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Landstingsstyrelsen

Granskning av landstingets konsthantering
Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2016” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende konsthanteringen inom Landstinget i Värmland.
Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över konsthanteringen
inom Landstinget i Värmland.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av revisionskontoret. I rapporten redovisas bland annat följande sammanfattande
iakttagelser:
Det finns en fastställd, giltig riktlinje som reglerar landstingets konsthantering. Riktlinjen är känd inom landstingsfastigheter samt de verksamheter
som deltagit i planeringen av konstnärlig gestaltning. När det gäller information till övriga verksamheter samt avdelningschefernas ansvar kommer,
enligt uppgift, detta att särskilt beaktas vid den uppdatering av riktlinjen
som planeras.
Förvaring, underhåll och upphängning av landstingets konst sker på ett tillfredsställande sätt.
I det aktuella konstregistret förekommer det att konstverk är noterade på
den verksamhet där de hänger. För notering av placering av konstverk, är
angivelser av husnummer, plan och rumsnummer att föredra framför angivelse av verksamhet eftersom verksamheter kan flytta, ändras etcetera. I det
nya konstregistret (landlord) kan man bara registrera på husnummer, plan
och rumsnummer, vilket kommer att leda till en förbättring av registerhållningen.
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Det saknas en rutin för systematisk och regelmässig inventering av konsten.
Detta leder till att konsten inte inventeras regelbundet i enlighet med vad
som anges i riktlinjen.
För att upprätthålla en god intern kontroll krävs ofta i andra sammanhang
”tvåhandshantering”, det vill säga att två personer i förening ska godkänna
en åtgärd. Inom det aktuella området borde det övervägas att införa ”tvåhandshantering” särskilt i samband med utsortering, avveckling och destruering av konst.
Landstingets konstregister har vissa brister och konsthanteringen sker inte
fullt ut i enlighet med vad som anges i ”Riktlinjer för Landstinget i Värmlands konsthantering”.
Vår sammanfattande bedömning är att den fastställda riktlinje som reglerar
landstingets konsthantering inte efterlevs i alla delar. Därför bör vissa åtgärder vidtas för att åstadkomma en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och intern kontroll avseende konsthanteringen
I rapporten lämnas följande rekommendationer:
-

Avdelningschefernas och verksamheternas ansvar för konstdepositioner bör
förtydligas i riktlinjen så att det klart framgår vad som ingår i ansvaret.

-

Rutinerna för registerhållning bör förstärkas så att samtliga konstverk införs i konstregistret, att registret kontinuerligt uppdateras vid förändringar,
att bilder på konstverken infogas i registret samt att konstverkens placering
anges på fastighet (hus, plan och rum).

-

En rutin bör tas fram avseende inventering av konst för att säkerställa att
systematiska och regelmässiga inventeringar genomförs i enlighet med riktlinjen.

-

En ”tvåhandsrutin” bör införas för att säkerställa den interna kontrollen
vid utsortering, avveckling och destruering av konst.

-

Någon form av återkoppling till landstingsstyrelsen avseende landstingets
konstinnehav bör ske då det sammanlagda värdet av konsten är betydande.
Ytterligare en anledning till återkoppling är att det i riktlinjen anges att
”Konst har en positiv effekt på hälsan – den är en del av vården”.
Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens
svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 7 juni 2017.
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