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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'Investeringer og vedlikehold av 
kulturtilbud’ og ber revisjonen utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra 
kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 02.05.2023. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 trfk 
 
Saksopplysninger 
I plan for forvaltningsrevisjon er teamet  ‘Investeringer og vedlikehold av kulturtilbud’ satt opp 
som et prioritert område. Teamet ble gitt følgende beskrivelse i plan for forvaltningsrevisjon: 
  

• Det er etterslep på vedlikehold og investeringer i kulturbygg. Det er store 
forventninger til fylkeskommunale bidrag på investeringsprosjekter innenfor 
museumsfeltet og på kulturbygg, uten at de økonomiske rammene er tilstrekkelige. 
Konsekvensene er at utbyggingsprosjekt forsinkes og viktige kulturminner kan gå 
tapt. Det bidrar også til et dårlig omdømme for fylkeskommunen, og gir fylket en 
innskrenket mulighet til å være en viktig aktør i samfunnsutviklingen. 
 
 
En forvaltningsrevisjon kan se på hvordan fylkeskommunen arbeider for å forvalte 
kulturbygg og museum. Revisjonen kan undersøke hvordan utviklingen i 
vedlikeholdsetterslepet har vært, og hvilke systemer og rutiner fylkeskommunen har 
for å kartlegge og dokumentere vedlikeholdsbehovet. 

  
I følge en rapport utarbeidet av OsloEconomics 2014 har det vært en tendens over en lengre 
periode for å prioritere kunstnerisk-  og kulturell virksomhet foran langsiktig forvaltning av 
infrastruktur. Antakelig er noe av årsaken at økonomi- og administrasjonskompetanse har 
vært undervurdert i kultursektoren, samtidig som sektoren er preget av sterk kulturfaglig 
kompetanse. Ulempen er at vedlikeholdsetterslepet øker slik at verdier forringes. På lengre 
sikt kan dette gå utover kunstnerisk virksomhet, publikumsopplevelser og muligheten til å 
drive forskning og formidling. 
Omtrentlig en av fem offentlige kulturkroner går til kulturbygg. Investeringsmidlene er 
anslagsvis ti ganger så store som midlene til vedlikehold. Det har bygget seg opp et 
vedlikeholdsetterslep i sektoren. Samtidig er det tegn på at det investeres for intensivt i 
kommunale kulturhus, på bekostning av  men ikke til drift og vedlikehold av byggene eller til 
å fylle husene med kulturelt innhold. 
  
Forslag til problemstillinger denne forvaltningsrevisjonen kan belyse er: 
  

• Er dagens praksis for tildeling til investering, drift og vedlikehold av infrastruktur til 
kulturformål, bærekraftig? 

• Hvilke systemer og rutiner har fylkeskommunen for å kartlegge eller dokumentere 
vedlikeholdsbehovet? 

• Er virksomhetene og forvaltningen av infrastruktur og kulturbygg hensiktsmessig 
organisert? 



  
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget kan foreslå egne problemstilling som revisor tar med seg i arbeidet med 
utarbeidelsen av prosjektplanen.  
  
Kontrollutvalget oppfordres til å bestille en forvaltningsrevisjon med ‘Investeringer og 
vedlikehold av kulturtilbud’ som tema. 
  
 
 


