Skjemainformasjon
Skjema

Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015

Referanse

1006052

Innsendt

05.05.2015 15:32:06

Opplysninger om søker
Søker
Navn på organisasjonen

Stiftelsen Midt‐Troms Museum

Institusjonens leder

Lisa Gay Bostwick

Postadresse

Sundlia

Postnr / Poststed

9325 BARDUFOSS

Tlf. til organisasjon

47834500

E‐post til organisasjon

post@mtmu.no

Prosjektets kontaktperson

kjartan Gran

Tlf. til kontaktperson

90691962

E‐post til kontaktperson

kjartan.gran@mtmu.no

Nettside

http://www.mtmu.no

Org. Nr

880782622
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Prosjekt
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Samlingsforvaltning
Felles samlingsforvaltning for fire museer i Troms

Sammendrag av prosjektet
Samarbeidsprosjekt for økt samhandling og forbedret forvaltning av gjenstander og anlegg ved Nord‐Troms Museum, Senter for
Nordlige Folk, Midt‐Troms Museum og Sør‐Troms Museum.
Gjennom fire delprosjekt skal det etableres felles strategier og bruk av nye verktøy for samlingsforvaltning. Delprosjekt 1:
Analyse av egen forvaltning. 2: Vurdering og valg av verktøy gjennom samarbeid og praktisk utprøving. 3:Felles
kompetanseoppbygging. 4: Implementering og tilpassing av felles samlingsforvaltning
Mål med prosjektet
Målet med prosjektet er å etablere felles praksis og metode for samlingsforvaltning og på tvers av museumsgrenesen i Troms, noe
som er viktig for museene med tanke på fremtidig planlegging, samkjøring og prioriteringer i samlingsarbeidet.
Museene i Troms har få formelle møteplasser for samhandling. Med dette prosjektet satser de fire institusjonene spesifikt på
samarbeid for etablere en felles plattform for framtidas samlingsforvaltning.
Beskrivelse av prosjektets overføringsverdi
Med bakgrunn i at prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 4 kulturforvaltere i Troms vil det overføres mye kompetanse til
hver enkelt institusjon.
Prosjektet er omfattende og griper tak i et grunnleggende ansvarsområde ved museene. Gjennomføringen av prosjektet vil ha
stor overføringsverdi til andre museer som ikke har etablert felles praksis på området.
Forholdene i Troms har tidligere vært preget av lite samarbeid mellom museene. Prosjektet vil etablere tillit og felles plattform
for videre samarbeid innenfor andre deler av institusjonenes virksomhet.
Prosjektbeskrivelse
Samarbeidsprosjekt for koordinering av samlingsforvaltning og implementering av verktøy for forvalting av og prioritering i
samlinger.
Samarbeidsprosjekt for økt samhandling og forbedret forvaltning av gjenstander og anlegg ved Nord‐Troms Museum, Senter for
Nordlige Folk, Midt‐Troms Museum og Sør‐Troms Museum.
Institusjonene som søknaden omfatter ønsker å legge til rette for et bedre samarbeid innenfor samlingsforvaltning generelt og
koordinering og prioritering av samlingene spesielt.
Samarbeid om samlingsforvaltning har høy prioritet hos institusjonene og er vektlagt av Troms Fylkeskommune som et
satsningsområde. Institusjonene ønsker å arbeide mot en felles strategi og koordinering for ivaretakelse av museenes samlinger.
Nord‐Troms Museum, Midt‐Troms Museum og Sør‐Troms Museum har alle bygninger, gjenstander og fotografi i sine samlinger. I dag
har de fire samarbeidende institusjonene ikke tilfredsstillende rutiner eller planverk for å forvalte og prioritere sine samlinger.
Senter for Nordlige folk har pr i dag lite gjenstandsmateriale og ikke magasin. Behov for godkjent magasin i er sterkt. Alle
samiske museer skal i løpet av de nærmeste årene være i stand til å ta imot gjenstandsamlingen som resultatet av det pågående
Bååstedeprosjektet, Tilbakeføring av samisk Kulturarv (2015‐2017) gir, og ønsker å delta i dette prosjektet for å forberede
institusjonen på å kunne ta imot sine gjenstander, samt ivareta bestående og en voksende samling.
Gjennom dette prosjektet skal nytt planverk og rutiner for samlingsforvaltning utvikles i samarbeid mellom deltagerne og
implementeres ved det enkelte museum
Museene i Troms har få formelle møteplasser for samhandling. Med dette prosjektet satser de fire institusjonene spesifikt på
samarbeid for etablere en felles plattform for framtidas samlingsforvaltning.
Institusjonene ser på dette som en mulighet for å bygge opp en felles forståelse rundt en av de viktigste oppgavene hver enkelt
institusjon har og som en mulighet til å bygge tillit mellom partene og et godt grunnlag for videre samarbeid om andre spesifikke
oppgaver.
Målet med prosjektet er å etablere felles praksis og metode for samlingsforvaltning og på tvers av museumsgrenesen i Troms, noe
som er viktig for museene med tanke på fremtidig planlegging, samkjøring og prioriteringer i samlingsarbeidet.
Gjennom omfattende samhandling i prosjektperioden vil de ansatte som arbeider med samlingsforvaltning på ulike nivå få
mulighet til å møtes og utvikle sin egen kompetanse gjennom felles fagseminar.
Prosessen vil bli organisert gjennom samlinger med bred deltagelse fra museenes ansatte og gjennom arbeid med samlingene ved
det enkelte museum. Det praktiske arbeidet i prosjektet vil knytte seg til eksisterende samlinger ved tre av de fire

institusjonene.
I tillegg vil en mindre prosjektgruppe bestående av 1‐2 personer fra hvert museum få muligheten til å øke sin kompetanse
ytterligere gjennom flere interne møter og studiereiser for diskutere samlingsrelaterte problemstillinger og se på praktiske
velfungerende løsninger ved andre museer.
Prosjektet inneholder følgende delprosjekter:
Delprosjekt 1.Analyse av museenes egen samlingsforvaltning:
Dokumentasjon og analyse av de tre museenes samlingsforvaltning basert på undersøkelser av egne samlingers tilstand,
satsningsområder, innsamlingsplan, forvaltningsrutiner og oppbevaringsforhold I dag og videre behov.
Museene skal blant annet legge vekt på kartlegging av samlingenes historikk, dens kulturhistoriske verdi, eierskap, musenes ønske
om nedslagsfelt og prioriterte satsningsområder, rutiner for forvaltning, prioritering og avhending.
Delprosjekt 2.Analyse og valg av verktøy og systemer
På grunnlag av museenes egne forvaltningsanalyser skal prosjektgruppen vurdere aktuelle verktøy for samlingsforvaltning og
prioritering i samlingene. Verktøy/systemer som vil bli vurdert er SPECTRUM, Significance og Benchmark. Andre verktøy kan
komme til som et resultat av analysen. Prosjektgruppen skal presentere en rapport som foreslår ett felles sett med verktøy og
systemer for samlingsforvaltning for alle de samarbeidende institusjonen. Gjennom å velge de samme verktøyene/systemene vil
en legge grunnen for et enda tettere samarbeid mellom institusjonene. De enkelte museum skal så søke å forankre valget av
verktøy og systemer for samlingsforvaltning i ledelsen og i institusjonenes styre. Disse beslutningene er en forutsetning som må
ligge til grunn for de andre delprosjektene.
Delprosjekt 3. Kompetanseoppbygging
Prosjektet vil samle alle ansatte som arbeider med samlingsforvaltning ved de tre museene til felles fagseminar i
prosjektperioden. Formålet med samlingen vil være tredelt: 1. Øke kompetansen om og i det verktøy og de systemer man har
valgt på grunnlag av analysen. 2. Øke samhandlingen mellom museene. 3. Utnytte synergieffekter gjennom felles prosesser i
utvikling av planer og systemer for samlingsprioritering og samlingsforvaltning. Til disse samlingene vi leie inn ekstern
kompetanse både til å lede prosessen og til å øke den faglige kompetansen.
Delprosjekt 4.Implementering av verktøy og systemer
Museene skal som siste del av planperioden implementere verktøyene og systemene i sin egen samlingsforvaltning. Dette fordrer
en tilpasning av verktøyene og prosessen med å ta disse i bruk ved hvert enkelt museum.

Prosjektbudsjett
Prosjekt
Startdato / Sluttdato

01.08.2015 ‐ 31.12.2017

Søknadssum kulturrådet for
hele prosjektperioden

815975

Budsjettramme for
prosjektperioden

1380975

Budsjett for første år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Personalkostnader (lønn/overhead)

Prosjektstyring Felles

kr 67 500,00

Prosjektarbeid SNF

kr 67 500,00

Prosjektarbeid NTRM

kr 67 500,00

Prosjektarbeid MTMU

kr 67 500,00

Prosjektarbeid STMU

kr 67 500,00

Møter prosjektgruppe

kr 84 375,00

Kontorutstyr, varer, software

kr 20 000,00

Varer/utstyr

Sum

Tjenester kjøpt av andre
Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00
Felles rapportering

Totale utgifter

kr 33 750,00
kr 475 625,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd

Sum
kr 205 625,00

Egenfinansiering

Ja

Totale inntekter

kr 270 000,00
kr 475 625,00

Budsjett for andre år
UTGIFTER
Hva

Beskrivelse

Personalkostnader (lønn/overhead)

Prosjektarbeid SNF

kr 16 875,00

Sum

Prosjektarbeid NTRM

kr 16 875,00

Prosjektarbeid MTMU

kr 16 875,00

Prosjektarbeid STMU

kr 16 875,00

Reiseutgifter interne møter

kr 32 000,00

Felles samlinger (4 stk)

kr 160 000,00

Overnatting mv. fellessamlinger
Leie av lokaler mv . studiesamling
Reiser / studiebesøk mv. Prosjektgruppe
Varer/utstyr

Varer, Utstyr, Data

Tjenester kjøpt av andre

Foredrag konsulent ekstern

Andre utgifter (spesifiser)

kontor , telefon mv.

kr 80 000,00
kr 8 000,00
kr 100 000,00
kr 35 000,00
kr 150 000,00
kr 75 000,00

Totale utgifter

kr 707 500,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd
egenfinansiering
Totale inntekter
Budsjett for tredje år
UTGIFTER

Sum
kr 480 000,00

Ja

kr 227 500,00
kr 707 500,00

Hva

Beskrivelse

Personalkostnader (lønn/overhead)

Møte prosjektgruppe

kr 57 600,00

Prosjektarbeid SNF

kr 16 875,00

Prosjektarbeid NTRM

kr 16 875,00

Prosjektarbeid MTMU

kr 16 875,00

Prosjektarbeid STMU

kr 16 875,00

Reiseutgifetr møte

kr 24 000,00

Varer, Utstyr, Data

kr 15 000,00

Varer/utstyr

Sum

Tjenester kjøpt av andre
Andre utgifter (spesifiser)

kr 0,00
Felles raportering

Totale utgifter

kr 33 750,00
kr 197 850,00

INNTEKTER
Beskrivelse

Tilskudd bekreftet

Søknadssum Norsk kulturråd
egenfinansiering
Totale inntekter

Sum
kr 130 350,00

Ja

kr 67 500,00
kr 197 850,00

Framdriftsplan
Framdriftsplan for hele prosjektperioden
Startdato / Sluttdato

01.08.2015 ‐ 31.12.2017

Fyll ut aktivitetsplan for prosjektet under
Tittel

Fra dato / Til dato

Delprosjekt1: Analyse av egen samlingsforvaltnin

01.08.2015 ‐ 01.03.2016

Delprosjekt 2: Analyse og utprøving av verktøy

01.01.2016 ‐ 31.12.2016

Delprosjekt 3: Kompetanseoppbygging

01.01.2016 ‐ 31.12.2016

Delprosjekt 4:Innføring og bruk av verktøy

01.01.2017 ‐ 31.12.2017

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Har du en samarbeidspartner

Samarbeidspartner 1
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Senter For Nordlige Folk

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Fossen 9144 Samuelsberg

Postnr / Poststed

9144 SAMUELSBERG

Kontaktperson

Rita Lindvall

Tlf. til kontaktperson

91349289

E‐post til kontaktperson

rita@nordligefolk.no

Rolle i prosjektet

Likeverdig partner

Samarbeidspartner 2
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Nord‐Troms Museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Bjørklysvingen 13 9152
Sørkjosen

Postnr / Poststed

9152 SØRKJOSEN

Kontaktperson

Solveig Bråstad

Tlf. til kontaktperson

97558336

E‐post til kontaktperson

storfjord@ntrm.no

Rolle i prosjektet

Likeverdig partner

Samarbeidspartner 3
Navn på samarbeidende organisasjon/institusjon

Sør‐Troms Museum

Er det inngått formell samarbeidsavtale
Postadresse

Trondenesveien 122 N‐9404
Harstad

Postnr / Poststed

9404 HARSTAD

Kontaktperson

Frode Hansen

Tlf. til kontaktperson

48890310

E‐post til kontaktperson

frode@stmu.no

Rolle i prosjektet

Likeverdig partner

Vedlegg
Vedlegg
l
l
l
l
l
l

Soeknad_Kulturradet_2015_SNF_NTRM_MTMU_STMU.pdf
avtale_signert_ojf.pdf
avtale_signert_nes.pdf
avtale_signert_rl.pdf
Budsjett_2015__2017_prosjektsoeknad_kulturraadet_2015.xlsx
avtale_signert_lgb.pdf

