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1 Formål 
Akershus fylkeskommunes kunstsamling består av en betydelig mengde kunstverk som 
representerer store verdier for Akershus fylkeskommune, kunstnerisk så vel som økonomisk. 
Kunstverkene skal holde et høyt kunstnerisk nivå. Disse retningslinjene skal sørge for at 
kunstverkene forvaltes på en betryggende måte og samtidig er tilgjengelig for publikum og 
fylkeskommunens ansatte. 

2 Virkeområde 
Retningslinjene retter seg mot alle typer virksomheter i Akershus fylkeskommune, herunder 
avdelinger, virksomheter og fylkesforetak som låner/har utplassert kunstverk som inngår i 
Akershus fylkeskommunes kunstsamling. Retningslinjene gjelder de kunstverk som til enhver 
tid er omfattet av Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 

3 Fylkesadministrasjonens ansvar 
Akershus fylkeskommune (AFK), Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse (KFF) v/seksjon 
kultur er overordnet kunstfaglig instans for spørsmål og endringer vedrørende Akershus 
fylkeskommunes kunstsamling. 

Fylkesadministrasjonen låner ut kunstverk fra Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 
Fylkesadministrasjonen kan pålegge lånevirksomheter å gjennomføre og bekoste tiltak som er 
nødvendig for forsvarlig forvaltning og vedlikehold av kunstverk i Akershus fylkeskommunes 
kunstsamling. 

Fylkesadministrasjonen kan inndra eller omplassere kunstverk dersom verkets tilstand, 
plassering eller sikring krever det. 

Fylkesadministrasjonen skal sikre at ethvert kunstverk er identifisert med, og såfremt det er 
mulig, merket med verkets registreringsnummer (unike AFKK-nummer) før utlån skjer. 
Instruksen gjelder også for kunstverk som ikke lar seg merke. 

Fylkesadministrasjonen har ansvaret for at betydningsfulle verk og bygningsintegrerte verk 
skiltes i den grad det er mulig. 

4 Virksomhetens ansvar 
Virksomheten har et løpende ansvar for å ha oversikt og kontroll over kunstverk som er 
plassert hos seg. 

Virksomheten skal forsikre kunsten i sin virksomhet og sørge for at kunsten alltid er forsvarlig 
sikret/montert. 

Virksomheten skal utføre kontinuerlig vedlikehold som renhold, enklere vedlikehold og små 
justeringer, som for eksempel ny innramming. Dersom verk trenger konservering kontaktes 
fylkesadministrasjonen. 

Virksomheten skal fortløpende melde inn endringer av betydning til fylkesadministrasjonen. 

Virksomheten skal årlig rapportere på et eget skjema hvor blant annet plassering og tilstand 
sjekkes opp mot kunstregisteret. Skjema fås ved henvendelse til fylkesadministrasjonen og kan 
fylles ut digitalt på nett. 
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Virksomheten skal ha en ansvarlig kontaktperson tilknyttet administrasjon/ledelse, som har 
ansvar for at retningslinjene for kunstforvaltning følges. 

Virksomheten skriver brukeravtale ved overlevering av nye kunstprosjekter. 

Virksomheten skal kontakte fylkesadministrasjonen for kunstfaglig konsultasjon og ved behov 
for konservering/restaurering, eller ved flytting av verk. 

5 AFK Eiendom FKF og Akershus kollektivterminaler 
FKFs ansvar 

De fylkeskommunale foretakene har forvaltningsansvar for all bygningsintegrert kunst og 
utendørskunst. Forvaltningsansvaret omfatter restaurering, konservering, flytting, frakt og 
lagring. Fortløpende vedlikehold av mindre karakter og renhold foretas av virksomhetene selv. 

De fylkeskommunale foretakene har også ansvaret for kostnadene knyttet ombygginger e.l. 
som medfører at kunst må flyttes, mellomlagres eller omplasseres. Fylkesadministrasjonen 
skal alltid orienteres og være kunstfaglig rådgivende organ. 

6 Brukeravtale og verksliste 
Ved overtagelse eller utlån av kunstverk fra Akershus fylkeskommunes kunstsamling skal det 
inngås en skriftlig avtale mellom seksjon kultur og virksomheten. Seksjon kulturs «Standard 
brukeravtale mellom virksomhet og Akershus fylkeskommune» skal benyttes og inneholde 
følgende opplysninger: 

a) Kontaktinformasjon til seksjon kultur og kontaktperson i virksomheten 
b) Brukeravtalens oppstartstidspunkt 
c) Virksomheten skal forplikte seg til å forvalte kunstverkene som er omfattet av avtalen i 

tråd med bestemmelsene i «Retningslinjer for forvaltning av kunstverk i Akershus 
fylkeskommunes kunstsamling». 

d) En verksliste skal følge avtalen. Verkslisten skal til enhver tid være oppdatert og 
inneholde verkets unike registreringsnummer (AFKK-nummer), med angivelse av mål 
og teknikk, verkets tittel og årstall, kunstnerens navn samt hvor verket er plassert. 

7 Flytting av kunstverk 
Akershus fylkeskommune v/seksjon kultur skal konsulteres i forkant av flytting av kunst fra ett 
bygg til et annet, eller ved flytting av kunst innendørs. Virksomheten plikter å organisere 
transport i samarbeid med seksjon for kultur. Når flyttingen er kjent skal seksjon kultur varsles 
uten ugrunnet opphold og senest innen fire uker før flytting gjennomføres. 

8 Lagring av kunstverk 
Seksjon kultur har ansvaret for forsvarlig lagring av kunstverk som inngår i Akershus 
fylkeskommunes kunstsamling. Kunstverk skal ikke lagres hos virksomheten med mindre annet 
er avtalt med seksjon for kultur. I de tilfeller lagringen skyldes ombygginger, er det ett av de 
fylkeskommunale foretakene som finansierer flytting, frakt og lagring. 

9 Retur av kunstverk 
Dersom virksomheten ønsker å returnere kunstverk som omfattes av brukeravtalen, skal 
seksjon kultur kontaktes skriftlig før innlevering avtales. Virksomheten er ansvarlig for at 
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kunstverk leveres tilbake i god stand. Seksjon kultur avgjør om det er behov for 
tilstandsvurdering før innlevering og om eventuelle utbedringer skal foretas for virksomhetens 
regning. Transport bekostes virksomheten. 

Alle henvendelser til seksjon kultur om retur av kunstverk skal gå gjennom 
virksomhetens leder. 

10 Utlån av verk til tredjepart 
Utlån av kunstverk til en tredjepart skal kun foretas av seksjon kultur. Forespørsel om utlån til 
utstillinger og lignende henvises til seksjon kultur. Transportkostnader inkludert 
transportforsikring skal dekkes av tredjepart. 

11 Transport 
All transport av kunstverk skal utføres i samråd med seksjon kultur. 

12 Skader og vedlikehold 
Skader på kunstverk skal varsles seksjon kultur umiddelbart. Utbedring av skader skal kun 
foretas etter kunstfaglige råd. Seksjon kultur skal også varsles dersom det er nødvendig med 
vedlikehold. I begge tilfeller skal seksjon kultur vurdere tilstanden og anbefale tiltak for 
utbedring. Virksomhetene er økonomisk ansvarlig for vedlikehold av kunstverkene og skader på 
disse. Fylkesadministrasjonen kan i utvalgte tilfeller overta forvaltningen av betydningsfulle 
verk. 

13 Virksomhetens ansvar for tap av kunstverk 
Virksomheten kan på bakgrunn av konkret vurdering bli økonomisk ansvarlig for tap av 
kunstverk. 

14 Bygningsmessige inngrep og endringer 
Dersom det av tekniske eller bygningsmessige årsaker blir nødvendig å gjøre inngrep i eller 
endre bygningsintegrert kunst eller endre omgivelsene til et kunstverk, skal 
fylkesadministrasjonen konsulteres minimum to måneder før dette planlegges gjennomført. Det 
samme gjelder for endringer i bygningsmiljø eller innredning som reduserer omgivelsens 
egnethet for kunstverket. 

15 Avhending av kunst 
All fjerning, kassasjon, omplassering, salg og donasjoner av kunstverk skal kun håndheves av 
seksjon kultur. Bestemmelsene i lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk mv 
(åndsverksloven) kommer til anvendelse. Kunstner eller rettighetshaver skal orienteres i 
forkant. Seksjon kultur skal dokumentere alle forhold rundt en slik sak. 

16 Tyveri og hærverk 
Tyveri og grovt hærverk på kunstverk skal politianmeldes av virksomheten. I tillegg skal 
seksjon kultur varsles umiddelbart, og kunstregistret oppdateres. 
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17 Innkjøp av kunst 
Innkjøp av kunstverk til Akershus fylkeskommune skal som hovedregel gjennomføres av de til 
enhver tid gjeldende «Retningslinjer for innkjøp av kunst i Akershus fylkeskommune» eller av 
«Retningslinjer for kunstordningen i Akershus fylkeskommune (nye kunstprosjekter)». 

Dersom virksomheten selv foretar innkjøp av kunstverk skal fylkesadministrasjonen 
orienteres skriftlig om ervervet. Fylkesadministrasjonen avgjør om disse skal inngå i 
Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 

18 Mottak av kunstgaver 
Ved mottak av kunstgaver skal fylkesadministrasjonen orienteres skriftlig om gaven. 
Fylkesadministrasjonen avgjør om kunstgaven skal inngå i Akershus fylkeskommunes 
kunstsamling. 

19 Opphavsrett 
Kunst er undergitt opphavsrettslig vern i medhold av lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til 
åndsverk (åndsverksloven). Virksomheten må overholde åndsverkslovens bestemmelser, 
herunder vise kunstnerne og kunstverket nødvendig respekt og omtanke. 

Fylkesadministrasjonen kan bistå i spørsmål av opphavsrettslig karakter. 

20 Virksomhetens kontroll og rapport 
Det skal årlig leveres rapport på et eget skjema hvor blant annet plassering og tilstand sjekkes 
opp mot kunstregisteret. Skjema fås ved henvendelse til fylkesadministrasjonen og kan fylles ut 
digitalt på nett. 

Utskrift fra kunstregisteret fås ved henvendelse til fylkesadministrasjonen. 

21 Fylkesadministrasjonens kontroll og rapport 
Fylkesadministrasjonen skal årlig gjennomgå virksomhetenes henvendelser og innleverte 
rapportskjema samt oppdatere kunderegisteret. Fylkesadministrasjonen skal til enhver tid 
holde oversikt og kontroll av kunstverk i Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 

22 Omdanning og salg 
Ved omdanning til aksjeselskap og ved salg og overføring av fylkeskommunens virksomheter 
og eiendom, skal de fremtidige eierforhold til kunstverkene avklares. 

Fylkesadministrasjonen skal varsles senest 2 måneder før omdanningen eller salget 
gjennomføres. Det må i samråd med fylkesadministrasjonen tas stilling til om kunsten skal 
beholdes som fylkeskommunens eiendom. Endelig beslutning om hvilke kunstverk som skal 
beholdes i Akershus fylkeskommunes kunstsamling tas av fylkesadministrasjonen. 

Dersom kunsten selges sammen med bygget, skal det gjøres en verdivurdering på kjøpers 
regning. Verdien overføres som midler til forvaltning av kunst i Akershus fylkeskommune. 

Fylkesadministrasjonen skal varsles når omdanning eller salg av den fylkeskommunale 
virksomheten er gjennomført. 
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23 Tvister 
Eventuelle tvister mellom partene søkes løst gjennom dialog og forhandlinger. Dersom saken 
ikke løses i minnelighet skal den løftes opp til organene overordnet partene for endelig 
beslutning. 

24 Ikraftsettelse 
Retningslinjene trer i kraft i det øyeblikket de er vedtatt av fylkestinget. De gjelder også for 
virksomheter i Akershus fylkeskommune som ved retningslinjenes ikraftsettelse ennå ikke har 
inngått brukeravtale med fylkesadministrasjonen, men som har kunstverk som inngår i 
Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 

Brukeravtalen skal kun inngås med de virksomhetene som har utplassert kunstverk som inngår 
i Akershus fylkeskommunes kunstsamling. 
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