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Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport och
utkast till revisionsberättelse 2007
Med anledning av revisorernas diskussion kring inventering av konst
vill Kulturnämnden som svar till revisorerna och Landstingsfullmäktiges presidium åberopa det beslut som fattades av Landstingsfullmäktige
den 14 maj 2002 (bilaga).
För att det inte ska råda några oklarheter eller tolkningssvårigheter
kring beslutet föreslår Kulturnämnden att Landstingsstyrelsen föreslår
Landstingfullmäktige att förtydliga anvisningarna för inventering enligt
följande:
att ge kulturnämnden det övergripande ansvaret för att införa rutiner för registrering och inventering av konst
att uppdra åt förvaltningar och bolag att utse konstansvariga enligt de anvisningar som kulturnämnden utfärdar
att den förvaltning eller bolag som disponerar konsten ansvarar för den årliga inventeringen.
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Bilaga
Utdrag ur KUN:s protokoll § 51/08
Utdrag ur Landstingfullmäktiges protokoll 2002-05-14
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Bilaga

UTDRAG UR PROTOKOLL
Landstingsfullmäktige 2002-05-14
Justerat tisdagen den 14 maj beträffande § 106 och § 107 p A och p B, i övrigt tisdagen
den 28 maj 2002

Peggy Lagerström

Christina Tallberg

Birgitta Rydberg

§ 96
Yttrande över revisionsrapport Granskning av rutiner för registrering och
inventering av konst samt uppdrag till kulturnämnden (förslag 39)
LS 0112-0659
I ärendet yttrade sig Anita Hagelbeck, Elin Låby samt Herta Fischer.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att ge kulturnämnden det övergripande ansvaret för och att uppdra åt nämnden
att införa nya rutiner för registrering och inventering av konst
att uppdra åt förvaltningar och bolag att utse konstansvariga enligt de
anvisningar som kulturnämnden utfärdar
att i övrigt avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt
landstingsrådsberedningens förslag.
”Kulturförvaltningen inventerar årligen cirka 10 % av land stingets konstbestånd.
Lokalt är kännedomen om reglerna dålig.
Landstingsstyrelsen delar revisorernas uppfattning att den årliga inventeringen bör utföras av
den förvaltning eller bolag som disponerar konsten. Lokalt konstansvariga utses därför. Innan
decentraliseringen genomförs måste nya ”Råd och anvisningar för konstansvariga” tas fram
av kulturnämnden. De konstansvariga informeras av kulturnämnden om vad tillsynsansvaret
innebär, vilka uppgifter inventeringen ska omfatta och hur den genomförs. Gemensamma
administrativa rutiner införs. Landstingsstyrelsen anser att ansvaret för hängning, märkning,
vård och reparation av konstverken ska ligga på kulturnämnden.”

