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HØRINGSUTTALELSE - VURDERING AV MULIGHET FOR 
INNFØRING AV EN ARTOTEKORDNING I NORGE 
 
 
Vi viser til brev 18.01.2007 vedr. høring på ABM-utviklings utredning ”Artotekordning 
i Norge” 
 
I møte 27.03.2007 fattet Fylkesrådet i Troms følgende høringsuttalelse til – Vurdering 
av mulighet for innføring av en artotekordning i Norge: 
 
ABM-utviklings anbefaling: 
Det fokuserers på tre ting: 

1. sentral administrativ Artoteksentral 
2. web-løsning ved en nasjonal Internett-portal  
3. Lokalt artotek i bibliotek  

 
 
Troms fylkeskommunes anbefalig:  

1. Troms fylkeskommune mener man er bedre tjent med å satse på regionale/ 
lokale forsøksordninger og se en videre utbygging av en slik ordning istede for å 
starte med en administrativ Artoteksentral lagt til ABM-utvikling.   

2. Kunstnerrettigheter må avklares før arbeidet med en web-løsning startes. 
3. Faglig kompetanse må ligge til grunn for arbeidet med et artotek. Derfor bør 

man ikke legge artotekene til bibliotekene men kunstinstitusjonene. 
Kunstmuseumene har erfaring og rutiner på utlån av verk. 

 
 
 
Troms fylkeskommune understreker nødvendigheten av fagelig kompetanse i et slikt 
arbeid og vil trekke frem erfaringene vi har ved et samarbeid med Nordnorsk 
Kunstmuseum. 
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Det er viktig å ha et bevisst forhold til forvaltning av kunst i offentlig eie. Fylkesrådet i 
Troms tok i 2004 initiativ til en avtale med Nordnorsk Kunstmuseum om drifting og 
kunstfaglig oppfølging av fylkeskommunens kunstsamling. Avtalen dekker følgende 
områder: 
 

• Fylkeskommunens kunstsamling er registrert i en database, og ses i 
sammenheng med  databasen til Nordnorsk Kunstmuseum, som gjør at vår kunst 
lettere blir tilgjengelig i forskningsarbeid.  

• Fylkeskommunens kunst kan ved dette gjøres tilgjengelig for allmennheten ved 
at Nordnorsk Kunstmuseum kan låne bilder fra Troms fylkeskommunes samling 
når det er behov for dette – og utstillinger i regi av nasjonale eller regionale 
kunstmuseer.  

• Nordnorsk Kunstmuseum registrerer, oppdaterer og drifter databasen. Herunder 
avfotografering av kunstverkene.  

 
 
Troms fylkeskommune oppfordrer til regionale løsninger i en forsøksordning. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Nina Chr. Badendyck 
fylkeskultursjef  Ellen Østgård   
  ass. fylkeskultursjef  
 


