gjenstandens eksistens – pkt. 4.8. i reglementet
Vi spurte også om skolene har foretatt kontroll av gjenstandens eksistens, i tråd med reglementet.
Alle skolene, foruten én, kunne fortelle at fylket årlig minner om at skolen skal ajourføre sin oversikt
over kunst. I en travel hverdag ble dette likevel ikke alltid prioritert. Siste påminnelse var i 2018.
At enkelte ikke var kjent med rutinen og påminnelsen om ajourføring kan skyldes at vi ikke møtte
vedkommende som har dialogen med fylket.
Kontrollen har bestått av at de har tatt ut en liste fra registeret - sjekket flyttinger og ev. lagt inn
endringer og sendt en oversikt tilbake til økonomiseksjonen. De har ikke vært fysisk ute og sjekket
kunsten (ikke fullstendig kontroll).
Revisors inntrykk er at skolene ikke kontrollerer kunsten i tråd med pkt. 4.8 i reglementet, som sier at
Kontrollen skal gjennomføres årlig for spesielt tyveriutsatt utstyr. Hvert andre år gjennomføres en
fullstendig kontroll av alle gjenstander.

7.6.3 Revisors vurdering
Registrering
Revisor kan konkludere med at Vestfold fylkeskommune, inklusiv virksomheter, har registrert kunst i
IBS Inventar XL fra 2013 og frem til 2019. Dette på bakgrunn av oversikt fra IBS Inventar XL.
Stikkprøvekontroller ved skolene viste at registeret ikke er oppdatert, se mer om dette nedenfor om
ajourhold.
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Verdivurdering
Vestfold fylkeskommune har foretatt en verdivurdering av alle kunstgjenstander i forbindelse med
kartleggingen i 2013 og revisor kan bekrefte at kunsten er innplassert i registeret i de tre
verdikategoriene som fremgår av vedlegg 3 til reglementet.
Revisors kontroll av etter-registreringer i systemet, viser at kunsten er innplassert i tråd med en at de
tre kategorien i vedlegg 3 til reglementet. Revisor vurderer at revisjonskriteriet om verdivurdering er
oppfylt av fylkeskommunen. Fra besøk på skolene, fikk vi imidlertid tilbakemelding om at den
registrerte verdivurderingen, ikke nødvendigvis stemmer med dagens verdi.
Forsikring og sikring
I fylkeskommunen er kunstverk omfattet av inventar og dekket innenfor eiendomsforsikringen i
tilfeller av brann og innbrudd i låst bygning. Det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere om det
skal tegnes særskilte verdigjenstandsforsikringer. Revisor har registrert at det er tegnet
verdigjenstandsforsikring for 8 kunstverk, inklusiv ny kunst på Horten videregående skole.
Stikkprøvekontrollen viste at det ikke var tegnet egen forsikring på de kontrollerte kunstverkene ved
noen av skolene. Revisor vurderer at for å sikre at kunst med høy verdi har tilstrekkelig forsikring, kan
det være aktuelt at dette er et punkt i reglementet, som nevnt tidligere.
Stikkprøvekontrollen viste at ingene av skolene var kjent med noen praksis for usynlig
sikkerhetsmerking for spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander.
Ajourhold
På bakrunn av oversikten fra kunstregisterert IBS Inventer XL, vurderer revisor at det har vært
oppdateringer i kunstregisteret i perioden 2014-2019. Vi har imidlertid også registrert at det er
virksomheter som ikke har ajourholdt sitt kunstregister. En virksomhet har blant annet ikke registrert
kunstnerisk utsmykking, som er kunst av høy verdi, og en annen virksomhet har foreløpig ikke
oppdatert kunstregisteret etter flytting i nytt bygg.
Stikkprøvekontrollen viste at skolene ikke kontrollerer kunsten regelmessig i tråd med reglementet.
Revisor vurderer videre at praksisen, som fylkeskommunen har lagt opp til for å følge opp at
virksomhetene kontrollerer kunsten, heller ikke har blitt fulgt opp med purringer til virksomheter
som ikke har kontrollert sin kunst.
Revisjonen kan ikke se at reglementet er gjennomgått eller oppdatert etter utarbeidelsen i 2012 i
tråd med pkt. 5 i reglementet.

7.7 Revisors konklusjon problemstilling 3
I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og
retningslinjer i forhold til kunst?
Revisors overordnede konklusjon er at fylkeskommunen har kartlagt og registret kunst i et felles
system i tråd med Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold
fylkeskommune, men revisors kontroller har avdekket at reglementes krav til ajourhold og kontroll av
kunst, ikke er tilstrekkelig fulgt.
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Videre var ikke de kontrollerte skolene kjent med reglementets krav til usynlige sikkerhetsmerking
for spesielt verdifulle eller tyveriutsatte gjenstander.
Avslutningsvis kan vi ikke se at reglementet er gjennomgått eller oppdatert etter utarbeidelsen i 2012
i tråd med pkt. 5 i reglementet.
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8. Problemstilling 4
Problemstilling 4: I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune
startet samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold og
Telemark fylkeskommune?
Dette er også en beskrivende problemstilling, hvor revisor ikke har utledet revisjonskriterier.

8.1 Fakta
Informasjon fra Vestfold fylkeskommune:
I følge fylkeskommunen har det vært dialog mellom kulturavdelingene i Vestfold og Telemark, særlig
knyttet til formidlingen av kunsten som fylkeskommunene eier. Dagens registreringssystem er etter
kultur sin vurdering ikke tilfredsstillende på dette feltet. Det vil bli opp til ny kulturdirektør å avgjøre
om systemet skal byttes ut i 2020.
Det er foreløpig ikke startet en samordning for å se på felles rutiner og retningslinjer i fht inventar og
kunst.
Det har ikke vært noen saker angående kunst oppe i Fellesnemnda per oktober 2019.
Informasjon fra Telemark fylkeskommune:
Etter revisjon rundt 2012 ble det gjort en registrering av all kunsten i Telemark fylkeskommune.
Registeret ble så overført til IT, som drifter dette. De som har behov for å benytte seg av registeret har
en egen kode for å komme inn.
Det finnes intet overordnet reglement/noen egen rutine for registrering og merking av kunst i Telemark.
De ulike virksomhetene (f.eks. videregående skoler og Fylkeshuset) i Telemark har sine egne
kunstregistre, som de selv ajourfører.
Det er nå påbegynt et samarbeid mellom Drift- og Kulturavdelingene i Telemark fylkeskommune for å
gjøre fylkeskommunens kunst mer tilgjengelig. Det planlegges i denne forbindelse en ny merking, og
da er tanken til at dette bør gjøres i samarbeid med Vestfold. Et forslag er å benytte QR-koder til
merking.
Det finnes ingen egen prosjektgruppe som jobber med kartlegging av kunst i den nye regionen. Noe
konkret samordningsarbeid har heller ikke startet. Men kulturavdelingene i de to fylkeskommunene har
snakket noe sammen, og blant annet kartlagt at både Vestfold og Telemark fylkeskommune benytter
seg av systemet IBS inventar XL.
Rådgiver for kunst og formidling i Telemark fylkeskommunen har opplyst følgende:
Vi har diskutert å igangsette en felles prosess for å se på et nytt system for kunstregistrering. Mest
sannsynlig vil vi forespørre tre ulike aktører. Vi ønsker et bedre system for å registrere kunsten, ha
oversikt over den, ha bedre oversikt over vedlikeholdsbehov, men også muligheten for å formidle
interessante deler av kunstsamlingen vår offentlig. Systemer som kommunene i Vestfold og Telemark
og kunstmuseene i Norge bruker, er spesielt aktuelle å forespørre om å levere tilbud.
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8.2 Revisors vurdering og konklusjon problemstilling 4
I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune startet
samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold og
Telemark fylkeskommune?
Revisor kan konkludere med at det foreløpig ikke er startet et samarbeid for å se på felles rutiner og
retningslinjer i forhold til inventar og kunst i den nye fylkeskommuen.
Rådgiver for kunst og formidling i Telemark fylkeskommunen har imidlertid opplyst at de har diskutert
å igangsette en felles prosess for å se på et nytt system for kunstregistrering. De ønsker et bedre system
for å registrere kunsten, ha oversikt over den, ha bedre oversikt over vedlikeholdsbehov, men også
muligheten for å formidle interessante deler av kunstsamlingen deres offentlig. Systemer som
kommunene i Vestfold og Telemark og kunstmuseene i Norge bruker, er spesielt aktuelle å forespørre
om å levere tilbud.
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9. Revisors anbefalinger
Vestfold fylkeskommune bør







gjøre noe aktivt for å vurdere hva man skal gjøre med kunstgjenstander på lager, jf.
fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.4.
utarbeide retningslinjer for kunstnerisk utsmykking av fylkeskommunale bygg og legge disse
frem for politisk behandling/vedtas og gjøre de kjent for byggekomiteer el., jf.
fylkestingsvedtak 95/11 – pkt. 2.5.
sikre at alle virksomheter følger Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og
utstyr i Vestfold fylkeskommune, spesielt med hensyn til ajourhold av kunstregisteret
(reglementets pkt. 4.5), kontroll av gjenstandens eksistens (reglementets pkt. 4.8) og
bruk av usynlig sikkerhetsmerking for spesielt verdifull kunst (vedlegg 2 til reglementet).
gjennomgå og eventuelt oppdatere reglementet (jf pkt. 5 i reglementet).

Horten, 30. oktober 2019
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10. Fylkesrådmannens uttalelse
Fylkesrådmannens uttalelse, mottatt på e-post 28. okober 2019;
Fylkesrådmannen viser til rapport «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie». Vestfold
kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet på oppdrag fra Kontrollutvalget i
Vestfold fylkeskommune.
Aller først må det bemerkes at det har vært en meget konstruktiv dialog i forbindelse med rapporten.
I kapittel 9 fremkommer revisors anbefalinger. Fylkesrådmannen tar anbefalingene til etterretning og
vil ta initiativ til å følge opp disse ved å oversende rapport og vedtak i Kontrollutvalg og Fylkesting til
ny fylkeskommune med en anbefaling om å følge opp rapporten.
Det vil også bli anbefalt at den nye fylkeskommunen utarbeider felles retningslinjer for kunst i den nye
fylkeskommunen. Det vil også bli anbefalt at koordinering- og oppfølgingsansvaret for kunst i den nye
fylkeskommunen legges til sentraladministrasjonen. Fylkesrådmannen vil videre anbefale at det tas
initiativ til at det nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for å ivareta den kunst som står på lager.
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11. Litteratur og kilder










Fylkestingsvedtak 95/11 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Sikring av kunst i Vestfold
fylkeskommune»
Reglement for registrering og merking av kunst, inventar og utstyr i Vestfold
fylkeskommune fra 2012 med 6 vedlegg
Notat fra Vestfold fylkeskommune om prosjektets problemstillinger
Oversikt over kunst fra IBS Inventar XL – alle virksomheter
Kontrakt for kunstoppdrag – mal
Retningslinjer for kontrolltelling via IBS Inventar XL
Oversikt over kunstverk med særskilt forsikring
Kunstnerisk utsmykning fylkeshuset – retningslinjer
Oversikt over kontaktpersoner på virksomhetene og tellinger av kunst
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12. Vedlegg
12.1 Vedlegg 1 – Reglement for registrering og merking av kunst,
inventar og utstyr i Vestfold fylkeskommune
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