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1 Formål og definisjon 
Retningslinjene skal arbeide for at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer Akershus 
fylkeskommunes offentlige bygg og uterom til glede for et allment publikum. Gjennom innkjøp 
av ferdigprodusert kunst, kunstproduksjon, kunstforvaltning og kunstformidling skal ordningen 
stimulere til økt interesse for kunst som beriker, engasjerer, skaper refleksjon og bidrar til nye 
arenaer for kunstopplevelser og samhandling, samt sikrer barn og unge tilgang til kunst av høy 
kvalitet. 

2 Virkeområde 
Retningslinjene gjelder alle virksomheter i Akershus fylkeskommune, og kommer til anvendelse 
ved fylkeskommunale nybygg, tilbygg, rehabilitering av eldre bygg, park- og byrom, og 
byutviklingsprosjekter der den totale kostnadsrammen for byggeprosjektet er 15 millioner eller 
høyere. 

Reglene gjelder også leide bygg og prosjekter som realiseres ved offentlig- privat samarbeid 
(OPS). 

Samtidig som det fastsettes kostnadsramme for fylkeskommunale byggeprosjekt, skal 1 % eks. 
mva. avsettes til Akershus fylkeskommunes kunstordning. 

3 Omfang og vilkår 
Samtidig som det fastsettes kostnadsramme for fylkeskommunale byggeprosjekt som nevnt i 
punkt 2, skal det avsettes økonomiske midler til kunstprosjekt. 

I byggeprosjekt der den totale kostnadsrammen for byggeprosjektet er 15 millioner eller 
høyere, avsettes 1 % eks. mva. av byggekostnadene i byggeprogrammet til kunst. 

Det kan i tillegg søkes Kunst i offentlige rom (KORO) om tilskudd som faller inn under KOROs 
støtteordninger. Det er byggherre/utførerrepresentant som er ansvarlig for søknad til KORO. 
Seksjon kultur veileder byggherre i søknadsprosessen. KOROs retningslinjene følges i de 
kunstprosjekter som mottar statlig støtte. Dersom prosjektet mottar støtte fra KORO, følges 
KOROs retningslinjer. 

Innenfor avsettingen på 1 % ligger alle kostnader til kunstprosjektet, inkl. kunstnerhonorar, 5 %-
avgift til Bildende kunstneres hjelpefond (BKH), skilting, fotodokumentasjon, kunstkonsulentens 
honorar, utgifter til konkurranse, reiser etc. 

Bevilgningen som er avsatt til kunstprosjekter i fylkeskommunale bygg gis i byggebudsjettet, og 
disponeres av fylkesforetaket til kunstprosjekt til bygget og/eller uteområdet. 

Prosjektledelsen for kunstprosjektene ligger i Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse. 
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4 Kunstutvalg 
For hvert kunstprosjekt nedsettes et kunstutvalg som består av: 

 Kunstkonsulent (er) 
 En brukerrepresentant (fra virksomhetens ledelse) 
 En representant for byggherre/utfører 
 Prosjektets arkitekt/landskapsarkitekt 

Kunstkonsulenten leder kunstutvalgets arbeid. Ved spesielt store prosjekter kan det utnevnes 2 
kunstkonsulenter. Det skal inngås Standardkontrakt mellom kunstnerisk konsulent og Akershus 
fylkeskommune. 

En representant fra Akershus fylkeskommune, avdeling KFF v/seksjon kultur følger 
kunstutvalgets arbeid og deltar i alle møter. Medvirkning fra byggherre og prosjektets arkitekt 
finansieres av byggeprosjektet. Medvirkning av brukerrepresentant finansieres av fremtidig 
brukervirksomhet. 

I samråd med de øvrige medlemmene i kunstutvalget utarbeider kunstkonsulenten (e) en 
kunstplan for prosjektet innenfor den foreliggende økonomiske ramme, med eventuelle tillegg 
av kunstmidler avsatt fra KORO eller andre. 

Det beløp som bevilges til det enkelte prosjekt skal dekke samtlige utgifter til prosjektet, inkl. ev 
prisstigning, frakt, montering, m.m. og 5%-avgiften til Bildende kunstneres hjelpefond (BKH). 
Kunstkonsulenthonorar inngår også i summen. 

Utgifter i forbindelse med eventuell konkurranse om kunstprosjektet skal også dekkes av 
avsetningen til det enkelte prosjekt. 

Nye kunstprosjekt bør alltid søke bredt etter kunstnere, og når det er hensiktsmessig 
annonseres i fagtidsskriftet Billedkunst. 

5 Kunstplan 
Når kunstkonsulenten har utarbeidet kunstplan og budsjett for prosjektet, skal denne legges 
fram for RSU for godkjenning. Kunstplanen skal spesifisere: 

 Overordnet idé og intensjon med kunstprosjektet 
 Forslag til kunster(e) med begrunnelse 
 Om det skal gjennomføres konkurranse (åpen eller lukket) 
 Om det skal gjennomføres direkte oppdrag 
 Om det skal gjennomføres innkjøp 
 Plassering og omfang 
 Teknikk og materiale 
 Budsjett 
 Grov framdriftsplan med foreslått tidspunkt for overtagelsesforretning. 

Ved valg av konkurranser fungerer kunstutvalget som jury, men styrkes med ytterligere 
representant(er) med kunstkompetanse etter styringsgruppas vurdering. 

Det er innført karantenetid for både kunstnere og kunstkonsulenter for fylkeskommunale 
kunstprosjekt for å sikre mangfold i kunstneriske uttrykk. Karantenetiden inntrer fra signert 
kontrakt om oppdrag og fram til 1 år etter signert overtagelsesprotokoll og ferdigstillelse av 
prosjekt. 
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Kunstplanen kan deles opp ved behov og behandles i to omganger av RSU. 

RSU skal godkjenne kunstplanen. Det bør legges avgjørende vekt på gjennomførbarhet, 
økonomi, holdbarhet og kunstnerisk kvalitet. 

6 Kunstneren 
Det skal inngås Standardkontrakt mellom kunstner og Akershus fylkeskommune. Kunstplanen 
skal være godkjent av RSU før kontrakt med kunstner inngås. 

Kunstutvalget bistår kunstner med råd og veiledning i forbindelse med utførelse/produksjon av 
kunstverket i den grad det er nødvendig. 

Kunstutvalget bidrar i det videre arbeidet med kunstproduksjonen i den grad det er påkrevd. 

Kunstkonsulenten har et spesielt ansvar for å påse at kunstner har tilstrekkelig informasjon om 
prosjektet og dets fremdrift gjennom kontakt med prosjektets arkitekt/landskapsarkitekt og 
utfører. 

Det stilles krav til at kunsten forholder seg til gjeldende lovverk som universell utforming, 
brannsikring, byggetekniske forskrifter m.m. og at kunstner innhenter profesjonell assistanse 
dersom det er påkrevd. Det stilles høye krav til materialitet, kvalitet og varighet på kunstverket. 

7 Drifts- og vedlikeholdsplan 
Kunstner skal sørge for at det utarbeides en drifts og vedlikeholdsplan for kunsten. Denne skal 
inneholde en beskrivelse av hvilke materialer som er brukt ved utførselen av kunstverket og gi 
opplysninger av betydning for fremtidig drift og vedlikehold. 

Drifts- og vedlikeholdsplan skal fremlegges for Akershus fylkeskommune v/seksjon kultur før 
endelig godkjenning av kunstverket og overtagelse finner sted. 

Det er den enkelte virksomhet som har ansvaret for det fortløpende vedlikeholdet av kunsten 
brukervirksomheten disponerer/har utplassert, jamfør Retningslinjer for kunstforvaltning i 
Akershus fylkeskommune. 

Det skal inngås Standard brukeravtale mellom brukervirksomhet og Akershus fylkeskommune. 

8 Godkjenning av kunstverk 
Kunstkonsulenten skal melde fra til Akershus fylkeskommune om at verket er ferdig til 
overtakelse. Hver av partene kan med rimelig frist kreve at det skal holdes 
overtakelsesforretning. Akershus fylkeskommune v/seksjon kultur inviterer kunstutvalget til 
overtakelsesforretning. Ved overtakelsesforretning gjennomføres en besiktigelse av 
kunstverket av kunstutvalget. Det skal føres protokoll som angir: 

 Hvem som er til stede 
 En kort beskrivelse av kunstverket 
 Eventuelle mangler 
 Frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring 
 Bekreftelse på om kunstverket godkjennes eller nektes overtatt 
 En vurdering av drifts- og vedlikeholdsplanen 
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Uenighet skal begrunnes og protokolleres. Protokollen underskrives av partene som skal ha 
hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokollen. 

9 Formidling 
Kunstutvalget skal lage en plan for formidling av verket. Planen kan inngå i kunstplanen. 
Akershus fylkeskommune v/seksjon kultur, brukervirksomhet, kunstner og kunstutvalg vurdere 
hva som egner seg i det enkelte prosjekt. 

Akershus fylkeskommune v/seksjon kultur skal påse at kunstverket skiltes med kunstnerens 
navn, produksjonsår og tittel på verket, samt at verket inngår i Akershus fylkeskommunes 
kunstsamling. 

Kunstverket registreres i kunstregisteret med et AFKK-nummer som merkes på verket dersom 
det er mulig. 

Kunstverket skal fotograferes av profesjonell fotograf. Fotomaterialet kan benyttes til formidling 
av kunsten. 

Formidlingsprosjekt finansieres ikke av det enkelte kunstprosjekts budsjett, med mindre 
kunstprosjektet er av temporær karakter. 

10 Fjerning, kassasjon eller omplassering av 
kunstverk 

Akershus fylkeskommune forbeholder seg retten til å fjerne, kassere eller omplassere 
kunstverk. Bestemmelsene i lov av 12.mai 1961 nr.2 om opphavsrett til åndsverk mv. 
(åndsverksloven) kommer til anvendelse. Kunstner/rettighetshaver orienteres i forkant av 
fjerning, flytting eller kassasjon. Akershus fylkeskommune dokumenterer alle forhold rundt en 
slik sak. 

11 Opphavsrett og eiendomsrett 
Akershus fylkeskommune er eier av kunstverket og skal, gjennom avtale med kunster, ha rett til 
å bruke fotografier av kunstverket i egne publikasjoner, utstillinger, nettsider og lignende, uten å 
betale vederlag for dette. Akershus fylkeskommune skal sørge for at kunstner krediteres ved 
slik bruk. Bestemmelsene i lov av 12.mai 1961 nr.2 om opphavsrett til åndsverk mv. 
(åndsverksloven) kommer til anvendelse. 

12 Akershus fylkeskommunes ansvar 
Akershus fylkeskommune v/ seksjon kultur forvalter Akershus fylkeskommunes eiendomsrett til 
kunsten og kan pålegge brukervirksomheten plikter knyttet til veiledning og ivaretakelse av 
kunstverkene. 

13 Brukervirksomhetens ansvar 
Ansvaret for forvaltning pålegges virksomhetene ved inngåelse av brukeravtale. 
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