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1 Formål og definisjon 
Rutinene gjelder i de tilfeller det planlegges innkjøp av kunst eller kunsthåndverk til 
fylkesadministrasjonen eller i gave fra fylkesadministrasjonen. 

Formålet med retningslinjene er å sikre at innkjøp av kunst til fylkesadministrasjonen eller 
kunst som gis i gaver er av profesjonell kvalitet og at det skjer i henhold til den standard 
og de retningslinjene Akershus fylkeskommune har for forvaltning av kunst. 

Det nedsettes en egen kunstgruppe i fylkesadministrasjonen som administrerer 
innkjøpene. 

I de tilfeller det planlegges kunstprosjekter i forbindelse med byggeprosjekter, som 
reguleres av en egen ordning for nye kunstprosjekter, henvises det til «Retningslinjer for 
kunstordningen i Akershus fylkeskommune (nye kunstprosjekter)» som administreres av 
Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. 

Innkjøp via oppdrag, som for eksempel Pilotgalleriet (Den kulturelle skolesekken), holdes 
utenfor og organiseres via oppdraget. 

2 Kunstgruppens sammensetning 
Kunstgruppen bør bestå av 3-5 medlemmer ansatt i fylkesadministrasjonen. En av disse 
må ha kunstfaglig kompetanse, for eksempel rådgiver i visuell kunst ved seksjon for 
kultur. En eller flere av medlemmene bør være fra Avdeling for videregående opplæring 
(AVO), som ofte deler ut gaver i forbindelse med skoleåpninger. Det bør også være et 
medlem fra administrasjonsavdelingen, for eksempel leder for drift og forvaltning. 

3 Kunstgruppens oppgaver 
Kunstgruppen skal sørge for å ivareta følgende aspekter: 

Kunstnerisk kvalitet: At kunsten som kjøpes inn eller gis i gave er av høy profesjonell 
kvalitet. Kun originale kunstverk skal kjøpes inn. 

Kunsten som helhet: At kunsten som kjøpes inn passer til tenkt lokasjon med tanke på 
størrelse, estetikk og øvrige kunstverk der hvor kunsten er tiltenkt. 

Forvaltning og sikkerhet: At eventuell innrammingen og lignede er profesjonelt utført og at 
oppheng passer tiltenkt sted. Verket må sikres ut fra verdi og plassering. 

Anvendelighet: Kunsten må være anvendelig med hensyn til bruk, visning og vedlikehold. 

Variasjon: Kunstverk innkjøpt til fylkesadministrasjonen skal være en berikelse for den 
totale kunstsamlingen i Akershus fylkeskommune, og for stedet kunstverket plasseres. 
Det skal føres lister over hva som blir kjøpt inn for å forhindre at det kommer for mange 
verk av samme kunstner. 
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Avgifter: Sørge for at kunstavgiften på 5 % av salgspris over kr. 2000 (eks. mva.) til 
Bildende kunstneres hjelpefond (BKH) blir betalt, eventuelt andre lovpålagte avgifter eller 
ved endringer i kunstavgiftsloven. 

Rammeavtaler: Kan inngås for innramming etc. 

Akershus fylkeskommunes kunstsamling: Registrere innkjøpte verk inn i kunstregisteret 
når verket er plassert. 

I de tilfeller hvor Akershus fylkeskommune ønsker å engasjere en kunstner til å 
gjennomføre et kunstprosjekt følges «Retningslinjer for kunstordningen i Akershus 
fylkeskommune (nye kunstprosjekter)» 

4 Forvaltning 
All forvaltning av kunst i Akershus fylkeskommune beskrives i «Retningslinjer for 
kunstforvaltning i Akershus fylkeskommune» og i noen grad også i «Standard 
brukeravtale mellom brukervirksomhet og Akershus fylkeskommune». 

5 Dokumentasjon og kunstregistrering 
Når innkjøpet er ferdig og verket plassert må kunstverket dokumenteres og legges inn i 
Akershus fylkeskommunes kunstregister 
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