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Kulturrådets museumsvurderinger 2018

Hvert år vurderer Kulturrådet museene i det nasjonale museumsnettverket
på bakgrunn av museenes årlige statistikkrapportering og budsjettsøknader.
Vurderingene danner grunnlag for en årlig statusrapport til Kulturdepartementet.
Fra 2015 har vurderingene også blitt publisert på Kulturrådets hjemmeside, for
å bidra til åpenhet rundt vurderingene.

Om vurderingsarbeidet
Kulturrådet bruker både kvalitativ og kvantitativ metode for å
analysere materialet. Resultatet skal vise museenes måloppnåelse i
forhold til føringer i tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet, generelle
føringer gjennom styringsdokumenter- og signaler, samt faglige
forventninger til et profesjonelt drevet museum.
I tabellen under gjengis hovedpunktene som museene
blir vurdert etter, med hovedvekt på samlingsforvaltning, forskning
og formidling.
Museene har mulighet til å utdype en del av disse
punktene ved bruk av fritekstfelt. Denne muligheten benyttes i
varierende grad, og bidrar derigjennom til et varierende vurderingsgrunnlag. Museene som rapporterer mangelfullt, oppfordres derfor
til å rapportere mer utfyllende neste gang.
I tillegg til at museene blir vurdert på de nevnte
områdene, vurderes det som positivt med god integrering mellom
fagområdene. Det vurderes også som positivt med integrering av
samfunnsrolleperspektiver på tvers av fagområdene.
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Strategi, drift og økonomi, inkludert
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Nettverksarbeid
Immateriell kultur
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Vurderingskategorier
Museene er vurdert ved hjelp av kategoriene «meget tilfredsstillende», «tilfredsstillende», «mindre tilfredsstillende» og «ikke
tilfredsstillende»:
«Meget tilfredsstillende» forutsetter at museet leverer godt på
alle vurderte forhold. Disse museene har plandokumenter, en
bærekraftig utvikling, god dokumentasjon og en strategi for å
forbedre museet ytterligere. Disse museene har også rapportert
godt.
«Tilfredsstillende» innebærer god rapportering på de fleste av de
vurderte forholdene, men at konkrete utfordringer, manglende
plandokumenter, manglende eller uklar rapportering eller lignende
trekker ned. «Tilfredsstillende» kan også tildeles museer med relativt
store utfordringer, men med god oversikt, gode planer og tiltak og en
positiv utvikling.
«Mindre tilfredsstillende» vil innebære klare mangler og forbedringspotensial, ofte i kombinasjon med en uklar eller mangelfull rapportering. «Mindre tilfredsstillende» kan også tildeles museer som gjør
mye bra innen området som vurderes, dersom manglene vurderes
som sentrale.

«Ikke tilfredsstillende» reflekterer kritiske mangler i flere vesentlige
deler av virksomheten, ofte i kombinasjon med uklar eller mangelfull
rapportering. Vurderingen «Ikke tilfredsstillende» utfordrer museets
evne til å drive forsvarlig.
Det enkelte museum er vurdert ut fra egne premisser og strategier,
og hvilken kvalitet som kan forventes sett i forhold til ressurser.
Tydelig og informativ rapportering er også helt klart en fordel for å bli
vurdert godt. Til tross for definerte kriterier befinner mange museer
seg i grenseområdet mellom to kategorier. Det kan være marginale
forskjeller mellom museer som har blitt vurdert som «meget
tilfredsstillende» og «tilfredsstillende», det samme gjelder for
«tilfredsstillende» versus «mindre tilfredsstillende». Kategorien «ikke
tilfredsstillende» brukes derimot svært sjelden og er tydelig dårligere
enn «mindre tilfredsstillende».
KUD-museenes besøksutvikling og -tilbud
Rapporteringen på formidlingsområdet viser at museene fortsetter å
være svært aktive, og at de har tematisk bredde så vel som metodisk
variasjon i sitt publikumstilbud.
Samlet besøk i KUD-museene i 2018 var 6 892 738,
som tilsvarer en nedgang fra året før på 2,3 %. Korrigert for Agder
naturmuseum og botaniske hage som fra og med 2018 har vært
en del av Universitetet i Agder, hadde museene under Kulturdepartementet et besøkstall på 7 154 170 i 2017. Museene i
Oslo hadde ca. 195 000 færre besøkende i 2018 enn året før.
↓ Besøk (i mill) for alle KUD-musene
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Områdevurderinger
Vurderingene av de enkelte museenes arbeid gir et nyttig
kunnskapsgrunnlag, som også kan brukes til å oppsummere
den samlede statusen på de museumsfaglige områdene som er
vurdert. Under følger oppsummeringer av områdespesifikke styrker,
svakheter og tendenser.
Museenes formidlingsaktivitet
Oppsummert kjennetegnes museenes formidlingsarbeid av
• stor utstillingsaktivitet
• bred formidlingsvirksomhet vurdert ut fra ulike typer
arrangementer og formidlingsmetoder
• økende skolebesøk. Museene fremstår som aktuelle
læringsarenaer ved å knytte formidlingstilbud tett
opp til læreplaner
Hovedutfordringer:
• Samarbeidet med kommune/fylkeskommune om DKSproduksjoner
• Mangelfull rapportering om eget målgruppearbeid
og refleksjoner omkring egen samfunnsrolle
• Behov for oppgradering av utstillings- og
undervisningsarealer
• Behov for å tilrettelegge besøksarenaer for personer med
nedsatt funksjonsevne
Rapporteringen for 2018 vitner om en sektor som i stor grad tar i
bruk nye virkemidler for å nå ut til andre målgrupper enn dem som
vanligvis oppsøker museets faste tilbud. Det å tilgjengeliggjøre
museets formidling i nye sammenhenger og på andre geografiske
arenaer enn vanlig vurderes som svært positivt, og kan dessuten
bidra til å trekke folk til museenes faste besøksarenaer. Det er
også positivt at museene inngår samarbeid med andre kulturinstitusjoner som blant annet bibliotek og kulturhus for å skape nye
opplevelser. Det er imidlertid kun et mindretall av museene som
beskriver utprøving og implementering av ny teknologi som del av sin
formidlingsstrategi.
De færreste institusjonene har beskrevet og vurdert
eget formidlingsarbeid i lys av museets øvrige virksomhet og
overordnede strategier. God formidling forutsetter i stor grad
museer som arbeider godt med egen samlingsforvaltning og
kunnskapsproduksjon.
I alt 24 museer oppgir at nettsidene deres ikke
følger DIFIs retningslinjer for universell utforming. I vurderingstekstene til det enkelte museum har anbefalt disse museene å
følge retningslinjene.

Museenes samlingsforvaltning
Oppsummert kjennetegnes utviklingen innen museenes
samlingsforvaltning av
• økende grad av planmessig virksomhet
• bedre oversikt over samlingene
• økende bruk av standarder/anbefalinger
(bl.a. Spectrum og Significance)
• kontrollert innsamling
• marginal avhending
Hovedutfordringer:
• Restanser innen digitalisering og tilgjengeliggjøring, spesielt
av foto
• Magasinkapasitet, blant annet for store gjenstander
• Vedlikeholdsetterslep, spesielt på antikvariske bygninger
Den positive utviklingen innen museenes samlingsforvaltning
fortsatte i all hovedsak i 2018. Museene er i ferd med å få på plass
planverk for samlingsforvaltningen, de har i hovedsak kontroll på
innsamlingen, og oversikten over samlingene er bedre. Selv om
restansene på digitalisering og tilgjengeliggjøring fortsatt er store,
har flere museer gjort positive framskritt gjennom konkrete mål og
nye metoder. Oppbevaringsforholdene er fremdeles en utfordring
mange steder, men det er en tydelig tendens til at museene i større
grad søker å løse disse utfordringene i fellesskap. Bygningsvernet
er en stor ressursmessig utfordring, men flere museer viser til gode
samarbeid med både myndigheter og private aktører. Tross positive
tendenser er likevel utfordringene innen samlingsforvaltningen
fortsatt store.
Museenes forskningsaktivitet
Oppsummert kjennetegnes museenes forskningsarbeid av at
• antall ansatte med forskningskompetanse er stigende
• antall formaliserte FoU-samarbeid og nettverksprosjekter går opp
• antall museer med forskningsplan går opp, men tallet er
fortsatt lavt
• flere museer har publisert forskningsplan på internett
• antall publiserte forskningsartikler med fagfellevurdering er stabil, men mange rapporterer om påbegynte
artikkelprosjekter

Hovedutfordringer:
• Manglende planverk
• Manglende ressurser
• Manglende prioritering
• Manglende kompetanse

Forskning er langsiktige prosesser der innsatsen ikke nødvendigvis gjenspeiles i årlig statistikk som viser til ferdigstilt arbeid.
Kulturrådet er dermed avhengig av at museene omtaler sin
pågående forskningsaktivitet mer utfyllende for å få et bedre
vurderingsgrunnlag. Noen museer rapporterer godt om løpende
prosjekter, vurdering av egen måloppnåelse og videre strategier,
mens andre museer skriver minimalt. I 2017-vurderingen ble 50
av 72 museer ikke vurdert på grunn av «manglende vurderingsgrunnlag». For 2018 er museene vurdert ut ifra hva de faktisk
rapporterer. Mangelfull rapportering tolkes da som lite aktivitet
knyttet til forskning.
Selv om antall KUD-museer med forskningsplan er
stigende, mangler fortsatt 40 % av museene forskningsplan.
Manglede forskningsplan blir påpekt i vurderingene. En positiv
tendens er at stadig flere museer publiserer sine forskningsplaner
på internett, noe som vurderes som positivt med tanke på potensiell
overføringsverdi.
Museene har ulike forutsetninger for å jobbe aktivt med
forskning, både når det gjelder ressurser, kompetanse, infrastruktur
og fagmiljø. Spesielt når det gjelder fagmiljø, oppfordres mindre
museer, eller museer med lite forskningskompetanse, til å søke
samarbeid med andre museer og
forskningsmiljøer.
Mange museer rapporterer om deltagelse i forskningsprosjekter med tilskudd fra Kulturrådets museumsprogram for
forskning. Prosjektene skal bidra til kompetanseheving og bygging
av fagmiljø, og skal blant annet resultere i mange fagfellevurderte
publikasjoner på sikt.
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PUNKT Ø
Beskrivelse
PUNKT Ø er med 12,8 årsverk en nokså liten organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 24 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 60 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 23 gjenstander, 2 bygninger og 20 000 fotografier. Museet
forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på
2 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 21 000, det vil si en nedgang
på 41 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, formidling og formidling
til barn og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
PUNKT Ø oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av forskningsplan. Blant de museumsfaglige hovedområdene
vurderes PUNKT Ø sitt arbeid med formidling som sterkest i 2018.
Aktivt målgruppearbeid og et reflektert forhold til egen samfunnsrolle bidrar til den gode vurderingen. Museet har også jobbet
målrettet med nettverksarbeid og har samarbeidet med både norske
og internasjonale nettverk.
Virksomheten rapporterer om positivt driftsresultat og
synes å ha god økonomistyring. Momentumbiennalen gjennomføres
annethvert år, og økonomien styres i forhold til denne syklusen. 2018
var et mellomår, der driftsoverskuddet skal være med å sikre neste
biennale. Oppspart egenkapital, sammen med gaver fra sparebankstiftelser, ble investert i et tiltrengt formidlingssenter for barn og
unge, F15 verksted, som åpnet i 2018.
Formidling
PUNKT Ø har en formidlingsplan, og melder om tre
egenproduserte vandreutstillinger i drift og fire nye utstillinger i
2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde et variert
publikumstilbud, skoletilbud tilknyttet DKS, lærerkurs samt at
museets vandreutstillinger var nyskapende i form og formidlingsmetode. Museet åpnet et nytt formidlingssenter for barn og unge,
som skal fungere som et ressurs- og kompetansesenter for skolen.
Museet videreførte dessuten arbeidet med Den kulturelle spaserstokken, i tillegg til arbeid med mindreårige flyktninger og ungdom.
Museet rapporterer at de i 2018 initierte et prosjekt for utvikling
av barnehageformidling, i tillegg til å etablere tilbud rettet mot
familier. Av rapporteringen fremgår det at museets formidlingsarbeid springer ut fra et reflektert forhold til egen samfunnsrolle og
målrettet arbeid mot bestemte grupper. Museet melder om stabile
besøkstall, og har forventninger om økende tilstrømning som følge
av den nyåpnede formidlingsarenaen. Museet har internettbaserte

pedagogiske opplegg for barn og unge, og er synlige og forholdsvis
aktive i flere sosiale medier. Selv viser museet til en målbevisst
satsing på kommunikasjon gjennom sosiale medier, noe som har gitt
større synlighet og nye følgere. Kulturrådet vurderer PUNKT Ø sin
formidlingsvirksomhet som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
I 2018 hadde PUNKT Ø 4 kulturhistoriske og 19 kunsthistoriske
gjenstander, i overkant av 20 000 fotografier og arkivsamlinger. Alt
av relevant planverk er på plass.
Tilveksten var relativt lav i 2018 med 1 kunsthistorisk
gjenstand og 312 fotografier, alt i tråd med organisasjonen sine
planer. PUNKT Ø rapporterer ikke om avhending. Det rapporteres om
svært gode oppbevaringsforhold for hele samlingen.
PUNKT Ø rapporterer at de har digitalisert fotografisk
materiale for samtlige utstillinger som er produsert siden 1966. I
tillegg til fotografier av kunstverk og utstillinger består samlingen av
fotografier av kunstnere fra utstillingsåpninger, naturbilder av landskapsvernområdet på Alby med mer. Fotosamlingen kan dermed i
stor grad karakteriseres som dokumentasjon av egen virksomhet,
og det kan fra Kulturrådets side stilles spørsmål ved om dette er å
anse som en samling i museumssammenheng. Materialet er digitalt
tilgjengeliggjort i en egen fotodatabase som kan benyttes av ansatte
og andre interesserte. Når det gjelder den kunsthistoriske samlingen
er ett verk registrert, og ingenting digitalisert eller digitalt tilgjengeliggjort. PUNKT Ø er primært en formidlingsarena, og Kulturrådet
mener at det med utgangspunkt i de beskjedne samlingene ikke er
grunnlag for å gjøre noen vurdering av samlingsforvaltningen.
Forskning
PUNKT Ø mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet ferdigstilte seks større publikasjoner i 2018, som i rapporten
oppgis å være utstillingskataloger. De hadde ingen ansatte med
forskningskompetanse, og deltok ikke i formaliserte FoU-arbeid.
Blant tiltak for å styrke forskningsvirksomheten oppgir museet at
de skal starte arbeidet med å skrive forskningsplan i løpet av 2019,
noe Kulturrådet vurderer som positivt. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet likevel museets
forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
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Østfoldmuseene
Beskrivelse
Østfoldmuseene er med 69,6 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 69 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra
Kulturdepartementet utgjorde 50 % av samlet ordinært driftstilskudd
fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller
117 000 gjenstander, 76 bygninger og 980 000 fotografier. Museet
forvalter også levende samlinger og arkiv/kildesamlinger. Museet
rapporterer om besøk på 12 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
86 000, det vil si en økning på 17 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring,
forskning, formidling og formidling til barn og unge, men ikke for
sikring.
Kulturrådets generelle vurdering
Østfoldmuseene har jobbet godt med sine museumsfaglige hovedområder, men mangler planverk for sikring og digitalisering. Museets
arbeid med å styrke forskningsvirksomheten, samt arbeid med
implementering av samfunnsrolleperspektiver i hele virksomheten,
vurderes særskilt som godt. Museet har derimot forbedringspotensial
når det gjelder registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av
samlingene. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes
i tillegg museets arbeid med nettverk, immateriell kulturarv og
mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Østfoldmuseet rapporterer at betalingsevnen er god,
men at nye utstillinger, større vedlikeholdsarbeider og utviklingsprosjekter er avhengig av ekstern finansiering. Det er tatt opp lån
for å delfinansiere et nytt fellesmagasin i Halden. Museet fikk i 2018
på plass en forretningsplan for å øke egeninntektene. Lønns- og
personalkostnader utgjorde 58 % av driftskostnadene. Museet
ser fremover for seg færre faste stillinger og flere midlertidige
engasjement knyttet til prosjekter. Egenkapitalen har hatt god
utvikling og utgjorde 51 % av totalkapitalen.
Formidling
Østfoldmuseene har en formidlingsplan som er tilgjengelig på
museets hjemmesider. Museet melder om syv nye utstillinger i
2018, DKS-opplegg og at de ulike aktivitetene og det pedagogiske
innholdet er godt forankret i strategiske mål. En av aktivitetene ga om
lag 2 900 barn og unge mulighet til å besøke samtlige av museets
arenaer gratis i sommermånedene. Museet rapporterer at det hadde
en økning i besøkstallet på ca. 17 % fra 2017 som i hovedsak skyldes
en historiefestival. En ny utstilling har også påvirket besøkstallet
positivt. Nye og bedre telleløsninger ved fire arenaer har dessuten
gitt bedre oversikt over besøkstallene. Museet har samarbeidet med
Høgskolen i Østfold om å videreutvikle formidlingen til skoleelever,

og har gjennom ulike aktiviteter hatt et bredt tilbud rettet mot barn og
unge. Et prosjekt har invitert publikum til dialog om gjenstander fra
samlingene. Museet rapporterer at de har jobbet med felles aktiviteter som skal styrke museets relevans for flere, og at det jobbes
systematisk med å heve kompetansen på digital formidling. Imidlertid
fremgår det ikke av rapporteringen hvilke konkrete målgrupper dette
gjelder. Museet har internettbaserte pedagogiske opplegg for barn
og unge, og er aktive i flere sosiale medier. Kulturrådet vurderer
Østfoldmuseenes formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse var Østfoldmuseenes samlinger
omtrent på gjennomsnittet for landet når det gjelder antall
gjenstander og fotografier, og på om lag halvparten av landsgjennomsnittet når det gjelder kulturhistoriske bygninger. Museet
har også 53 farkoster, flere hageanlegg, levende samlinger og
depotarkiv. Museet har planverk for innsamling, registrering/
katalogisering og bevaring av samlingene, men mangler planer
for sikring og digitalisering.
Østfoldmuseene hadde i 2018 marginal tilvekst i
gjenstands- og fotografisamlingene. All tilvekst var i henhold til
museets planer. Museet rapporterer at de arbeidet med flytting
og prioritering av samlingene i 2018, men hadde relativ begrenset
avhending. Kulturrådet mener museet samlet sett har en tilfredsstillende samlingsutvikling.
Oppbevaringsforholdene for samlingene er generelt
gode, til dels meget gode for samlingskategorier som kunsthistoriske, arkeologiske og naturhistoriske gjenstander. Med
den pågående realiseringen av nytt fellesmagasin i Halden vil
oppbevaringsforholdene for samlingene bli enda bedre. Museet har
imidlertid mangelfull oversikt over sine samlinger med en registreringsgrad godt under landsgjennomsnittet for både gjenstander og
fotografier. Det samme gjelder digitalisering. Når vi kommer til digital
tilgjengeliggjøring av samlingene for publikum, var kun noe over 5
% av gjenstandssamlingen og om lag 2 % av fotografisamlingen
digitalt tilgjengelig. Kulturrådet finner dette urovekkende i lys av at
museet omtrent ikke har endring i registrerings-, digitaliserings- og
tilgjengeliggjøringsgrad i løpet av året. Ett unntak er digitalisering
av gjenstandssamlingen, hvor museet hadde tilfredsstillende
progresjon i 2018. Her spiller det imidlertid positivt inn at museet
har gjennomført foreløpige registreringer av gjenstandssamlingen i
forbindelse med flytting, og planlegger å øke tilgjengeliggjøringen på
DigitaltMuseum i 2019. Vi finner også museets arbeid med arkivsamling den senere tid som positiv.

Samlet sett vil vi si at museets arbeid med samlingsforvaltning er
tilfredsstillende, men museet bør intensivere sitt arbeid med registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene fremover.
Forskning
Østfoldmuseene har en forskningsplan som er tilgjengelig på
museet nettsider. Av statistikken fremgår det at fem ansatte har
autorisasjon som konservator NMF og at én har autorisasjon som
førstekonservator NMF. To ansatte gjennomførte videreutdanning
innen museumsforskning ved UiB. Museet deltok i åtte
formaliserte FoU-samarbeid, med samarbeidspartnere fra UHsektoren, fylkeskommunen og tre faglige nettverksprosjekter som
er del av Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020).
Museet ferdigstilte én større publikasjon, tre fagfellevurderte
forskningsartikler samt elleve andre fagartikler. I rapporten kommer
det tydelig frem at forskning er et satsingsområde for museet, som
en integrert del av museets helhetlige museumsfaglige arbeid. De
viser til langsiktige strategier, utstrakt nettverksbygging og tydelig
prioritering av egen samfunnsrolle. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet som meget tilfredsstillende.
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Henie Onstad kunstsenter
Beskrivelse
Henie Onstad Kunstsenter er med 19,8 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 59 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 49 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 8 100 gjenstander, 1 bygning og
660 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet
rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 89
000, det vil si en økning på 57 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring,
formidling og formidling til barn og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Henie Onstad Kunstsenter har jobbet godt med sine museumsfaglige hovedområder, og da særskilt med formidling. Innen
samlingsforvaltning rapporterer de om gode oppbevaringsforhold
for hele samlingen, og innen forskning satser de på kompetansebygging knyttet til sine samlinger. Museet har derimot forbedringspotensial når det gjelder tilgjengeliggjøring av samlingen, og de
mangler planverk for digitalisering og forskning.
Kunstsenteret snudde i 2018 utviklingen fra betydelig
underskudd til overskudd som ble tillagt egenkapitalen. Likviditeten
var tilfredsstillende med jevnlig oppfølging. Andelen egeninntekter
økte og var ca. 55 %. Kunstsenterets egen vurdering er at staben er
relativt liten sett i forhold til besøkstall og arrangementshyppighet.
Senteret rapporterer at en lite tidsmessig bygning og tilvarende
tekniske installasjoner førte til høyt drifts- og vedlikeholdsbudsjett.
Det har vært kontinuerlige effektiviseringstiltak på ulike områder.
Formidling
Henie Onstad Kunstsenter har en formidlingsplan, og melder om
en ny egenprodusert vandreutstilling i drift og ni nye utstillinger i
jubileumsåret 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde et
variert publikumstilbud, samt et stort antall skoleelever på museets
DKS-opplegg. Museet oppgir at de har videreutviklet publikumsområdene utendørs med nye permanente installasjoner samt åpnet
museet for nye aktiviteter, som et direktesendt sjakkmesterskap.
Slik søkte museet å vise seg som en arena innen andre felt, sport
inkludert. Museet melder om en positiv besøksutvikling, med tydelige
ambisjoner for videre publikumsutvikling. Museet melder at de jobbet
systematisk med utstillings- og aktivitetsprogrammet, og understreker at barn og unge er en målgruppe det satses på. Publikumsmålinger gjennom året viste dessuten at senteret nådde ut til stadig
flere og nye målgrupper. Av rapporteringen fremgår det at museet
reflekterer godt rundt egen samfunnsrolle, og ser det som sitt ansvar

å jobbe for at alle får et eierskap til kunsten, for å hindre utenforskap
og legge til rette for inkludering. Det henvises til yngre besøkende
med minoritetsbakgrunn, og at barn og unges tilgang til kunst i stor
grad er påvirket av sosioøkonomiske forhold. Museet har som del av
dette arbeidet videreført gratis inngang for barn og unge under 18 år,
samt arbeidet med talentprogrammer. Museet er aktivt i flere sosiale
medier, med brukerdialog omkring faglige og praktiske emner.
Museet viser til at det i 2018 ble lagt til rette for nye mediesamarbeid,
samt til et pågående arbeid med å nå ut i redaksjonelle flater som
favner et større publikum, noe som har gitt større synlighet. Kulturrådet vurderer museets formidlingsvirksomhet som meget tilfredsstillende, men vil anbefale museet å sørge for at nettsidene følger
DIFIs retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Henie Onstad Kunstsenters samling er relativt liten, og rapporteringen viser at den i hovedsak forvaltes på en god måte. Alle
relevante planer, med unntak av digitaliseringsplan, var på plass i
rapporteringsåret. Tilveksten var marginal i kvantitet. Økt samlingsbestand skyldes revidering og nyregistrering. Museet fikk nytt
magasin i 2015, og hele samlingen har gode oppbevaringsforhold.
Hele samlingen er tilfredsstillende registrert, men ikke digitalisert
eller tilgjengeliggjort. Museet planlegger et digitaliseringsprosjekt
i løpet av en treårsperiode med gradvis digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingen. Tiltaket omtales derimot kun svært kort i
rapport og søknad. Museet omtaler i liten grad andre konkrete tiltak
innen samlingsforvaltning i statistikk og søknad. På bakgrunn av den
noe begrensede informasjonen vurderer Kulturrådet likevel museets
samlingsforvaltning som tilfredsstillende.
Forskning
Henie Onstad Kunstsenter mangler forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at museet ferdigstilte seks større publikasjoner i 2018,
at museet har to ansatte med doktorgrad, og at én ansatt har
autorisasjon som konservator NMF. Én ansatt ferdigstilte en ph.d.,
og en ny ph.d.-stilling skal etter planen utlyses. Museet viser i sin
budsjettsøknad til planer og tiltak som skal styrke museets forskning.
Spesielt vurderes museets tydelige satsing på kompetanseheving
knyttet til samlingene som positiv. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende, men Kulturrådet etterlyser som i
forrige runde en forskningsplan.
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MiA – Museene i Akershus
Beskrivelse
MiA – Museene i Akershus er med 96,2 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 91 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 45 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 86 000 gjenstander, 222 bygninger og 5 250 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 6 teknisk-industrielle anlegg og 60 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 20 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 233 000, det vil si en økning på 3 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har jobbet
godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, spesielt kan
arbeidet med digitalisering og tilgjengeliggjøring av fotografier
trekkes frem som positivt. Museet har derimot utfordringer når det
gjelder oppbevaringsforhold for gjenstandssamlingen. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med nettverk, immateriell kulturarv og mangfold og inkludering som
meget tilfredsstillende.
Økonomisk status er ytterligere forbedret fra 2017
hva angår likviditet, arbeidskapital og egenkapital, og fulgte slik en
oppadgående trend siden 2016. Likviditeten er fremdeles vurdert
som lav, og egenkapitalprosenten er 13 %. Egeninntektene økte
prosentvis mer enn driftstilskuddene, og museet hadde fokus på
den kommersielle delen av driften, der de mener det er uutnyttet
potensiale. Museet melder at en stor andel av budsjettet er bundet
opp i driftskostnader, og at budsjettet for øvrig ligger på et lavt nivå
i forhold til det totale forvaltningsansvaret. Lønnskostnader var ca.
60 % av totale driftsinntekter.
Formidling
Museene i Akershus har en formidlingsplan som er publisert på
museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet har
7 nyåpnede egenproduserte vandreutstillinger i drift, 35 nye
utstillinger, DKS-opplegg samt et bredt formidlings- og aktivitetstilbud. Museet melder om jevn vekst i antall besøkende og er
synlige og forholdsvis aktive i flere sosiale medier. Av budsjettsøknaden fremgår det at museet er i prosess med å utvikle et nytt
formidlingsrom, og de viser til langsiktige planer og ambisjoner
som skal styrke museets formidlingsaktivitet, blant annet ved bruk
av nyere teknologi. Utover dette er rapporteringen på området
mangelfull. Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av

satsing på utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt museets
samfunnsrolle i rapporteringen. Kulturrådet vurderer museets
formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Museene i Akershus hadde i 2018 en gjenstandssamling og
antikvarisk bygningssamling som var omtrent på landssnittet sett
i forhold til museets størrelse, mens fotosamlingen var godt over
landssnittet, faktisk den største i landet i antall. Museet hadde i
tillegg nærmere 140 farkoster, og flere teknisk-industrielle anlegg
og hageanlegg, levende samlinger og arkiv-/kildesamlinger. Alt av
relevant planverk er på plass. Museet rapporterer for øvrig om ett
tilfelle av innbrudd med hærverk ved en av museets avdelinger.
Sett i forhold til samlingens omfang hadde museet i
2018 en marginal tilvekst på om lag 2500 objekter, for det meste
fotografier. Museet hadde omtrent ikke avhending. Innsamling skjer
hovedsakelig i tilknytning til pågående prosjekter, og museet melder
om en restriktiv policy.
Museet har de senere årene investert i foto- og arkivmagasin, noe som gjør at oppbevaringsforholdene her har blitt
bra. Museet rapporterer imidlertid at om lag 50 % av gjenstandssamlingen og 60 % av museets farkoster ble oppbevart under ikke
tilfredsstillende eller direkte dårlige forhold, noe som er urovekkende.
Bruksbåter og fartøyer på vannet er en utfordring med tanke på
bevaring. Situasjonen for museets gjenstander er dermed lite endret
fra 2017. Årsaken er lav progresjon når det gjelder overføring
til magasin. Museet mangler dessuten magasiner for en del
materialtyper, og vil søke å utbedre dette gjennom samarbeid med
andre museer.
Museene i Akershus hadde en digital registrerings-,
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgrad på sine gjenstandssamlinger omtrent på landssnittet. Når det gjelder fotografier, lå
museet godt under landssnittet, men dette er å forvente med tanke
på at museet har landets største fotosamling, og er et trekk vi ser
hos de fleste museene med store fotosamlinger. Alle museets
kulturhistoriske bygninger var registrert og digitalisert, men kun én
bygning tilgjengeliggjort. Kulturrådet registrerer god økning i digitale
dokumenter og tilgjengeliggjort materiale fra 2017 til 2018, spesielt
når det gjelder fotografier, hvor antall registreringer og digitaliseringer er økt med mellom 10 og 20 000.
Museene i Akershus har en betydelig utfordring når
det gjelder oppbevaringsforhold for sin gjenstandssamling. Kulturrådet registrerer her positiv utvikling, men vi hadde gjerne sett at
utviklingen hadde vært enda bedre. Når det gjelder innsamling og
dokumentasjonsarbeid, arbeider museet meget bra. Samlet sett vil

vi derfor konkludere med at museets samlingsforvaltning er
tilfredsstillende.
Forskning
Museene i Akershus har en forskningsplan som er publisert på
museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet har tre
ansatte med doktorgrad, og at åtte ansatte har autorisasjon som
konservator NMF. Én ansatt fikk godkjent ph.d. Museet ferdigstilte
fire større publikasjoner, to fagfellevurderte forskningsartikler samt
ti andre fagartikler i 2018. Museet deltok i tre nettverksprosjekt,
hvorav ett med prosjektmidler fra Kulturrådets utviklingsprogram for
forskning (2018–2020). I budsjettsøknaden oppgir museet at de har
mål om å øke forskningsaktiviteten og andelen ansatte med ph.d.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Astrup Fearnley Museet
Beskrivelse
Astrup Fearnley Museet er med 18,0 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 53 millioner kroner.
Samlingene teller 1 400 gjenstander. Museet rapporterer om besøk
på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 138 000, det vil si en
nedgang på 26 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer
for katalogisering, bevaring, formidling og formidling til barn og unge,
men ikke for innsamling, sikring og forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid
med formidling som sterkest. Nyskapende metoder for formidling
av samtidskunst og satsing på formidlingsprogram for barn og
unge bidrar til den gode vurderingen. Delvis tynn rapportering, samt
manglende planverk innen samlingsforvaltning og forskning, bidrar
likevel til å trekke helhetsvurderingen noe ned.
Formidling
Museet har formidlingsplaner. Museet hadde 25-årsjubileum i 2018,
og det ble åpnet 7 utstillinger, som er flere utstillinger enn vanlig. Det
jobbes aktivt med en tydelig markedsføring, og de rapporterer at de
omtales ukentlig i nasjonale og internasjonale medier. Museet har
de siste årene utviklet nyskapende metoder innen formidling av internasjonal samtidskunst. De organiserer formidlingen på flere
forskjellige nivåer og retter den mot ulike publikumsgrupper; de
som ønsker å lære mer om samtidskunst, og de som ikke har noen
kjennskap til samtidskunst fra før. I tillegg er det gjort en spesiell
satsing på formidlingsprogram for barn og unge. Kulturrådet
anbefaler at nettsiden følger DIFIs retningslinjer for universell
utforming. Kulturrådet vurderer museets arbeid med formidling som
meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Museet forvalter en relativt liten samling (sammenlignet med museer
i det nasjonale nettverket) av nyere kunst som museet har god
kontroll over. Alt blir oppbevart under gode forhold, og alt er tilfredsstillende registrert og digitalisert. Det som trekker vurderingene ned,
er mangel på innsamlings- og sikringsplaner, og at samlingen ikke er
mer tilgjengelig på nett, antakelig grunnet rettighetsproblematikk.
Museet rapporterer såpass lite om samlingsforvaltningen at
grunnlaget for vurdering er begrenset. Den grunnleggende samlingsforvaltningen fremstår likevel som tilfredsstillende.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad,
og har ferdigstilt en større publikasjon. Av statistikken fremgår det at
en ansatt ved museet leder den norske registrargruppen og
representerer Norge i European Registrar Group (ERG). Museet
legger vekt på forskning på udokumentert samtidskunst, delvis i
forbindelse med utstillingsproduksjon, uten å presisere nærmere
hva det innebærer. Ut over dette rapporterer de ikke om tiltak eller
planer for å styrke museets arbeid med forskning. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2018 dermed som mindre tilfredsstillende.
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Barnekunstmuseet
Beskrivelse
Barnekunstmuseet er med 4,0 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 5 millioner kroner.
Samlingene teller 150 000 gjenstander. Museet rapporterer om
besøk på 2 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 18 000, det vil si
en økning på 12 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer
for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Barnekunstmuseet sitt arbeid med formidling som sterkest. Når det gjelder
samlingsforvaltning derimot, vurderes situasjonen som kritisk.
Innen forskning har museet kartlagt fremtidige potensielle samarbeidspartnere, men forskningsinnsatsen i 2018 vurderes likevel som
mindre tilfredsstillende. Ut over de museumsfaglige hovedområdene
vurderes derimot museets arbeid med mangfold og inkludering som
meget tilfredsstillende.
Formidling
Museet har formidlingsplaner. Museet hadde en omfattende
formidlingsaktivitet på egen arena, men også i form av et pop
up-galleri og sommerskole på Tjuvholmen. De hadde et utstrakt
samarbeid med eksterne parter ved ulike kunst- og kulturarrangementer. I 2018 åpnet de 4 nye egenproduserte vandreutstillinger. Den digitale tilstedeværelen, både i sosiale medier og
ved digital formidling, er høy. Kulturrådet vurderer museets arbeid
med formidling som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Kulturrådet vil i store trekk gjenta sin vurdering fra 2017. Dersom
museets samling skal vurderes som en "vanlig" museumssamling,
er den stor for organisasjonen og de faglige og fysiske ressursene
som besittes. Samlingen er ikke tilfredsstillende registrert og
rapporteres å være stablet bort på et lager som leies av Oslo
kommune. Rapporten sier ingenting om klima og sikring i disse
lokalene, eller om oversikt over tilstand på materialet. Bedring av
samlingsforvaltningen knyttes i stor grad til fremtidige flytteplaner
som er lite konkretisert i rapport eller søknad. Det eneste konkrete
tiltaket som omtales i søknaden er digitalisering, som for øvrig
også mangler finansiering. Statistikk og søknad etterlater et klart
inntrykk av at samlingsforvaltningen bør forankres i en institusjon
med nødvendig kompetanse, ressurser og fasiliteter, eksempelvis
Nasjonalbiblioteket eller Oslo Museum. Slike vurderinger bør berøres
i neste årsrapportering. Kulturrådet anser samlingsforvaltningen

som ikke tilfredsstillende, og er styrket i vår bekymring for samlingens
bevaringsstatus.
Forskning
Museet har utarbeidet en forskningsplan med forslag til tiltak,
samarbeidspartnere og mål. Ut over dette rapporterer de i liten grad
om aktiviteter eller konkrete tiltak for å styrke forskningsvirksomheten. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 dermed som mindre
tilfredsstillende. Med tanke på museets begrensede ressurser
vurderes det likevel som positivt at de har kartlagt mulige fremtidige
samarbeidspartnere. Kulturrådet anbefaler at museet jobber videre
med å knytte seg til eksterne miljøer, også som arena for forskning.
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Jødisk Museum i Oslo
Beskrivelse
Jødisk Museum i Oslo er med 8,0 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 11 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 71 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 2 600 gjenstander og 5 600 fotografier.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om
besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 7 300, det vil si en
økning på 1 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og
formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Dokumentasjon av samlingen har hatt en positiv utvikling, det samme gjelder
antall publiserte forskningsartikler med fagfellevurdering. Museet har
derimot forbedringspotensial når det gjelder tilgjengeliggjøring av
samlingene, og Kulturrådet etterlyser en mer utfyllende rapportering
når det gjelder oppbevaringsforhold.
Formidling
Museet har formidlingsplaner. Av statistikken fremgår det at museet
åpnet en ny utstilling i 2018. Museet oppgir at de innførte gratis
inngang for skoleklasser, noe som ga besøksrekord for denne
gruppen. De oppgir dessuten å ha hatt fokus på barn og unge med
lærevansker, samt personer med demens, og at museet mottok
tilbakemelding om godt utbytte fra de besøkende. De samarbeider
internasjonalt gjennom Association of European Jewish Museums
for å utvikle undervisningsopplegg for barn og unge. Kulturrådet
vurderer museets arbeid med formidling som tilfredsstillende, men vil
anbefale museet å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer
for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Museet har en relativt liten samling gjenstander og foto, både i antall
og i forhold til størrelsen på organisasjonen. Likevel må samlingen
anses som betydningsfull, med tanke på tematikken. Alt planverk var
på plass, og samlingen ble godt oppbevart. Tilveksten utgjorde en
betydelig andel av den eksisterende samlingen, men bør likevel være
håndterbar med tanke på samlingens begrensede omfang. Museet
hadde også lite restanser på registrering og digitalisering, men
hadde tilgjengeliggjort relativt lite, foreløpig kun på egne nettsider.
Publisering på DigitaltMuseum er planlagt i 2019. Oppbevaringsforholdene er rapportert som tilfredsstillende, men beskrives ikke

nærmere utover at samlingen oppbevares i en tørr kjeller med relativt
stabilt klima. Med utgangspunkt i rapporteringen vurderes samlingsforvaltningen som tilfredsstillende, og med en positiv utvikling
spesielt på dokumentasjon av samlingen. Men rapporteringen gir et
begrenset vurderingsgrunnlag. Spesielt oppbevaringsforholdene
stilles det spørsmålstegn ved. En nærmere redegjørelse for disse,
eventuelt en plan, tiltak, samarbeid med andre museumsmiljøer på
bevaringstjenester eller lignende, er ønskelig i neste års rapportering.
Forskning
Museet har en forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad.
De ferdigstilte fem publikasjoner, hvorav to forskningsartikler med
fagfellevurdering. Museet rapporterer også om et pågående
forsknings- og bokprosjekt om antisemittisme i Norge etter 1945.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende.
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Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Beskrivelse
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er med 197,1 årsverk
blant de største organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket.
Driftsinntektene i 2018 var på 368 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 100 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 402 000 gjenstander. Museet forvalter også
arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på 6 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 583 000, det vil si en nedgang på 7
% i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har jobbet
godt med sine museumsfaglige hovedområder, særskilt trekkes
arbeidet med forskning frem som meget tilfredsstillende, blant annet
på grunn av en solid infrastruktur som legger til rette for FoU-arbeid
i virksomheten. Museet ser ut til å jobbe godt og planmessig med
både samlingsforvaltning og forskning til tross for en krevende
flytteprosess. Sammenlignet med andre kunstmuseer synes de blant
annet å være i en god utvikling når det gjelder tilgjengeliggjøring
av samlingene. Men flyttingen byr også på noen utfordringer, som
nedgang i besøkstall, samt nedgang i utlån fra samlingene. Utlån fra
Nasjonalmuseets samling er betydelig redusert de siste årene, med
en reduksjon på ca. 60 % fra 2016 til 2018. Det er en varslet utvikling
med bakgrunn i museets flytteprosess. Det er likevel problematisk
at utlån fra landets viktigste kunsthistoriske samling var nede i 78
gjenstander i 2018, og kan forventes å synke ytterligere i 2019.
Museets regnskap viser et positivt årsresultat for 2018.
Museet gjennomførte streng kostnadsstyring for å møte utfordringer
fremover med flytteprosess og ny museumsbygning, ny organisering
av museet, nye satsingsområder, digitalisering og sikkerhet. Det
rapporteres at likviditeten var bra. Egenkapitalprosenten var på
42 %. Nasjonalmuseet gjennomgikk en omorganisering i 2018,
og det er gjennomført strukturendringer i organisasjonen for å
kunne gjennomføre nødvendige endringer frem mot åpningen av
det nye Nasjonalmuseet i 2020 og videre mot stabilisering av driftsorganisasjonen.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om fire nye utstillinger
samt elleve vandreutstillinger i drift. Av statistikken fremgår det
at museet hadde et variert publikumstilbud, og et landsdekkende
skoletilbud gjennom DKS. Museet oppgir at de i 2018 hadde en

tilnærmet normal formidlingsaktivitet til tross for forberedelser til
fremtidig flytting til nytt bygg. I tillegg samlet ulike kurs og seminarer
fagpersoner fra hele landet. Museet melder om en nedgang i antall
besøkende på 8 % mot foregående år, noe museet beskriver som
mindre enn forventet tatt i betrakning at én arena stengte året før.
Flytteprosessen vil imidlertid medføre midlertidig reduksjon i antall
vandreutstillinger i det landsdekkende programmet, men en økning
i kurs- og kompetansetilbud i perioden 2015–2020. Som del av
samfunnsoppdraget utviklet museet blant annet en praktisk veileder
for hvordan utstillinger kan gjøres mer tilgjengelige for alle, og videreførte satsingsområder som mangfold og samfunnsansvar. Kulturrådet vil berømme museet for deres arbeid med tilgjengeliggjøring
av utstillinger og kompetansedeling som kan komme hele sektoren
til gode. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Nasjonalmuseet forvalter den største samlingen gjenstander av
alle museene i det nasjonale museumsnettverket. Til gjengjeld er
samlingen relativt homogen sammenlignet med de store kulturhistoriske museenes samlinger. Museet rapporterer kun på kunsthistoriske gjenstander. Museet har et komplett planverk, og en
moderat tilvekst, i henhold til plan.
Hele samlingen er i ifølge museet «forsvarlig registrert»,
men bare ca. 40 % ble rapportert som registrert i statistikken. Ca. 21
% var digitalisert, og 11 % av samlingen var gjort tilgjengelig digitalt.
Andelen kunne vært høyere, tatt i betraktning at nesten dobbelt så
mye er digitalisert. Samtidig representerer 11 % av en så stor samling
over 43 000 poster tilgjengelig på nett, hvilket er et betydelig antall.
Museet har vært gjennom et stort samlingsrevisjonsprosjekt, som
blant annet innebar kvalitetssikring av data for 60 000 gjenstander.
Et nytt samlingsforvaltningssystem (MuseumPlus) ble innført i
2018 for å bedre dokumentasjonen av samlingsforvaltningen.
Oppbevaringsforholdene er tilfredsstillende for hele samlingen,
men med visse utfordringer for store og tunge gjenstander. Ca. 2 000
gjenstander ble restaurert/konservert i konserveringsprosjektet i
forbindelse med flytting og ny samlingspresentasjon i nytt museum.
Mye arbeid har også gått med til fotografering og pakking og andre
flytteforberedelser i 2018. I løpet av 2019 starter flytting av deler
av samlingen til magasin i det nye museumsbygget. Samlet sett
vurderes museets samlingsforvaltning som tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan. De har elleve ansatte med doktorgrad.
30 ansatte har autorisasjon som konservator NMF, 13 som

førstekonservator NMF. Museet ferdigstilte 16 publikasjoner,
hvorav 4 forskningsartikler med fagfellevurdering og 6 større
publikasjoner. Museet har tatt i bruk forskningsdatabasen Cristin til
registrering av de ansattes skriftlige arbeid. De deltok i 7 formaliserte
FoU-samarbeid med norske og utenlandske samarbeidspartnere fra
UH-sektoren, museumsnettverk og andre institusjoner. Forskningsvirksomheten synes å være godt integrert i de andre museumsfaglige
områdene, og museet oppgir at de jobber kontinuerlig med å styrke
infrastrukturen for forskning i institusjonen. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad, og tatt i betraktning
museets flyttesituasjon, vurderes museets forskningsvirksomhet i
2018 som meget tilfredsstillende.
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Norsk Folkemuseum
Beskrivelse
Norsk Folkemuseum er med 220,3 årsverk blant de største
organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket. Driftsinntektene i 2018 var på 281 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 100 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 329 000 gjenstander, 180 bygninger og 2 050 000 fotografier.
Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger,
2090 dekar kulturlandskap og 294 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 6 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
575 000, det vil si en nedgang på 4 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for katalogisering, bevaring, sikring, forskning,
formidling og formidling til barn og unge, men ikke for innsamling.
Kulturrådets generelle vurdering
Norsk Folkemuseum har jobbet godt med sine museumsfaglige
hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass
med unntak av innsamlingsplan. Innen formidling har de jobbet
planmessig med store utstillingsprosjekter og rapporterer om
en økning i besøkstallet. Antallet tilgjengeliggjorte gjenstander
har økt betraktelig fra 2017. Utviklingen er derimot ikke positiv
når det gjelder situasjonen for oppbevaringsforhold. Museet har
vært en viktig ressurs i mange faglige museumsnettverk, og bidrar
derigjennom til FoU-arbeid også utover egen virksomhet. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Norsk Folkemuseum er en sammensatt institusjon
som gir inntrykk av å arbeide systematisk med nødvendig utvikling,
fornying og vedlikehold. Negativt årsresultat har svekket
likviditeten. Underskuddet skyldes nedgang i oppdragsmengde for
Norsk Maritimt Museum, og tørkesommer som ga avlingssvikt på
Kongsgården. Lavere besøkstall enn forventet ved flere besøksenheter medførte reduserte billett- og butikkinntekter. Nedgangen
i oppdragsmengden for arkeologi vil ha varig virkning. Norsk Folkemuseum har de siste årene måttet redusere antall årsverk. Stadig
flere oppgaver løses på tvers i organisasjonen for å utnytte kompetansen best mulig og utvikle nye samarbeidsformer på tvers av
avdelingene. Det har vært arbeidet med store fornyelsesprosjekter,
og virksomhetens prioritering av oppgaver er forankret i strategisk
plan for 2015–2020.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om 21 nye utstillinger i 2018.
Av statistikken fremgår det at museet hadde et variert publikumstilbud og skoletilbud tilknyttet DKS i 2018. Museet opplevde en

marginal økning i besøkstallet, men oppgir at de er svært fornøyd
ettersom besøket i 2017 var svært høyt. Av rapporteringen fremgår
det at fremdriften i museets arbeid med utstillings- og formidlingsprosjekter gikk i henhold til planene, inkludert videreutviklingen
av felles nettsider for de konsoliderte museene. Kulturrådet skulle
gjerne sett en nærmere omtale av satsing på utvalgte målgrupper
og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men
understreker at rapporteringen har et forbedringspotensial.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets økonomi og antall årsverk var Norsk Folkemuseums samlinger omtrent på snittet til det nasjonale museumsnettverket når det gjelder antall gjenstander og fotografier. Antall
kulturhistoriske bygninger var under gjennomsnittet. Samlingene
omfattet et betydelig antall farkoster, kulturlandskap, hageanlegg,
levende samlinger og arkivsamlinger. Museet har ikke planverk for
innsamling, men har ellers alt av relevant planverk på plass. Museet
har tatt i bruk samlingsforvaltningsstandarden Spectrum. I forhold
til samlingenes størrelse var tilveksten i 2018 marginal, med om
lag 5000 objekter. En del av dette var arkeologisk materiale, da
Norsk Folkemuseum gjennom Norsk Maritimt Museum har et
marinarkeologisk forvaltningsansvar. Museet opplyser at majoriteten
av tilveksten ikke var reell, men eldre aksesjoner som ble registrert.
Alt av tilvekst rapporteres å være i tråd med museets planer.
Oppbevaringsforholdene ved Norsk Folkemuseum er
som ved flere andre museer varierende. I underkant av halvparten
av museets kunsthistoriske samlinger og fotosamling, samt 30 % av
museets arkeologiske gjenstandsmateriale, oppbevares under ikke
tilfredsstillende eller dårlige forhold. 20 % av museet kulturhistoriske gjenstander og farkoster ble oppbevart under ikke
tilfredsstillende forhold. Museet rapporterer at det kontinuerlig
arbeides med bedring av magasinstandard og andre tiltak, men
statistikken viser ingen forbedring fra 2017. Fornying av museets
utstillingsarealer vil forhåpentligvis forbedre oppbevaringsforholdene for utstilte objekter fremover. Museet peker videre i sin
rapportering på klimautfordringene, som tvinger frem behov for
systematisk vedlikehold av museets antikvariske bygninger.
Når det gjelder digital dokumentasjons- og digitaliseringsgrad ligger Norsk Folkemuseum over landssnittet, og godt over
snittet på enkelte områder, for eksempel for digital tilgjengeliggjøring
av gjenstandssamlingene. Her rapporterer museet om et betraktelig
høyere antall tilgjengeliggjorte gjenstander i 2018 enn hva de gjorde
i 2017. Museet gir generelt inntrykk av å ha arbeidet godt med digital

registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene i
2018. Kulturrådet finner det positivt at museet har arbeidet med
kvaliteten på dokumentasjon og tilgjengeliggjøring. Kulturrådet
vurderer samlet Norsk Folkemuseums samlingsforvaltning som
tilfredsstillende, til tross for de utfordringene museet har når det
gjelder oppbevaringsforhold. Museet ser ut til å ha en styrt
samlingsutvikling, til tross for at en dedikert plan for dette mangler,
og nivå på og arbeid med dokumentasjon er godt.
Forskning
Museet har en forskningsplan. De har 10 ansatte med doktorgrad.
12 ansatte har autorisasjon som konservator NMF, 15 som førstekonservator NMF. De produserte 53 publikasjoner, hvorav 6
forskningsartikler med fagfellevurdering og 4 større publikasjoner.
Museet oppgir at antallet fagfellevurderte artikler var lavere enn året
før, men at 2 av artiklene ble publisert på høyeste nivå i tellekantsystemet. Museet deltok i 8 formaliserte FoU-prosjekter med norske
og utenlandske samarbeidspartnere fra UH- og museumssektoren,
hvorav 3 nettverksprosjekter med prosjektmidler fra Kulturrådets
utviklingsprogram for forskning (2018–2020), og 1 prosjekt med
midler fra Norsk forskningsråd. Ut over dette bidrar museet tungt
inn i mange faglige museumsnettverk, deriblant som koordinator
for tre nettverk, noe som bidrar til å styrke FoU-virksomheten i hele
sektoren. Museet legger vekt på at forskningsvirksomheten skal
styrke alle de museumsfaglige områdene, inkludert bygningsvern.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som meget tilfredsstillende.
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Oslo Museum
Beskrivelse
Oslo Museum er med 37,3 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 36 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 44 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 34 000 gjenstander og 980 000 fotografier.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om
besøk på 3 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 86 000, det vil
si en nedgang på 31 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om
planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning,
formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Oslo Museum oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har
jobbet godt med sine museumsfaglige hovedområder, og får spesielt
god vurdering av formidlingsvirksomheten. Kulturrådet vil også
fremheve museets helhetlige arbeid med sin samfunnsrolle som
positiv. Innen samlingsforvaltning har de jobbet godt med dokumentasjon, men de har utfordringer når det gjelder oppbevaringsforhold. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes
museets arbeid med mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende. Museet bidrar også som en viktig ressurs i mange faglige
museumsnettverk.
Oslo Museum rapporterer at likviditeten har vært god og
stabil de siste årene. Egenkapitalen er ikke stor, men styret vurderer
den som akseptabel siden museet ikke har egne eiendommer.
Betydningen av god økonomistyring rapporteres godt forankret i
organisasjonen. Museet innførte inngangspenger ved Bymuseet/
Teatermuseet i 2018. Det økonomiske handlingsrommet er
begrenset da lønnskostnader utgjør 65–70 % av totalbudsjettet.
Det rapporteres at konsolideringen nå begynner å gi effekt gjennom
organisering av fellesfunksjoner, men at det er vanskelig å spare
store driftskostnader uten å være samlokalisert. Arbeidet er forankret
i strategisk plan 2016–2020, nå forlenget til 2022.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om ni 9 nye utstillinger
i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde en bred og
utstrakt formidlingsaktivitet, inkludert konserter, byvandringer,
samtaler, babysang, debatter, performance og ulike aktiviteter for
minoritetsspråklige. Besøkstallet gikk ned fra foregående år, noe
museet melder skyldes innføring av inngangspenger ved Bymuseet.
Museet rapporterer derimot om god måloppnåelse når det gjelder
skolebesøket. Av rapporteringen fremgår det at museet har definerte
målgrupper for sin virksomhet, inkludert majoritetsbefolkning og

minoriteter, men at de søker å utvide aktiviteten for flere målgrupper.
Det fremgår dessuten at museets formidlingsarbeid springer ut fra
et meget reflektert forhold til egen samfunnsrolle. I 2018 belyste
de blant annet kvinners handlingsrom før og nå, skeiv historie,
inkludering og kulturelt mangfold. De deltok også i utviklingen av
et nytt fellesprosjekt, «Uenighetsfelleskapet», som fikk støtte fra
Kulturrådets samfunnsrolleprogram. Museet viser ellers til et bredt
samarbeid med lokalmiljøer, frivillige og andre institusjoner. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Oslo Museum har en liten gjenstandssamling, men en relativ stor
fotosamling i forhold til andre museer i det nasjonale museumsnettverket. I tillegg til gjenstander og foto forvalter museet arkivsamlinger. Alt av relevant planverk oppgis å være på plass.
Museet hadde marginal tilvekst av gjenstandsmateriale
og nesten ingen tilvekst når det gjaldt fotografier i 2018. All tilvekst
var i henhold til museets planer, og det var noe avhending. Dette er
et strategisk valg av museet i forbindelse med at det fokuseres på
å redusere restanser innen dokumentasjon og tilgjengeliggjøring.
Tilbud om gjenstander og foto som museet får, blir vurdert av en
inntakskomité.
Som for mange andre museer er oppbevaringsforholdene ved Oslo Museum varierte. En mindre del av de kunsthistoriske gjenstandene og 40 % av de kulturhistoriske
gjenstandene oppbevares under ikke tilfredsstillende eller dårlige
forhold. Museet rapporterer at 10 % av fotosamlingen ble oppbevart
under ikke tilfredsstillende forhold og 5 % under dårlige forhold.
Museet bør vurdere utbedringer for de gjenstander og foto som er
oppbevart under direkte dårlige forhold. For gjenstandssamlingene
har Oslo Museum høy registrerings- og digitaliseringsgrad, men
ligger mer på snittet når det gjelder tilgjengeliggjøring. Når det
gjelder fotografier, ligger museet mer på landssnittet, litt over når
det gjelder tilgjengeliggjøring. Kulturrådet registrerer imidlertid en
betydelig økning i mengden digitalt dokumentert og tilgjengeliggjort materiale fra 2017 til 2018, som viser at museet arbeider godt
med dokumentasjon. Her har museet dessuten konkrete måltall
som de har oppnådd med god margin. Kulturrådet konkluderer med
at museets samlingsforvaltning er tilfredsstillende. Vi vil spesielt
fremheve museets arbeid med dokumentasjon som positiv,
men savner en litt mer offensiv tilnærming til utfordringene med
oppbevaringsforhold.

Forskning
Museet har en forskningsplan. De har to ansatte med doktorgrad.
Én ansatt har autorisasjon som førstekonservator NMF. Ut over dette
rapporterer de også om andre ansatte med forskningskompetanse,
blant disse en ansatt med utdaning innen kunstnerisk utviklingsarbeid, og flere ansatte som skal søke autorisasjon som konservator.
Museet ferdigstilte 13 publikasjoner, hvorav 1 forskningsartikkel
med fagfellevurdering, og 1 større publikasjon. De deltok i 4
formaliserte FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra UHsektoren og nasjonale museumsnettverk, hvorav 1 nettverksprosjekt
med prosjektmidler fra Kulturrådets utviklingsprogram for forskning
(2018–2020). Museet rapporterer også om andre prosjekter og
tiltak som vitner om en aktiv satsing på forskning og utvikling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende.
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Norsk Teknisk Museum
Beskrivelse
Norsk Teknisk Museum er med 68,9 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 85 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 100 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 92 000 gjenstander, 2 bygninger og 2 650 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet
rapporterer om besøk på 7 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
216 000, det vil si en nedgang på 15 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring,
sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med
unntak av plan for digitalisering. De har jobbet godt med alle sine
museumsfaglige hovedområder. Spesielt trekkes arbeidet med
formidling og forskning frem som meget tilfredsstillende, med
stor vilje til nytenkning og gjensidig integrering av fagområdene.
Museet har derimot utfordringer knyttet til oppbevaringsforhold for
gjenstandssamlingen, og de mangler en fullstendig oversikt over
situasjonen. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes
museets arbeid med mangfold og inkludering i tillegg som meget
tilfredsstillende.
Museet melder om vesentlig nedgang i inntekter fra
billetter og butikksalg grunnet lavere besøkstall enn på mange år.
Dette førte til et underskudd i 2018, som er dekket inn av
opparbeidet egenkapital. Museets likvide situasjon var god.
Personalkostnadene utgjorde 58 % av samlede driftskostnader
i 2018. Det ventes økte vedlikeholdskostnader for museumsbygningen på Kjelsås kommende år. I 2018 startet museet arbeidet
med ny strategi for perioden 2019–2024, og det ble også startet
en organisasjonsutviklingsprosess.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om en ny utstilling i 2018.
Av statistikken fremgår det at museet hadde et bredt publikumstilbud, med formidling på eksterne arenaer flere steder i landet.
Besøkstallene er nokså stabile, men viser en negativ utvikling fra
2017. Museet oppgir at de har jobbet aktivt med involvering av ulike
målgrupper, og spesielt barn og unge. De jobbet målrettet med
aktviteter, formidling og inkluderingstiltak rettet mot barn og unge
i Oslo Sør og Øst, noe som bidro til å øke antallet besøkende fra
denne målgruppen. Museet viser ellers til en satsing på nye
formidlingsformer som innebærer publikumsmedvirkning. Det
fremgår at museets formidlingsarbeid springer ut fra et reflektert

forhold til egen samfunnsrolle og målrettet arbeid mot bestemte
grupper. Kulturrådet vil særlig berømme museet for deres
strategiske og helhetlige arbeid med egen formidlingsinnsats, som
bidrar til å styrke forbindelsen mellom museets forskning, formidling
og forvaltning. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid
som meget tilfredsstillende, men vil som i forrige runde anbefale
museet å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer for
universell utforming.
Samlingsforvaltning
Norsk Teknisk Museum hadde ved utgangen av 2018 en gjenstandssamling litt under landsgjennomsnittet i forhold til museets størrelse,
og en fotosamling som var blant de største i landet, og dermed godt
over gjennomsnittet i det nasjonale museumsnettverket. I tillegg
forvaltet museet to kulturhistoriske bygninger, samt arkivsamlinger.
Museet rapporterer om planverk for innsamling, registrering/
katalogisering, bevaring og sikring av samlingene, men ikke
digitalisering.
I 2018 hadde museet en tilvekst på over 30 000
kulturhistoriske gjenstander og 450 000 fotografier, noe som i løpet
av året økte den totale gjenstandssamlingen med 30 % og fotosamlingen med 20 %. Tilveksten kan knyttes til NRKs tekniskhistoriske samling, samt at Norsk Teknisk Museum har overtatt
samlingene til Telemuseet. En vesentlig del av tilveksten dreier seg
altså om overføring fra ett museum til et annet. Denne tilveksten har
i vesentlig grad lagt beslag på museets ressurser i 2018. I tillegg
hadde museet en tilvekst på to kulturhistoriske bygninger. Museet
rapporterer også om avhending av 300 kulturhistoriske gjenstander
i 2018.
Museet rapporterer om ikke tilfredsstillende eller dårlige
oppbevaringsforhold for over halvparten av gjenstandssamlingen og
en mindre del av fotosamlingen. Museet understreker i sin rapportering at de ikke har full oversikt over forholdene. Som for mange andre
museer har også Norsk Teknisk Museum utfordringer med magasinkapasitet for store gjenstander. I forbindelse med tilveksten fra
Telemuseet fulgte det med magasin, mens Norsk Teknisk Museum
har fått utfordringer som følge av tilveksten fra NRK. Museet
rapporterer om svært gode fotomagasiner, men utfordringer på arkivfronten. Museet rapporterer ellers om brann i sitt verksted i 2018.
Teknisk Museum har en registrerings-, digitaliseringsog tilgjengeliggjøringsgrad som ligger godt over landsgjennomsnittet
for gjenstander, og godt under landsgjennomsnittet for fotografier.
Andelen av gjenstander og fotografier som er registrert, digitalisert
og tilgjengeliggjort, har faktisk ikke endret seg veldig vesentlig fra

2017, noe som kan skyldes at registrerings-, digitaliserings-, og
tilgjengeliggjøringsgraden på tilveksten i 2018 var omtrent den
samme som for museet eksisterende samlinger ved inngangen til
rapporteringsåret. Restansen i rene objekter har imidlertid økt.
Museet hadde planlagt et fokus på magasinutvikling,
samlingsutvikling med temafokus på medisinhistorie og datateknologi, samt å ta igjen restanser innen dokumentasjon og
tilgjengeliggjøring i 2018. På grunn av beslutningen om både fusjon
med Telemuseet og overtakelse av store deler av NRK sin historiske
utstyrssamling, ble året helt annerledes enn planlagt. Samlingene
som ble overtatt av museet er av nasjonal betydning, og museet skal
ha ros for å ha kapasitet til å kunne ivareta en så stor tilvekst.
Kulturrådet vurderer samlet museets samlingsforvaltning som
tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan. De har 6 ansatte med doktorgrad.
3 ansatte har autorisasjon som konservator NMF. Museet ferdigstilte
23 publikasjoner, hvorav 5 forskningsartikler med fagfellevurdering
og 1 større publikasjon. Museet deltok i 5 formaliserte FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra Nasjonalbiblioteket, NTNU
og nasjonale museumsnettverk. Et av prosjektene var finansiert av
Forskningsrådets Samkul-program. Et annet er med i Kulturrådets
utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Museet rapporterer
også om andre løpende prosjekter og tiltak som vitner om en aktiv
satsing på forskning og utvikling. Kulturrådet vil særlig berømme
museet for metodisk nytenking og tydelig kobling mellom forskning
og formidling. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som meget
tilfredsstillende.
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Anno museum
Beskrivelse
Anno museum er med 125,0 årsverk blant de største organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket. Driftsinntektene i
2018 var på 119 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 73 % av samlet ordinært driftstilskudd fra
departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 176
000 gjenstander, 491 bygninger og 4 570 000 fotografier. Museet
forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 11 tekniskindustrielle anlegg, 517 dekar kulturlandskap og 78 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 8 arenaer. Totalt antall
besøk i 2018 var 195 000, det vil si en nedgang på 1 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for katalogisering, bevaring,
sikring og forskning, men ikke for innsamling, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid
med forskning som sterkest i 2018. De har også jobbet svært
godt med formidling, men manglende planverk trekker helhetsinntrykket noe ned. Kulturrådet vil fremheve museets helhetlige arbeid
med sin samfunnsrolle som positiv. Innen samlingsforvaltning har
museet store utfordringer knyttet til oppbevaringsforhold, og de
mangler i tillegg planer for innsamling og digitalisering. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid med
mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Årsregnskapet for 2018 viser et underskudd, som
dekkes inn av egenkapitalen. Anno museum melder om god likviditet,
selv om det var en nedgang i egeninntektene i 2018. Det varierer
hvilket potensiale de ulike avdelingene har for å øke egeninntektene.
Lønnskostnader utgjorde 63 % av inntektene. Anno melder om
bekymring for utviklingen i pensjonsordningen, og den negative
virkningen varslede regelendringer vil få for egenkapitalen. Arbeidet
med ny strategisk plan er startet og vil sluttbehandles høsten 2019.
Formidling
Anno museum mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår
det at museet hadde åtte egenproduserte vandreutstillinger i drift,
hvorav fire nye i 2018. Museet melder om 28 nye utstillinger samt en
rekke ulike publikumstilbud, inkludert konserter, teateroppsetninger,
DKS-opplegg og oppsøkende virksomhet hos skolene i området.
Museet viser til at den økte utstillingsproduksjonen de siste årene har
vært positiv, og at de internt ønsker å videreføre en felles strukturering og samhandling innen utstillingsproduksjonsarbeidet. Av
rapporteringen fremgår det at museets formidlingsarbeid springer ut
fra et reflektert forhold til egen samfunnsrolle. Museet er blant annet

en aktiv pådriver for å sette kvinnehistorie og likestillingsspørsmål
på dagsordenen og å skape dialog og forståelse mellom elever med
minoritetsbakgrunn og etnisk norske skoleelever. I tillegg oppgir
museet at de har igangsatt arbeid for å utvikle formidlingsstrategier
med bruk av nyere teknologi. Museet viser til nokså stabile besøkstall
med en svak økning i 2018. Museet har internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge, og er aktive i flere sosiale medier
med dialog med brukerne. Museet viser også til en videreføring
av digital formidling i sosiale medier og andre digitale plattformer.
Museet arbeider svært godt med formidling, men manglende
planverk trekker ned. Kulturrådet vurderer Anno museums
formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Museet har svært store samlinger, spesielt av foto og bygninger,
der museet er på landstoppen, også sett i forhold til organisasjonens
størrelse og ressurstilgang. Museet mangler digitaliseringsplan og
innsamlingsplan, men jobber med en innsamlingnspolicy som ennå
ikke er implementert ved alle avdelinger. Museet har fått kontroll på
tilveksten, som ble vurdert som for høy i 2016. Tilveksten var i 2018
bevisst lav ved alle avdelinger, og selv om mye av tilveksten ikke var
i henhold til planer, er den ikke lenger å anse som problematisk.
Museet avhendet i tillegg 147 gjenstander og 13 bygninger, som var
tilsvarende eller noe større enn tilveksten. Museet var blant museene
som avhendet mest i 2018.
Anno har satt i gang et omfattende digitaliseringsprosjekt (Anno Digital) som har bidratt til vesentlig reduksjon
i digitaliseringsrestanser. Selv om dette primært er digitalisering i
form av analoge katalogkort og eldre gjenstandsfotografier, og i liten
grad ny digitalisering/fotografering av gjenstander, er reduksjonen
i restanser likevel imponerende. Nesten 40 000 gjenstandsposter
ble digitalisert på denne måten i 2018. Totalt 39 % av den store
gjenstandssamlingen var digitalisert, mens 22 % var tilgjengeliggjort. I andel av samlingen er dette bare noe over landsgjennomsnittet, men i antall er det langt over gjennomsnittet. Selv om over
37 000 foto ble rapportert digitalisert bare i 2018, var fremdeles
en forholdsmessig liten andel av den svært store fotosamlingen
registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort, henholdsvis ni, fem og
sju prosent, som alle er under landsgjennomsnittet. Samtidig har
museet en langt større fotosamling enn museumsgjennomsnittet,
og reduksjonen i restanser er i antall svært tilfredsstillende, også for
foto. Også en relativt stor andel av den store bygningssamlingen var
registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort.
Oppbevaringsforholdene er fremdeles svært lite
tilfredsstillende. Nytt fellesmagasin skal stå ferdig i 2021. I tillegg

har museet etablert en ny magasin- og utstillingshall i samarbeid
med Engerdal kommune og tatt i bruk lagerhall på Tynset for store
gjenstander. Men ved øvrige enheter rapporteres forholdene som
direkte dårlige, spesielt for kunst, malt interiør, foto og farkoster,
hvor tilnærmet alt har dårlige forhold, blant annet med skadedyr/
insekter. Nytt dokumentasjonssenter med fellesmagasin i 2021 vil
løse mange av magasinutfordringene og samtidig ivareta behovet for
Norsk Skogfinsk Museum. Museet rapporterte om to branntilløp, ett
tyveriforsøk i verksted og ett tyveri fra utstilling. Varsling og slukking
fungerte etter planen ved branntilløp. Tyveriet er ikke nærmere
beskrevet.
Museet har hatt økt fokus på samlingsforvaltning de
siste årene, og har blant annet vært tidlig ute med implementering
av Spectrum i arbeidet. Egne utviklingsmidler har vært brukt på
prosjekter for å fremme samlingsforvaltningen og bygningsvernet ved museet. En rekke vedlikeholds- og rehabiliteringstiltak
ble gjennomført på den store bygningssamlingen. Museet har i
samarbeid med museene i Oppland tatt initiativ til et nasjonalt
prosjekt for klimatilpasset bygningsvern som museet håper å få
finansiert i 2019. Museet arbeider godt med samlingsforvaltningen og har gjennomført mange positive tiltak med til dels svært
god effekt. Men oppbevaringsforholdene trekker betydelig ned.
Samlingsforvaltningen vurderes derfor som mindre tilfredsstillende
inntil oppbevaringsforholdene er forbedret.
Forskning
Anno museum har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet har 4 ansatte
med doktorgrad, at 5 har autorisasjon som konservator NMF, og
at 2 har autorisasjon som førstekonservator NMF. Museet ferdigstilte 2 større publikasjoner, 10 fagfellevurderte forskningsartikler
samt 15 andre fagartikler i 2018. Museet var del av 4 formaliserte
FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren, og kan vise til solid
sammenheng mellom forskning, kunnskapsutvikling og formidlingsvirksomhet. Museet har et prosjekt som er med i Kulturrådets
utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Museet rapporterer
om løpende prosjekter og kompetanseutviklende tiltak som vitner
om en aktiv satsing på forskning og utvikling. Kulturrådet vil særlig
berømme museet for et tydelig og reflektert forhold til sin samfunnsrolle som del av dette. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som meget tilfredsstillende.
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Norsk Skogfinsk Museum
Beskrivelse
Norsk Skogfinsk Museum er med 5,3 årsverk blant de minste
museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 6 millioner
kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde
78 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 34 000 gjenstander,
137 bygninger og 330 000 fotografier. Museet forvalter også
levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 1 teknisk industrielt
anlegg, 172 dekar kulturlandskap og 3 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 7 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
15 000, det vil si en økning på 16 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring,
formidling og formidling til barn og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Norsk Skogfinsk
Museum sitt arbeid med formidling som sterkest. De kan vise til høy
aktivitet og melder om publikumsrekord i 2018. Museet rapporterer
om tilfredsstillende oppbevaringsforhold for sine samlinger. Men de
har et stort etterslep når det gjelder arbeid med dokumentasjon og
tilgjengeliggjøring av samlingene, og de mangler plan for digitalisering. Manglende planverk og relativt tynn rapportering bidrar til at
forskningsvirksomheten i 2018 blir vurdert som mindre tilfredsstillende. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i
tillegg museets arbeid med immateriell kulturarv som meget tilfredsstillende.
Formidling
Norsk Skogfinsk Museum har en formidlingsplan, og av statistikken
fremgår det at museet åpnet fem nye utstillinger i 2018 og har hatt en
rekke ulike publikumstilbud, inkludert konserter, teateroppsetninger
og tilbud til skoleklasser. Av rapporteringen fremgår det at museet ikke
hadde DKS-opplegg i 2018, men til gjengjeld deltok i et forskningsprosjekt ved UiO om selve ordningen. Museet melder ellers om en
aktivt oppsøkende virksomhet og har markert seg i nasjonale medier
samt utvidet sesongen med faste åpningstider. I kraft av å ivareta
og formidle historien til en av Norges nasjonale minoriteter oppfyller
museet en viktig samfunnsrolle. Museet melder om publikumsrekord, som til dels skyldes at museet ble brukt til innspillingen av
et populært TV-program. Det førte til større tilstrømning av
besøkende. Skolebesøket hadde også en positiv utvikling. Museet
er aktivt i flere sosiale medier, med brukerdialog omkring faglige og
praktiske emner. Kulturrådet vurderer Norsk Skogfinsk Museum
sin formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
I forhold til antall årsverk og økonomi er Norsk Skogfinsk Museums
gjenstands- og fotosamlinger blant de største i landet, og den
antikvariske bygningssamlingen i særklasse størst. Museet
rapporterer også om farkoster, teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap, hageanlegg, levende samlinger og arkiv-/kildesamlinger
i sin forvaltning. Museet har planverk for samlingsforvaltningen,
med unntak av for digitalisering av samlingene.
Museet hadde i 2018 stor tilvekst i form av nærmere
13 000 objekter, hvorav 12 000 var fotografier, alt i henhold til
plan. Norsk Skogfinsk Museum hadde ingen avhending. Museet
rapporterer om tilfredsstillende oppbevaringsforhold for sine
gjenstands- og fotosamlinger, med unntak av 10 % av de kulturhistoriske gjenstandene, som oppbevares under ikke tilfredsstillende
forhold. Dette er samme nivå som i 2017. Det arbeides dessuten
med å forbedre forholdene ytterligere.
Videre rapporterer museet at om lag 13 % av
gjenstandssamlingen var digitalt registrert, noe som er godt under
landssnittet. Om lag 25 % av fotosamlingen var digitalisert, noe
som er over landssnittet. Ingen deler av samlingene var digitalt
tilgjengeliggjort. I forhold til 2017 var det en økning på 12 000 når
det gjelder digitaliserte fotografier, men ingen endring i antall
registrerte gjenstander. Museets bemanningssituasjon har satt
begrensninger for arbeidet med registrering og digitalisering.
Mens oppbevaringsforholdene for store deler av
samlingene er tilfredsstillende, og det virker å legges vekt på denne
delen av samlingsforvaltningen, har museet et betydelig etterslep
når det gjelder dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene.
Kulturrådet stiller seg derfor noe spørrende til at museet har så stor
tilvekst til samlingene med tanke på at så lite er registrert. Dette er en
utvikling som over tid er lite bærekraftig. Vi konkluderer med at Norsk
Skogfinsk Museums samlingsforvaltning er mindre tilfredsstillende
med utgangspunkt i vesentlige mangler når det gjelder dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsarbeidet, kombinert med betydelig
økning i samlingene.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet ferdigstilte en større publikasjon, men de rapporterer
hverken på kompetanse, FoU-samarbeid eller nettverksprosjekter.
De rapporterer derimot om deltakelse i flere faglige museumsnettverk, samt forskningsforberedende aktivitet og tilrettelegging for
ekstern forskning. Til tross for noe aktivitet vurderes likevel museets
helhetlige forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet
utarbeider en forskningsplan og inngår FoU-samarbeid med
eksterne samarbeidspartnere.
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Gudbrandsdalsmusea
Beskrivelse
Gudbrandsdalsmusea er med 11,6 årsverk en nokså liten organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 12 millioner kroner. Ordinært
driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 55 % av samlet
ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 12 000 gjenstander, 49 bygninger og
180 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger.
Museet rapporterer om besøk på 10 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 72 000, det vil si en nedgang på 2 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har jobbet
godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, særskilt innen
formidling og samlingsforvaltning, hvor de har jobbet planmessig
og metodisk, blant annet ved hjelp av metoder som Significance og
ROS-analyse. Salg av bygningsverntjenester har dessuten bidratt
til gode egeninntekter. Museet ser ut til å være i en positiv utvikling
når det gjelder forskning og utvikling. Ut over de museumsfaglige
hovedområdene vurderes museets arbeid med immateriell kulturarv
i tillegg som meget tilfredsstillende.
Gudbrandsdalsmusea hadde i 2018 et negativt
årsresultat som forklares med husleieøkning. Museet omtaler likevel
økonomien som «trygg og god», har god likviditet og anser at egenkapitalen er god. Billettinntektene har økt de siste årene, og museet
mener det fremdeles er mer å hente på dette området. Museet var i
siste fase av gjeldende strategiplan. Museet omtaler samarbeid med
lokale grupperinger om utvikling av tilbud til reiselivet.
Formidling
Gudbrandsdalsmusea har en formidlingsplan som er publisert på
museets hjemmesider, og melder om 21 nye utstillinger i 2018. Av
statistikken fremgår det at museet hadde en rekke ulike publikumstilbud, og samarbeidet godt med venneforening og lokale ressursmiljøer som muliggjorde stor aktivitet gjennom året. Museet oppgir at
det er vanskelig å få DKS-tilskudd, og rapporterer ellers om mindre
progresjon enn planlagt i arbeidet med undervisningsopplegg for
skoleklasser. Likevel melder de om aktiv formidling rettet mot skoler
og andre grupper, i museet, landskapet og på eksterne arenaer.
Museet viser ellers til et strategisk arbeid med publikumstilbud
og reiseliv i samarbeid med andre aktører, og kan vise til et målrettet
satsing på immateriell kulturarv, mangfold og inkludering. Av
rapporteringen fremgår det at besøkstallene er nokså stabile. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer

Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Museets bygningssamling er relativt stor i forhold til antall årsverk
totalt, men for øvrig virker samlingene til Gudbrandsdalsmusea
håndterbare for museet. Alle samlingsforvaltningsrelaterte planer er
på plass, og museet skriver, som de siste par årene, at de har jobbet
planmessig med å profesjonalisere samlingsforvaltningen ytterligere.
Museet hadde moderat tilvekst, det meste i henhold til plan, og ingen
avhending. Museet har prioritert arbeid med eksisterende samling
fremfor innsamling. Significance samlingsvurderingsprosjekt ble
avsluttet i 2018. Museet hadde flere magasin av varierende, men
stort sett tilfredsstillende kvalitet. Det ble jobbet videre med å
forbedre magasinsituasjonen i 2018. Magasinsituasjonen forbedres
ytterligere med nye magasin for Vågå og Lom i 2020. Museet har
klimakontroll, ROS-analyse og sikringsplan for alle magasin. I 2019
skal alle antikvariske bygninger tilstandsvurderes i forbindelse med
KUDs kartlegging. Museets bygningsvernrådgiver jobber for øvrig tett
med Riksantikvar og fylkeskommune, og salg av bygningsverntjenester bidrar til gode inntekter.
Museet rapporterte i 2017 om store etterslep på
digitalisering av lyd, film (bl.a. folkemusikkarkiv) og foto, men hadde
likevel bedre kontroll på dette arbeidet enn mange andre museer jf.
statistikktallene. I 2018 var nesten 80 % av gjenstandene registrert,
digitalisert og tilgjengeliggjort. 20 % av fotosamlingen var registrert,
og det meste av dette var digitalisert og tilgjengeliggjort. Her ligger
museet til dels langt over landsgjennomsnittet både på gjenstander
og foto. Det er spesielt positivt at så mye av det digitaliserte
materialet også gjøres tilgjengelig. Museet har som mål å ha
registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort hele samlingen i løpet av
to til tre år. Målet er prisverdig, selv om det kan virke i overkant
ambisiøst når det gjelder fotosamlingen. I 2019 vil de fortsette
samarbeidet på privatarkiv med Opplandsarkivet som fylkeskoordinerende i den nye regionen Innlandet. Museet rapporterer for
øvrig at de savner muligheter for rapportering av arkiv og fagbibliotek.
Kulturrådet vurderer alt i alt samlingsforvaltningen som
meget tilfredsstillende.

Forskning
Gudbrandsdalsmusea har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF,
og at museet publiserte fire fagartikler i 2018. Museet var del av seks
formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra ulike forskningsinstitusjoner. I budsjettsøknaden skriver de at de har mål om å utvikle
museet som en god arena for forskning i regionen, i samarbeid med
andre institusjoner. De oppgir også eksempler på områder de vil rette
forskningen inn mot, som i stor grad knyttes til museets arbeid med
immateriell kulturarv. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.
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Kistefos-Museet
Beskrivelse
Kistefos-Museet er med 7,3 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 146 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 56 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 569 gjenstander, 18 bygninger og
1 900 fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/
kildesamlinger, 1 teknisk industrielt anlegg og 1 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018
var 17 000, det vil si en nedgang på 31 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, formidling og formidling til barn og unge, men
ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av forskningsplan.
De jobber godt med formidling og samlingsforvaltning,
og har blant annet gjennomført en brukerundersøkelse for å øke
kunnskapen om sine besøkere. De rapporterer derimot tynt på
forskning.
Formidling
Kistefos-Museet har en formidlingsplan, og av statistikken fremgår
det at museet åpnet to nye utstillinger og hadde DKS-opplegg for
barn og unge i 2018. Av budsjettsøknaden fremgår det at museet
har hatt en rekke ulike publikumstilbud inkludert aktiviteter for
barn, mens det i statistikken kun er oppgitt to. Museet viser til en
satsing på barn og unge og et ønske om å være inkluderende, og
har innført gratis inngang for barn og unge under 16 år. I løpet av
2018 ble informasjons- og markedsføringsarbeidet ved museet
ytterligere styrket, blant annet gjennom øremerking av årsverk og
implementering av nye metoder. Museet melder om en liten nedgang
i betalende publikummere, men en marginal økning totalt. Museet
rapporterer om en gjennomført brukerundersøkelse som har gitt
ny kunnskap om egne besøkende. Museet oppgir at antall følgere i
sosiale medier øker jevnt. Hjemmesidene følger ikke DIFIs retningslinjer for universell utforming, men museet melder at dette vil være
på plass med nye hjemmesider som er under planlegging.
Kulturrådet vurderer Kistefos-Museets formidlingsvirksomhet
som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Samlingen er relativt liten, og burde være håndterbar, selv for en
såpass liten museumsorganisasjon. Rapporteringen tyder også på
at museet har god kontroll over samlingsforvaltningen. Planverk
for samlingsforvaltningen er på plass. Tilveksten var moderat.
Alle gjenstander og foto var registrert og stort sett digitalisert.
Skulpturparken og de historiske bygningene var digitalisert og
tilgjengeliggjort gjennom KulturPunkt. Museet har som mål å
publisere mer av samlingen i 2020, da på egen hjemmeside.
Museet rapporterer om stort sett tilfredsstillende oppbevaringsforhold, men med utfordringer for enkelte gjenstandstyper,
blant annet tekstil. Det er planer om utbedring av magasiner i 2020,
gitt finansiering. Riksantikvaren bidrar til vedlikehold av bygningsmassen. Samlingsforvaltningen anses som tilfredsstillende.
Forskning
Museet mangler forskningsplan. Museet oppgir i budsjettsøknaden at de har en konservator, og museet viser til noe
kunnskapsproduserende virksomhet i 2018. Utover dette omtales
ikke FoU-arbeid i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet som mindre tilfredsstillende.
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Mjøsmuseet
Beskrivelse
Mjøsmuseet er med 18,1 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 22 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 52 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 31 000 gjenstander, 99 bygninger og 820 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 4 tekniskindustrielle anlegg, 440 dekar kulturlandskap og 58 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 11 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 61 000, det vil si en økning på 6 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring og sikring, men ikke for forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid
med formidling og samlingsforvaltning som sterkest i 2018, men
museet mangler plan for formidling. Museet rapporterer derimot
tynnere på forskning, som de også mangler planverk for. Innen
formidling har museet blant annet jobbet for å heve kvaliteten i
sine DKS-tilbud. Arbeidet med samlingsforvaltning fremstår som
planmessig, med unntak av manglende planer for digitalisering,
men de har forbedringspotensial når det gjelder fotorestanser. Ut
over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets
arbeid med immateriell kulturarv som meget tilfredsstillende.
Museet omtaler innsparinger i 2018 for å styrke
egenkapitalen for å ha større egenandel ved bygging av magasin på
Eiktunet. God likviditet begrunnes først og fremst med omfattende
prosjektøkonomi. Egeninntektene omtales som relativt stabile,
og det har vært systematisk arbeid for å øke billettinntektene.
Museet anser reduksjon i tallet på fast tilsatte som eneste måte å
løse utfordringene med manglende kompensasjon for lønns- og
prisstigning på. Gjeldende strategiplan for 2017–2019 skal
revideres gjennom en prosess i løpet av 2019.
Formidling
Mjøsmuseet mangler formidlingsplan. De melder om åtte nye
utstillinger i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde en
rekke ulike publikumstilbud, inkludert konserter, teateroppsetninger og
DKS-opplegg. Museet oppgir at museet økte besøkstallene jevnt i tråd
med egne målsetninger, at kvaliteten på DKS-tilbudet er hevet, og at
nye arrangementer ga nytt publikum. Av rapporteringen fremgår det at
museet arbeider målrettet med immateriell kulturarv samt mangfold og
inkludering. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Sett i forhold til antall årsverk har Mjøsmuseet relativt store
samlinger, spesielt av kulturhistoriske bygninger og foto. Gjenstandssamlingen er over gjennomsnittet stor, og museet har i tillegg både
teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg. Museet
mangler digitaliseringsplan, men har ellers alt av planverk på plass.
Tilveksten var marginal til moderat, og alt i henhold til plan. Fototilveksten på ca. 2,5 % var ikke alarmerende isolert sett, men med
tanke på samlingens relative størrelse, vil tilvekst på dette nivået over
tid gi utfordringer med økte etterslep, som museet selv kommenterer.
Museet avhendet 120 gjenstander og 5 bygninger (gardstun) i 2018.
Museet ligger relativt godt an når det gjelder registrering
og digitalisering av gjenstander, med dekningsgrad på henholdsvis 76
og 35 %, og tydelig reduksjon av restanser, spesielt på registrering.
Prosentsatsen for digitalisering var mer på snittet. Også på tilgjengeliggjøring ble restansene redusert, men fremdeles var bare 13 %
av gjenstandene, og godt under halvparten av det digitaliserte
materialet, gjort tilgjengelig. Når det gjelder fotosamlingen, var
tallene langt dårligere. Kun 4 % var registrert, 2 % digitalisert og 1
% tilgjengeliggjort. I tillegg økte restansene, til tross for digitalisering
av 2000 foto, grunnet den ikke ubetydelige tilveksten. Museet selv
betegner dette som en svært krevende situasjon.
Oppbevaringsforholdene er fremdeles ikke tilfredsstillende for store deler av samlingene, blant annet 69 % av
gjenstandene. Med tilskudd fra Nasjonale kulturbygg i 2019 til
nytt magasinbygg vil denne situasjonen forbedres etter hvert som
det nye magasinet tas i bruk. Museet rapporterte på flere konkrete
sikringstiltak, og at sikringsplanen ble fulgt opp. Museet rapporterer
om utfordringer med en omfattende bygningssamling, men at de
har etablert gode rutiner i vedlikeholdsarbeidet. Blant annet ble tre
bygninger restaurert opp til TG1.
Alt i alt rapporterer museet tilfredsstillende på samlingsforvaltning, og arbeidet fremstår som planmessig og langsiktig.
Samtidig er de økende restansene på foto noe museet bør få kontroll
på. Dette bør kommenteres i neste års rapportering.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
de ferdigstilte en større publikasjon i 2018, og at de deltok i sju
nasjonale museumsnettverk, men ingen nettverksprosjekt. De har
mål om å øke forskningskompetansen i museet, men oppgir samtidig
at de først og fremst vil prioritere utfordringer knyttet til forvaltning.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som mindre tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det at
museet ferdigstiller en forskningsplan og knytter seg tettere til større
fagmiljøer.
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Randsfjordmuseet
Beskrivelse
Randsfjordmuseet er med 18,7 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 19 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 59 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 30 000 gjenstander og 74 bygninger. Museet
forvalter også arkiv/kildesamlinger, 3 teknisk-industrielle anlegg og
4 dekar kulturlandskap. Museet rapporterer om besøk på 4 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 31 000, en oppgang på 18 % i forhold
til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Randsfjordmuseet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass,
med unntak av digitaliseringsplan. De har jobbet godt med sine
museumsfaglige hovedområder, og da særskilt med formidling.
Når det gjelder samlingsforvaltning, synes museet å jobbe
planmessig med oppbevaringsforhold og prioritering. Deres satsing
innen bygningsvern vurderes også som positiv. De har derimot
forbedringspotensial når det gjelder tilgjengeliggjøring av samlingen.
Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes Randsfjordmuseet sitt arbeid med mangfold og inkludering som meget
tilfredsstillende, blant annet gjennom en helhetlig integrering av
mangfoldsperspektiver i de ulike fagområdene, inkludert forskning.
Randsfjordmuseet hadde negativt regnskapsresultat,
som blant annet skyldtes en uforutsett økning i pensjonsforsikring.
Det var også svakere resultater enn budsjetterte egeninntekter.
Økning i kiosk- og kafeinntekter ses i sammenheng med arrangementshyppigheten i 2018. Egenkapitalen er styrket de siste årene,
og selskapets underskudd i 2018 dekkes inn av oppspart egenkapital. Museet gjennomførte i 2018 kontaktmøter med samtlige
eierkommuner og har en forutsigbar økonomi. Museet utarbeidet i
2018 en ny strategisk plan for perioden 2019–2023. Arbeidet har
vært forankret i eierkommunene og museumslagene.
Formidling
Randsfjordmuseet har en formidlingsplan, og melder om to nye
utstillinger i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde en
rekke ulike publikumstilbud, inkludert konserter, teateroppsetninger
og DKS-opplegg. Museet oppgir at strategien med et variert tilbud
og fokusering på nye målgrupper bidro til fortsatt økning i besøkstallene. Museet melder òg om økende grad av samarbeid med
eksterne aktører for å gjennomføre kulturtilbud og produksjoner, og
at dette hadde en positivt effekt både på publikumstilstrømning og
-tilbud. Av budsjettsøknaden fremgår det at museet gjennomførte

sitt mest omfattende publikumstilbud noensinne i 2018. Museet
viser til utstillingsarbeid i samarbeid med en innføringsklasse på
vgs.-nivå, med utvikling av metodikk for inkludering som en viktig
mål. Det fremgår at museet ga rom for stor grad av medvirkning, og
at dette er en arbeidsmåte som videreføres. Museet viser også til et
nært samarbeid med andre aktører knyttet til samme målgruppe, noe
som forsterker inntrykket av et museum som jobber aktivt med sin
rolle i lokalsamfunnet og for museet som en arena for inkludering.
Av rapporteringen fremgår det at museet initierte samarbeid med
lokale reiselivsaktører, og at de hadde tilbud gjennom Den kulturelle
spaserstokken samt et omreisende foredrag knyttet til en utstilling.
Museet er synlig og forholdsvis aktive på ett sosialt medium, og har
internettbaserte pedagogiske opplegg for barn og unge. Kulturrådet
vil særlig berømme museet for dets arbeid med samskapingsmetodikk i møte med marginaliserte grupper som minoritetsungdom.
Kulturrådet vurderer Randsfjordmuseets formidlingsvirksomhet som
meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Sett i lys av museets størrelse er Randsfjordmuseets samlinger på
snittet for museumsnettverket når det gjelder antall gjenstander.
Museet rapporterer ikke på fotosamlingen, da denne regnes som
arkivmateriale og rapporteres inn til Arkivstatistikken. Kulturrådet
stiller spørsmål ved om dette er i tråd med hjelpeteksten, hvor kun
foto som er del av privatarkiver, skal rapporteres til arkivstatistikken.
Bygningssamlingen er over snittet stor, og museet hadde i tillegg
forvaltningsansvar for farkoster, teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap og arkivalia. Museet har ikke planverk for digitalisering av
samlingene, men ellers alt av relevant planverk på plass.
Randsfjordmuseet har en inntakskomité som styrer
inntak og avhending av kulturhistorisk materiale. Museet hadde i
2018 en reduksjon i antall kulturhistoriske gjenstander da de hadde
større avhending enn inntak. Museet hadde imidlertid en betydelig
tilvekst når det gjelder naturhistorisk gjenstandsmateriale. Denne er
i samsvar med museets samlingsutviklingsplan.
Museet rapporterer om varierende oppbevaringsforhold. Om lag 50 % av museets kulturhistoriske og arkeologiske
gjenstandssamling ble oppbevart under ikke tilfredsstillende eller
dårlige forhold, og det samme gjelder for et par av museets farkoster.
Museet arbeider med å øke kapasiteten i magasin, og hadde en
marginal forbedring når det gjelder oppbevaringsforhold fra 2017.
Samtidig gjennomføres en prioriteringsprosess hvor gjenstander
blir avhendet eller flyttet til mer egnede lokaler. Randsfjordmuseet
mangler en langsiktig løsning for større objekter. Museet startet
kartlegging av sine kulturhistoriske bygninger i 2018, og om lag 95 %

av bygningsmassen er tilstandsvurdert. Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for bygningssamlingen, og en del tiltak er gjennomført.
Randsfjordmuseet har en digital dokumentasjons- og
tilgjengeliggjøringsgrad for sine gjenstandssamlinger som ligger noe
over landssnittet. Arbeidet med digitalisering samt digital tilgjengeliggjøring kunne imidlertid gått raskere, og museet nådde ikke sin
egen målsetning om økning i tilgjengeliggjorte objekter. Museet når
imidlertid eget mål om å dokumentere tilvekst, men tar ikke igjen
tidligere etterslep.
Til tross for lite progresjon i dokumentasjons- og
tilgjengeliggjøringsarbeidet, samt utfordringer når det gjelder
oppbevaringsforhold, vil Kulturrådet samlet sett vurdere museets
samlingsforvaltning som tilfredsstillende. Vi ser positivt på at museet
setter klare krav for å ta etterslep når det gjelder dokumentasjon og
tilgjengeliggjøring i 2019, og at museet er i ferd med å iverksette
tiltak når det gjelder oppbevaringsforholdene. På den positive siden
vil vi også trekke frem museets satsing når det gjelder bygningsvern
i 2018.
Forskning
Randsfjordmuseet har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har én ansatt med doktorgrad, og at to ansatte har
autorisasjon som konservator NMF. Museet ferdigstilte én større
publikasjon, én forskningsartikkel med fagfellevurdering og to andre
fagartikler i 2018. Museet var del av to formaliserte FoU-samarbeid
både med nasjonale og internasjonale partnere, og har et prosjekt
som er med i Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–
2020). Museet rapporterer om løpende prosjekter og tiltak som
vitner om en aktiv satsing på forskning og utvikling. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Skibladner
Beskrivelse
Skibladner er med 13,0 årsverk en nokså liten organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 19 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 60 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Museet
forvalter arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på
1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 20 000, det vil si en nedgang
på 8 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring og formidling,
men ikke for forskning og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet jobber tilfredsstillende med formidling, som preges av fokus
på immateriell kulturarv, og synes å jobbe planmessig med bevaring.
Museet rapporterer derimot ikke på aktivitet for hverken forskning,
nettverksarbeid eller mangfold og inkludering, noe som gir et svært
tynt vurderingsgrunnlag.
Formidling
Skibladner – Oplandske Dampskibsselskap AS har en formidlingsplan, og rapporterer om et antall ulike arrangementer og konserter
i 2018 i tillegg til ordinær drift. Dette besto blant annet av foredrag
om historie, håndverk og restaurering, samt mange aktiviteter
spesielt for barn i samarbeid med andre aktører. Museet melder om
stabile besøkstall i tråd med en målsetning som innebærer å gi et
tilbud til publikum uten at dette går på bekostning av skipets status
som fredet fartøy og kulturminne. Kulturrådet vurderer Skibladners
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Skibladner – Oplandske Dampskibsselskap AS har kun arkiv-/kildesamlinger utover fartøyet Skibladner. Det rapporteres for øvrig om at
det utover nødvendig, løpende vedlikehold er gjennomført reparasjon
av råteskader i akterdekk, himling i damesalong og vinduer i
restauranten i henhold til Riksantikvarens godkjenning. Røkesalongen ble påbegynt restaurert, men her ble arbeidene stoppet
da man fant materialer/konstruksjoner som sannsynligvis er fra
1888. I seilingssesongen 2019 vil de berørte delene av fartøyet bli
glasset inn, og det vil bli satt opp informasjon for besøkende om det
pågående arbeidet. Fartøyet har et eget restaureringsutvalg for å
sikre god restaurering etter antikvariske retningslinjer. Fartøyet
virker etter Kulturrådets oppfatning godt ivaretatt.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad ser det ikke ut til at museet har hatt
forskningsaktivitet i 2018, og Kulturrådet vurderer derfor museets
forskningsvirksomhet som ikke tilfredsstillende.
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Lilllehammer museum
Beskrivelse
Lillehammer museum er med 91,1 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 122 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 91 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 85 000 gjenstander, 211 bygninger og 200 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 403 dekar kulturlandskap og 10 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 5 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 204 000, det vil si en økning på 2 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med sine museumsfaglige hovedområder, og
oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har spesielt jobbet
bra med registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, og med å
styrke sin forskningsvirksomhet. Museet har derimot forbedringspotensial når det kommer til oppbevaringsforhold for sine samlinger.
Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museet
sitt arbeid med immateriell kulturarv som meget tilfredsstillende.
Lillehammer museum viser til budsjetter og rutiner som
har gitt god økonomioppfølging også med hensyn til likviditet.
I forbindelse med konsolideringen med Lillehammer Kunstmuseum
har det vært avklaringer av lønns- og pensjonsordninger. Museet
vurderer den økonomiske utviklingen med hensyn til egenkapitalen
som god. Museet mener at driften fortsatt kan effektiviseres på
flere områder.
Formidling
Lillehammer museum har en formidlingsplan som er publisert på
museets hjemmesider, en nyåpnet vandreutstilling i drift og tolv nye
utstillinger i 2018. Museet hadde et bredt formidlings- og aktivitetstilbud til barn, unge og barnefamilier. Museet melder også at skoletilbudet ble fornyet, og at besøket som en følge av det økte ytterligere,
DKS inkludert. Fornyelse av utstillinger trekkes frem som en annen
viktig faktor for å sikre gjenbesøk. I 2018 gjennomførte museet en
markedsundersøkelse som kartla de besøkendes opplevelser og
læring. Museet melder om en økning i besøkstallet som en følge av
konsolideringen med Lillehammer Kunstmuseum, men ellers om
nokså stabile besøkstall ved de ulike arenaene. Museet er synlige
og forholdsvis aktive på flere sosiale medier. Kulturrådet savner
imidlertid flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i
rapporteringen. Kulturrådet vurderer Lillehammer museum sin
formidlingsaktivitet som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Lillehammer museum hadde i 2018 en gjenstandssamling som
var om lag halvparten av landsgjennomsnittet, og en fotosamling
som var forholdsvis liten i forhold til gjennomsnittet i det nasjonale
museumsnettverket, når man tar museets størrelse i betraktning.
Bygningssamlingen var derimot på gjennomsnittet. I tillegg hadde
museet kulturlandskap, hageanlegg, levende samlinger og arkivalia.
Alt samlingsrelevant planverk var på plass.
Museet hadde marginal tilvekst når det gjelder
gjenstander og foto, men relativt stor tilvekst av kulturhistoriske
bygninger med tre bygninger. All tilvekst var i henhold til plan, og
i forhold til progresjon i dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsarbeid fullt ut forsvarlig. Museet hadde noe avhending i 2018.
Museet rapporterte om over 300 000 færre fotografier i 2018 enn
i 2017, en reduksjon på over 60 %. Antakelig rapporteres disse
fotografiene nå til arkivstatistikken, siden de ikke rapporteres som
avhendet, men dette fremgår ikke av rapporteringen.
Museet rapporterer om ikke tilfredsstillende oppbevaringsforhold for 30 % av sine kunsthistoriske verk og for 50 %
av sine farkoster. For den kunsthistoriske samlingen rapporteres
det dermed om en god del dårligere oppbevaringsforhold enn hva
Lillehammer Kunstmuseum rapporterte om for 2017. Det er i lys av
oppbevaringsforholdene for de kunsthistoriske verkene positivt
at museet planlegger å utbedre situasjonen i 2019. Museet
rapporterer om dårlige oppbevaringsforhold for 10 % av den kulturhistoriske samlingen. I forhold til hva som ble rapportert i 2017, er
det imidlertid en forbedring her. Museet vil i 2019 flytte fotosamling
og arkivalia til nye klimastyrte magasiner. Museet bør vurdere å
gjennomføre tiltak for den delen av samlingene som oppbevares
under direkte dårlige forhold.
Museet har registrert samlingene sine og har en
digitaliseringsgrad på nær 100 % for gjenstander og om lag 30 %
for foto, noe som er langt over landsgjennomsnittet. Tilgjengeliggjøringsgraden lå også langt over landsgjennomsnittet for både
gjenstander og foto. Dette er imidlertid å forvente med tanke på
at museet har relativt beskjedne samlinger i forhold til størrelsen
på organisasjonen.Kulturrådet finner det imidlertid svært positivt
at museet rapportererom betraktelig høyere antall registrerte,
digitaliserte og digitalt tilgjengeliggjorte gjenstander og foto i 2018
enn hva museet rapporterte om for 2017, noe som tydelig viser
museets prioritering av samlingsforvaltningsarbeidet. Når det gjelder
bygningssamlingen, er alt registrert og digitalisert, men ikke
tilgjengeliggjort.
Museet virker å ha arbeidet godt med sin samlingsforvaltning, med godt fokus på bygningsforvaltningen, egen inntaks-

komité og god progresjon i dokumentasjons- og
tilgjengeliggjøringsarbeidet hvor det har vært arbeidet mot klare
målsetninger. Museet har noen utfordringer når det gjelder
oppbevaringsforhold. Samlet sett vurderer Kulturrådet museets
samlingsforvaltning som tilfredsstillende.
Forskning
Lillehammer museum har en forskningsplan som er publisert på
museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet har
2 ansatte med doktorgrad, og at 2 ansatte har autorisasjon som
konservator NMF og 3 som førstekonservator NMF. 1 ansatt tar
ph.d.-utdanning. Museet ferdigstilte 3 større publikasjoner,
8 fagfellevurderte forskningsartikler samt 26 andre fagartikler i
2018. Museet var del av 6 formaliserte FoU-samarbeid, og viser
at det opprettholder ambisiøse mål for egen forskningsaktivitet
gjennom initiativer til nye forskningsprosjekter, utvikling av egen
forskningsprofil samt plan om å stimulere til forskning og kunnskapsutvikling med utgangspunkt i egne samlinger. Museet rapporterer
om løpende prosjekter og kompetansehevende tiltak som vitner om
en aktiv satsing på FoU. Kulturrådet vil særlig berømme museet for
deres strategiske og helhetlige arbeid med egen forskningsinnsats.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som meget
tilfredsstillende.
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Valdresmusea
Beskrivelse
Valdresmusea er med 16,9 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 18 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 76 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 28 000 gjenstander, 107 bygninger og
390 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
26 teknisk-industrielle anlegg, 61 dekar kulturlandskap og 1 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 4 arenaer. Totalt antall
besøk i 2018 var 49 000, det vil si en nedgang på 6 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. I tillegg
vurderes museets arbeid med både nettverk, immateriell kulturarv
og mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende. De har
derimot forbedringspotensial når det gjelder oppbevaringsforhold
for kulturhistorisk gjenstandsmateriale, samt digitalisering og
tilgjengeliggjøring av samlingene.
Valdresmusea har de siste årene levert gode økonomiske
resultat og med det styrket den frie egenkapitalen. Så også i 2018.
Nåværende driftsavtaler med kommunene gjelder ut 2019 og må
reforhandles. Det rapporteres om rutiner for økonomikontroll, og om
målrettet arbeid for å styrke egenkapitalen. Likviditeten er god. Det
har vært positiv utvikling av egeninntektene som utgjorde 24 % av
de totale driftsinntektene i 2018. En fireårig planstrategi ble vedtatt
i 2015.
Formidling
Valdresmusea har en formidlingsplan som er publisert på museets
hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet hadde én
nyåpnet vandreutstilling i drift, tre nye utstillinger, samt en rekke
ulike publikumstilbud, inkludert konserter, teateroppsetninger og
DKS-opplegg. Museet oppgir at de er inne i en omfattende prosess
med utvikling av nytt formidlingsareal, rehabilitering av basisutstillinger og publikumsfasiliteter. Til sammen skal det gi besøkende
et omfattende helårstilbud samt føre til en betydelig årlig publikumsvekst. Av rapporteringen fremgår det at museets formidlingsarbeid
springer ut fra et reflektert forhold til egen samfunnsrolle, men
Kulturrådet savner imidlertid en noe mer aktiv satsing på utvalgte
målgrupper. Museet melder om en liten nedgang i antall betalende
besøkende, men at samlet antall besøkende øker. Museet oppgir
dessuten at publikumstilstrømningen er blitt større også utenom

hovedsesongen. Av rapporteringen fremgår det at museet har egen
plan for arbeidet med kommunikasjon, og i 2018 lanserte museet
nye nettsider som tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Kulturrådet vurderer Valdresmuseas formidlingsvirksomhet som
tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Sett i forhold til museets økonomi og antall årsverk er Valdresmuseas
samlinger av fotografier og kulturhistoriske bygninger mer enn
dobbelt så store som snittet i det nasjonale museumsnettverket,
mens gjenstandssamlingen er litt under gjennomsnittet. Museet
hadde i 2018 ikke kunsthistorisk, arkeologisk eller naturhistorisk
gjenstandsmateriale, men rapporterte om forvaltning av arkivalia,
farkoster, kulturlandskap, hageanlegg og hele 26 teknisk-industrielle
anlegg, noe som er i særklasse mest av alle museene i det nasjonale
museumsnettverket. Her kan det etter Kulturrådets oppfatning
være grunn til å revurdere hva som kan betegnes som tekniskindustrielle anlegg i rapporteringssammenheng. Museet rapporterer
om planverk for både innsamling, registrering/katalogisering,
bevaring, sikring og digitalisering av samlingene. Valdresmusea
fulgte Spectrum 4.0 i samlingsforvaltningen. Museet rapporterer
om branntilløp i en kulturhistorisk bygning i 2018. Museets rutiner
fungerte og det er iverksatt tiltak for å hindre slikt i fremtiden.
Valdresmusea hadde i 2018, til tross for inntaksstopp,
en marginal tilvekst av kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Med
nærmere 8 000 fotografier hadde museet en betydelig tilvekst på om
lag 2 % i denne typen samlinger. All tilvekst var i følge rapportering i
henhold til plan, og museet hadde ikke avhending i 2018.
Oppbevaringsforholdene for museets fotografisamling
var svært gode i 2018, mens det var utfordringer for det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet hvor 35 % ble oppbevart under ikke
tilfredstillende eller dårlige forhold i bygninger på friluftsmuseet,
eller i leide lagerlokaler. Museet arbeider med en løsning gjennom
etablering av et kaldlager for disse gjenstandene. Det har ikke vært
noen utvikling i oppbevaringsforholdene fra 2017 til 2018, og
Kulturrådet vil anbefale museet om å vurdere strakstiltak for det
kulturhistoriske gjenstandsmaterialet som blir oppbevart under
direkte dårlige forhold.
Hele gjenstands- og fotografisamlingen til museet
er registrert. Av gjenstandsmaterialet var i underkant av 20 %
digitalisert og om lag 10 % tilgjengeliggjort. Dette var noe under
landsgjennomsnittet. Av fotografisamlingen var om lag 80 %
digitalisert og 10 % tilgjengeliggjort, noe som er litt over landsgjennomsnittet. Endret tellemåte for digitalisert gjenstandsmateriale gjør at andelen digitalisert materiale er lavere enn hva

som ble rapportert for 2017, og denne endringen gjør det vanskelig
å spore faktisk utvikling i digitaliseringsarbeidet. Når det gjelder
tilgjengeliggjøring, er utviklingen imidlertid positiv, med lavere
restanse ved utgangen av 2018 enn ved inngangen til året. For
fotosamlingen ser vi en reduksjon i restansen for digitalisering, mens
andelen tilgjengeliggjorte fotografier har endret seg relativt lite i
løpet av 2018. Museet nådde ikke helt sine egne målsetninger for
fotoregistrering i Primus i 2018, men overgikk til gjengjeld
målsetningen for nyregistrerte gjenstander.
Museet arbeider etter Kulturrådets vurdering bra med
sin samlingsforvaltning, men har noen utfordringer, blant annet når
det gjelder digitalisering og tilgjengeliggjøring av sine gjenstander,
samt når det gjelder kapasitet innen bygningsvern. Samlet sett
konkluderer vi med at museets samlingsforvaltning er tilfredstillende.
Forskning
Valdresmusea har en forskningsplan som er tilgjengelig på museets
nettsider. Av statistikken fremgår det at to ansatte har autorisasjon
som konservator NMF, at museet ferdigstilte én større publikasjon,
to fagartikler, og én fagfellevurdert forskningsartikkel. Museet var
del av ett formalisert FoU-samarbeid, og rapporterer om løpende
prosjekter og tiltak som vitner om en aktiv satsing på FoU-arbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Blaafarveværket
Beskrivelse
Blaafarveværket er med 39,6 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 40 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 65 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 1400 gjenstander og 52 bygninger. Museet
forvalter også arkiv/kildesamlinger, 2 teknisk-industrielle anlegg,
350 dekar kulturlandskap og 190 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 7 arenaer. Totalt antall besøk i 2018
var 148 000, det vil si en nedgang på 4 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, formidling og formidling til barn og unge, men
ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av forskningsplan.
Museet har jobbet tilfredsstillende med formidling og
samlingsforvaltning. Lav tilgjengeliggjøringsgrad bidrar derimot til
å trekke ned helhetsinntrykket innen samlingsforvaltningen noe.
Forskningsvirksomheten vurderes som mindre tilfredsstillende,
blant annet på grunn av tynn rapportering.
Blaafarveværket har høy grad av egeninntjening, om lag
60 % gjennom den siste treårsperioden. Egenkapitalprosenten var
i underkant av 80 %. Likviditetsutviklingen har vært positiv de siste
årene. Det meldes om behov for flere stillingsressurser frem mot et
direktørskifte. Blaafarveværket feiret 50-årsjubileum i 2018. Det
pekes på at oppbygging av en velfungerende forvaltningsavdeling
vil være en forutsetning for videreutvikling av museet som en
internasjonal kulturattraksjon.
Formidling
Museet har formidlingsplaner. Museet har hatt fokus på å øke
publikumstallet og formidlingen. Det har vært økt interesse for
Koboltgruvene, og det har vært ulike formidlingstiltak i forbindelse
med 50-årsjubileet. I 2018 var det en økning i besøkstall på 14 %
på grunn av åpningen av den underjordiske hengebroen. Besøket
på den historiske gruveturen har gått opp med 31 % i 2018. Det
var fire nyåpnende utstillinger og klassiske søndagskonserter. På
Gruvetråkka ble Barnas hus og verksted ferdigstilt, som er utgangspunkt for aktiviteter og pedagogiske formidlingstiltak rettet mot
barn. Tilbudene har nådd frem til et bredere publikum. Kulturrådet
vurderer museets arbeid med formidling som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets samlinger er små i forhold til antall årsverk totalt og til
den samlede økonomien. Museet rapporterer om i underkant av
1 500 gjenstander. Museet har alle vesentlige plandokumenter.
Det er bygninger og anlegg, blant annet gruver, som utgjør den
store forvaltningsmessige utfordringen. Gjenstander, bygninger
og anlegg er registrert og delvis digitalisert, men ikke tilgjengeliggjort. Det er synd, blant annet med tanke på den relativt store
Kittelsen-samlingen og de unike anleggene. Store deler av
virksomhetsarkivet etter Blaafarveværket er derimot gjort tilgjengelig
av Riksarkivet på Arkivportalen. Oppbevaringsforholdene er oppgitt
som tilfredsstillende. Alle bygninger var i tilfredsstillende stand og
vedlikehold utføres kontinuerlig. Fylkeskommunens gjennomgang av
fredede bygg høsten 2018 resulterte i TG1 for disse. Museet har en
sikringsplan. Sikringsarbeidet utføres av eksterne. Konserveringsog bevaringstjenester kjøpes ved behov. Det fremstår som museet
har god kontroll på samlinger, bygg og anlegg. Manglende digital
tilgjengeliggjøring trekker derimot helhetsinntrykket noe ned.
Samlingsforvaltningen anses likevel som tilfredsstillende.
Forskning
Blaafarveverket mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet ferdigstilte en større publikasjon i 2018, men de
rapporterer hverken på kompetanse, FoU-samarbeid eller nettverksprosjekter. I budsjettsøknaden refereres det til et pågående
internasjonalt forskningsprosjekt, og de skriver at de de jobber
systematisk med utvikling av formidlingstilbud basert på forskning,
men det kommer ikke godt frem hva dette innebærer. Til tross for
noe aktivitet vurderes likevel museets samlede forskningsvirksomhet
i 2018 som mindre tilfredsstillende, og Kulturrådet etterlyser som i
forrige vurdering en forskningsplan.
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Drammens museum for kunst og kulturhistorie
Beskrivelse
Drammens museum for kunst og kulturhistorie er med 13,4 årsverk
en nokså liten organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 22
millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet
utgjorde 42 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement,
fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 52 000 gjenstander,
59 bygninger og 9 500 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 33 dekar kulturlandskap og 39 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 5 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
43 000, det vil si en nedgang på 2 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring,
sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Blant de
museumsfaglige hovedområdene vurderes museets formidlingsvirksomhet som sterkest, med tydelig prioritering av målgruppearbeid. Samlingsutviklingen fremstår som bærekraftig, men
mangelfull dokumentasjon bidrar til å trekke ned helhetsinntrykket
av samlingsforvaltningsarbeidet noe. Museet legger vekt på gjensidig
sammenheng mellom forskning, formidling og forvaltning, og synes
å satse aktivt på forskning og utvikling. Ut over de museumsfaglige
hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid med mangfold
og inkludering som meget tilfredsstillende.
Museet hadde et underskudd i 2018, som dekkes av
museets frie egenkapital. Billettinntekter var lavere enn budsjettert.
Museet har et godt besøkstall, men et synkende antall betalende
gjester (gode besøkstall på dager med gratis inngang og familiearrangementer). Det påløp også økte pensjonskostnader da
reguleringspremien ble mer enn doblet fra året før. Likviditeten var
anstrengt i perioder, og det kreves fokus på kostnadskontroll. Det
meldes om systematisk arbeid for å øke egeninntjeningen.
Formidling
Museet har formidlingsplaner. Besøket er noenlunde stabilt. De
oppgir en svak nedgang i antall besøkende skoleelever grunnet en
reduksjon i kapasiteten til sommerskolen i Drammen. Men de melder
om en økning i besøkstall i tilknytning til programmet Inkluderende
museer, hvor museet engasjerte minoriteter for å nå ut til minoriteter.
Mer enn 1 400 mennesker deltok i tilbudet på Sjøboden (Gulskogen)
og på Hallingtunet (Marienlyst) hvorav 10 % var enten polsk- eller
tyrkisktalende. Det tilrettelegges fysisk og pedagogisk for personer
med nedsatt funksjonsevne hele året og til alle utstillinger. Museet
har flere nyåpnede utstillinger og et omfattende formidlingstilbud
spesielt rettet mot barn og unge. De har skapt samfunnsdebatt med

utstilling og publisering av faglig kartlegging av stisystemet i
Bragernesåsen i Drammen som et viktig kulturminne. Museet har
revitalisert Hallingtunet med åpne stuer, ny kulturhistorisk utstilling
om syklisk tid på Rueloftet. Arrangementene når ut til stadig nye
brukergrupper. Museet videreførte programmet for kulturkritikk på
sparket og publiserte metode til den nye praksis i kunst- og kulturhistorisk kritikk med publikum til stede. Kulturrådet vurderer museets
arbeid med formidling som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Både gjenstands- og bygningssamlingene er noe større enn
gjennomsnittet i forhold til antall årsverk og totale økonomi. Alle
planer er på plass og er delvis til revidering hos samlingsforvalter.
Museet hadde lite tilvekst i 2018 og avhendet 26 gjenstander.
Museet har brukt metoden Significance i arbeidet med å prioritere
i samlingene, og samler kun i tråd med planer. Samlingsutviklingen
virker bærekraftig og gjennomtenkt.
Dokumentasjonen av samlingen er derimot til dels
svært mangelfull. Kun 6 % av gjenstandene var registrert, ca. 5
% var digitalisert og 1 % var tilgjengeliggjort. For den relativt lille
fotosamlingen var ca. halvparten registrert, noe mer digitalisert,
men ingenting tilgjengeliggjort. Tallene ligger stort sett langt under
landsgjennomsnittet. Tallene har forandret seg lite fra 2016 og 2017,
til tross for at museet skulle prioritere dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingen i 2018, blant annet som resultat av ansettelse
av samlingsforvalter. De fleste bygninger og anlegg er registrert
og digitalisert, men ikke tilgjengeliggjort. Museet rapporterer at
registreringer ble revidert i 2018, blant annet som en klargjøring for
tilgjengeliggjøring. Det er å håpe at også kvantiteten på registrering,
digitalisering og tilgjengeliggjøring øker i 2019. En samling på ca.
70 000 fotografier skal etter planen overføres til Nasjonalbiblioteket i
løpet av 2019. Siden disse ikke er registrert som del av samlingen, vil
det ikke gi utslag i statistikken.
Oppbevaringsforholdene er rapportert som stort sett
gode, men magasinforholdene er til vurdering hos samlingsforvalter,
og rapporteringen for 2019 kan bli endret som resultat av denne.
Museet fortsatte arbeidet med vedlikeholdsetterslep, og gjennomførte flere tiltak både på bygninger, parker og hageanlegg, også
visse sikringstiltak. Museet ser ut til å jobbe godt med samlingsforvaltningen, men til dels svært mangelfull dokumentasjon trekker
ned. Primært på grunnlag av dette vurderes samlingsforvaltningen
som mindre tilfredsstillende.

Forskning
Drammens museum har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet ferdigstilte tre større publikasjoner, to forskningsartikler med fagfellevurdering samt to andre fagartikler.
Av budsjettsøknaden fremgår det at museet har én ansatt med
doktorgradskompetanse, som ikke er medregnet i statistikken.
Museet var del av tre formaliserte FoU-samarbeid, blant annet med
samarbedspartnere fra UH-sektoren, og oppgir i tillegg at de deltok
i to faglige museumsnettverk. Museet legger vekt på sammenhengen mellom forskning, forvaltning og formidling, og rapporterer
om løpende prosjekter og tiltak som vitner om en aktiv satsing på
forskning og utvikling. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.
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Norsk Bergverksmuseum
Beskrivelse
Norsk Bergverksmuseum er med 21,2 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 27 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 97 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 53 000 gjenstander, 43 bygninger
og 36 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
1 teknisk industrielt anlegg, 67 dekar kulturlandskap og 26 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 3 arenaer. Totalt antall
besøk i 2018 var 52 000, det vil si en nedgang på 10 % i forhold
til fjoråret. Museet rapporterte om planer for sikring, forskning og
formidling til barn og unge, men ikke for innsamling, katalogisering,
bevaring og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har planer for sikring og forskning, men mangler ellers etterspurt planverk. Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes
museets arbeid med forskning som sterkest i 2018, blant annet
på grunn av et imponerende høyt antall publiserte fagfellevurderte
forskningsartikler. Museet har jobbet bra med å utvikle pedagogiske
tilbud, men formidlingstilbudet var også preget av at flere utstillinger
ble stengt grunnet forberedelser til Kongsberg Sølvverks 400årsjubileum i 2023. Manglende planverk og kritikkverdige
oppbevaringsforhold for samlingen bidrar derimot til å trekke ned
den totale vurderingen av samlingsforvaltningsarbeidet.
Museet har fokusert på egeninntekter, og tilbudet
i Sølvgruvene bidrar positivt på inntektssiden. Museet har hatt en
langsiktig strategi for å bygge opp en tilfredsstillende egenkapital.
Det vil komme store vedlikeholdsutfordringer som ikke kan dekkes
innenfor et ordinært vedlikeholdsbudsjett. Museet er i gang med
nødvendig og omfattende oppgradering av utstillingene og vil
bruke noe egenkapital til dette. Bergverksmuseet har ikke fast
driftstilskudd fra fylkeskommunen. Museets strategiplan gjelder
for perioden 2016–2020. I flere år har museet ventet på avklaring
av nybygg, og har nå alternative planer for å vente på avklaring av
nybygg gjennom Statsbygg.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det
at museet museet åpnet to nye utstillinger og hadde et variert
publikumstilbud og skoletilbud tilknyttet DKS. Besøkstallet gikk noe
ned i 2018. I sammenheng med fornyelse og utvikling av basisutstillinger og nye undervisningsfasiliteter har museet utviklet nye
skoletilbud knyttet til blant annet bærekraftig utvikling. Museet
rapporterer dessuten om samarbeid med turistnæringen.

Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av satsing på
utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid
som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse er Norsk Bergverksmuseums
gjenstandssamling over landssnittet i antall, fotosamlingen godt
under landssnittet i antall og bygningssamlingen omtrent på
snittet. Museet forvaltet ett teknisk-industrielt anlegg, kulturlandskap, hageanlegg og arkivsamlinger. Museet rapporterer at
de i 2018 manglet det meste av samlingsrelevant planverk foruten
sikringsplan, noe Kulturrådet finner kritikkverdig.
Museet praktiserer en relativt restriktiv innsamlingspolicy, og hadde i 2018 marginal tilvekst av gjenstander og foto.
Når museet rapporterer høy tilvekst av foto i statistikken, skyldes
dette bedre oversikt over samlingene, og gjenspeiler ikke noen
reell endring.
Oppbevaringsforholdene ved Norsk Bergverksmuseum
er kritikkverdige. Hele 60 % av de kulturhistoriske og 80 % av
de naturhistoriske gjenstandene oppbevares under ikke tilfredsstillende eller direkte dårlige forhold. For fotosamlingen er tilstanden
noe bedre da kun 25 % her oppbevares under forhold som ikke
er tilfredsstillende. Det er liten endring i forhold til hva som ble
rapportert for 2017, men oppbevaringsforholdene for de kulturhistoriske gjenstandene ser ut til å ha forverret seg noe i løpet av 2018.
Kulturrådet ser imidlertid positivt på det arbeidet som gjøres for å få
etablert et fellesmagasin i Buskerud. Realisering kan imidlertid dra
ut i tid, og vi vil anbefale museet å vurdere kortsiktige tiltak for de
delene av samlingen som oppbevares under direkte dårlige forhold.
Når det gjelder gjenstandsmaterialet, har museet en
digital registrerings-, digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgrad
som ligger omtrent på eller litt under snittet for norske museer.
For fotomateriale ligger museet godt over landssnittet i digital
registreringsgrad, og på snittet når det gjelder digitaliserings- og
tilgjengeliggjøringsgrad. Det er imidlertid lite utvikling å spore fra
2017, og museet vedgår at dokumentasjonsarbeidet ikke har vært
prioritert i 2018. Alle museets kulturhistoriske bygninger er imidlertid
registrert i Primus, men de fleste er enda ikke publisert
på Digitalt Museum.
Med utgangspunkt i manglende planverk, museets
dårlige oppbevaringsforhold samt liten utvikling når det gjelder
arbeidet med digital registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring
av samlingene, finner Kulturrådet museets samlingsforvaltning

mindre tilfredsstillende samlet sett. Vi ser imidlertid at en del
kvalitativt arbeid er gjennomført når det gjelder dokumentasjon,
og at man ligger an til bedre kvantitative resultater for 2019.
Vi finner det også positivt at museet har en restriktiv innsamlingspolitikk i lys av utfordringene med oppbevaringsforhold og
progresjonen i samlingsarbeidet.
Forskning
Norsk Bergverksmuseum har en forskningsplan som er tilgjengelig
på museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet
har tre ansatte med doktorgrad, at én ansatt har autorisasjon som
konservator NMF, og at én har autorisasjon som førstekonservator
NMF. Museet ferdigstilte ti publikasjoner, hvorav fem forskningsartikler med fagfellevurdering. De var del av ett formalisert FoUsamarbeid med Naturhistorisk museum, og var i tillegg anvarsmuseum for Bergverksnettverket. I rapporten kommer det tydelig
frem at forskning er et satsingsområde for museet, som en integrert
del av museets helhetlige museumsfaglige arbeid. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet som meget tilfredsstillende.
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Buskerudmuseet
Beskrivelse
Buskerudmuseet er med 57,1 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 57 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 55 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 89 000 gjenstander, 250 bygninger og 270 000 fotografier.
Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger,
5 teknisk-industrielle anlegg, 764 dekar kulturlandskap og 9 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 13 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 99 000, det vil si en nedgang på 10 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte ikke om planer for den
faglige virksomheten.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet mangler planverk for alle etterspurte områder. Blant de
museumsfaglige hovedområdene vurderes Buskerudmuseets
arbeid med formidling som sterkest i 2018, de viser blant annet til
høy utstillingsaktivitet. Innen samlingsforvaltningen trekkes
oppbevaringsforholdene for fotosamlingen frem som spesielt kritikkverdig. Museet ser derimot ut til å ha jobbet bedre med registrering,
digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Ut ifra
rapporteringen ser det ikke ut som at forskning og utvikling er et
satsingsområde for museet.
Buskerudmuseets egenkapital er betydelig redusert de
siste tre år. Målet er å gjenoppbygge egenkapitalen til et nivå som gir
trygghet for driften, bæreevne for uforutsette hendelser og større
handlefrihet, også likviditetsmessig. Museet mener at det vil være
mulig å organisere virksomheten bedre for å sikre mer effektiv
drift og ressursutnyttelse. Den kommende treårsperioden skal
organisasjonen vurderes på nytt og nye avtaler med eierne av de
enkelte museumsenhetene skal fremforhandles.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet hadde to nyåpnede vandreutstillinger i drift og 41 nye
utstillinger i 2018. Museet melder om en rekke arrangementer av ulik
art, samt DKS-opplegg. Besøkstallet gikk noe ned fra foregående år,
og museet rapporterer selv om fokus på en formidlingvirksomhet
der tyngdepunktet av aktivitetene foregår i sommerhalvåret.
De rapporterer at de stadig jobber med å forbedre effekten av
samarbeid og utveksling av kompetanse mellom avdelingene,
noe som vurderes som svært positivt. Kulturrådet skulle gjerne
sett en nærmere omtale av satsing på utvalgte målgrupper og flere
refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer

Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil
anbefale museet å sørge for å utarbeide en formidlingsplan og for at
nettsidene følger DIFIs retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse hadde Buskerudmuseet i 2018 en
gjennomsnittlig gjenstandssamling, en relativt liten fotosamling
og en ganske stor bygningssamling. I tillegg hadde museet både
farkoster, teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap, hageanlegg,
levende samlinger og arkiv. Museet manglet helhetlige planer for
innsamling, registrering/katalogisering, bevaring og digitalisering
av samlingene.
Museets tilvekst i 2018 kan karakteriseres som marginal. Museet
rapporterer at kun deler av tilveksten i 2018 var i henhold til
eksisterende, avdelingsvise planer. Ingen avhending i 2018,
noe som kan være positivt så lenge museet ikke har en klar plan
for sin samlingsforvaltning.
Oppbevaringsforholdene oppgis å være varierende fra
avdeling til avdeling. Museet rapporterer samlet om ikke tilfredsstillende oppbevaringsforhold for 10 % av den kunsthistoriske
samlingen, og ikke tilfredsstillende eller dårlige oppbevaringsforhold
for over 60 % av den kulturhistoriske samlingen. Nærmere 90 % av
museets fotosamling oppbevares under forhold som karakteriseres
som direkte dårlige, noe Kulturrådet finner alarmerende.
Museet rapporterer om en registreringsgrad på
100 % for både gjenstander og fotografier. Om dette er tilfellet, er
det en enorm forbedring i forhold til 2017 når det gjelder fotografier,
da under 20 % av samlingen var registrert. Videre rapporterer
museet at om lag 40 % av gjenstandssamlingen og om lag 20 % av
fotografisamlingen var digitalisert. I forhold til landsgjennomsnittet
ligger museet her på snittet for gjenstander og godt over snittet
for fotografier. Når det gjelder digital tilgjengeliggjøring, lå museet
under landssnittet for gjenstander og over for fotografier. I forhold
til hva som ble rapportert for 2017, hadde museet færre digitaliserte
og tilgjengeliggjorte gjenstander i 2018 enn foregående år. Denne
negative utviklingen kommenteres ikke i statistikkrapporteringen.
Når det gjelder museets bygningssamling, er alle bygninger registrert,
mens noe over halvparten er digitalisert og tilgjengeliggjort.
Kulturrådet finner det positivt at museet har fokus på
å få på plass et samlet planverk for museets samlingsforvaltning.
Det er sterkt behov for planer og tiltak når man for eksempel ser
på oppbevaringsforholdene som generelt er dårlige, til dels
alarmerende, og varierende fra avdeling til avdeling. Samlingsutviklingen kan karakteriseres som sprikende, og museets arbeid
med dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene gir

også inntrykk av manglende felles fokus. Museet nådde ikke sin
målsetning om 20 % økning i antallet publiseringer for 2018. Samlet
sett vurderer Kulturrådet museets samlingsforvaltning som mindre
tilfredsstillende.
Forskning
Buskerudmuseet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har fire ansatte med autorisasjon som konservator
NMF, og at de har ferdigstilt fem større publikasjoner og to andre
fagartikler i 2018. De oppgir at de deltok i tre faglige museumsnettverk, men ingen nettverksprosjekt eller formaliserte FoUsamarbeid. Budsjettsøknaden gir ikke inntrykk av at forskning er et
satsingsområde for museet. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som mindre tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten
anbefales det at museet ferdigstiller forskningsplan og prioriterer tid
til forskningsvirksomhet for ansatte med forskningskompetanse.
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Preus museum
Beskrivelse
Preus museum er med 9,4 årsverk blant de minste museums.
organisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 13 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 100 %
av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 56 000 gjenstander og 820 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet
rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var
15 000, det vil si en nedgang på 6 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring,
sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Preus museum oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Blant
de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid med
formidling som sterkest i 2018. De rapporterer om økte besøkstall,
har jobbet godt med publikumsutvikling og har satt fokus på aktuelle
temaer som miljøproblematikk. Dårlige oppbevaringsforhold og lav
dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsgrad trekker derimot ned
helthetsvurderingen av samlingsforvaltningsarbeidet. Arbeidet med
forskning vurderes som tilfredsstillende.
Lønnsutgiftene utgjør en betydelig del av driftsinntektene. Budsjettet er så stramt at det er vanskelig å øke egenkapitalen. Museet peker på at nye magasiner og konsolidering er
viktig. Preus museum trenger å inngå i en form for konsolidering,
slik at museet kan være mer aktivt i en større sammenheng.
Formidling
Preus museum har en formidlingsplan, og melder om en egenprodusert vandreutstilling i drift og seks nye utstillinger i 2018.
Museet rapporterer om flere nye tilbud til skoler, inkludert
DKS-opplegg. Museet hadde ulike publikumsaktiviteter som blant
annet satte miljøproblematikk og forsøpling i fokus, videreførte
tilbud til personer med demens, samt opplegg for grupper i norskopplæring. I tillegg viser museet til en satsing på barn og unge og på
marginaliserte grupper, slik som innsatte i fengsel. Gjennom et stort
arrangement har museet styrket de internasjonale kontaktene og
økt bredden i virksomheten. Museet er synlig og forholdsvis aktivt i
flere sosiale medier, og viser til en bevisst satsing som har økt antall
følgere i relevante sosiale medier. Hjemmesiden blir også benyttet til
å vise frem samlingen og å dele artikler om fotografi og fotohistorie.
Kulturrådet vurderer Preus museum sin formidlingsvirksomhet som
meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Preus museum har både foto- og gjenstandssamling godt over
snittet i forhold til andre museer i det nasjonale museumsnettverket,
museets størrelse tatt i betraktning. Fotosamlingen er den største i
landet når vi ser den i forhold til antall årsverk. I tillegg til gjenstander
og fotografier forvaltet museet i 2018 arkivsamlinger. Alt av relevant
planverk er på plass.
Museet hadde i 2018 en ytterst marginal tilvekst på
i overkant av 100 objekter, og ingen avhending. Tilveksten dreier
seg om innkjøp i tilknytning til utstillinger og gaver i henhold til
innsamlingsplan.
Museets oppbevaringsforhold er svært varierende.
50 % av gjenstandsmaterialet er oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold. For fotosamlingen er 45 % oppbevart under ikke
tilfredsstillende forhold, og 5 % under dårlige forhold. Årsaken
skyldes manglende magasinkapasitet og lagring i uegnede lokaler.
I kombinasjon med at man ikke har god oversikt, er dette utfordrende.
Museet bør vurdere strakstiltak for de 5 % av fotosamlingene som
oppbevares under direkte dårlige forhold.
Når det gjelder fotosamlingen har Preus museum høy
registreringsgrad og lav digitaliseringsgrad i forhold til landssnittet.
For gjenstandsmateriale ligger museet alarmerende lavt både når
det gjelder registrering og digitalisering. Her er det verdt å merke seg
at museet regner sine kunsthistoriske verker som fotografier. Museet
har ikke digitalt tilgjengeliggjort noe av sine samlinger med unntak av
300 fotografier. I forhold til hva museet rapporterte for 2017, er det
en god økning i antall registrerte og digitaliserte fotografier, ellers
liten eller ingen utvikling. Museet nådde dermed ikke sitt eget mål
om minst 2 000 digitaliserte objekter i løpet av 2018.
Kulturrådet konkluderer med at museets samlingsforvaltning er mindre tilfredsstillende på bakgrunn av dårlige
oppbevaringsforhold, lav dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsgrad for flere objekttyper og manglende progresjon når
det gjelder digitalisering og spesielt tilgjengeliggjøring.
Forskning
Preus museum har en forskningsplan. Av statistikken fremgår det
at museet har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF,
at museet ferdigstilte en større publikasjon, samt at de var del
av to formaliserte FoU-samarbeid i 2018. Én ansatt fullførte en
mastergrad knyttet til museets samling. Museet har et prosjekt som
er med i Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020),
og rapporterer om løpende prosjekter og tiltak innen FoU-arbeid. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Vestfoldmuseene
Beskrivelse
Vestfoldmuseene er med 70,5 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 98 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 44 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 68 000 gjenstander, 28 bygninger og 810 000 fotografier.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger og 214 dekar kulturlandskap. Museet rapporterer om besøk på 9 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 146 000, det vil si en nedgang på 3 % i
forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring og formidling til barn og unge,
men ikke for forskning og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med sine museumsfaglige hovedområder,
men mangler planverk for forskning og formidling, med unntak av
planer for formidlingstiltak rettet mot barn og unge. Innen formidling
kan de spesielt vise til mange DKS-produksjoner, og innen forskning
synes de å være i en positiv utvikling, spesielt når det gjelder
deltakelse i FoU-samarbeid. Selv om samlingsforvaltningen samlet
vurderes som tilfredsstillende, har de forbedringspotensial blant
annet når det gjelder tilgjengeliggjøring. Ut over de museumsfaglige
hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid med mangfold og
inkludering som meget tilfredsstillende.
Vestfoldmuseene har god økonomisk utvikling og
solid likviditet. Antall årsverk har vært stabilt gjennom flere år,
og museet mener å ha god kontroll over pensjonsforpliktelsene.
Av egenkapitalen er det lagt opp til at det kan brukes midler fra
disposisjonsfondet til utstillinger. Positivt årsresultat gjennom flere
år har gjort dette mulig. Museet melder at det er en utfordring i IKS
at kommunene yter midler til «sin» avdeling, noe som vanskeliggjør
helhetlig utvikling. Arbeid med revidering av avtaler og justert
finansieringsmodell er derfor i gang. Vestfoldmuseene har en
strategiplan for 2017–2021.
Formidling
Vestfoldmuseene har planer for formidlingstiltak rettet mot barn
og unge. Museet melder om 8 nye utstillinger i 2018, 29 ulike
DKS-opplegg samt et bredt publikumstilbud, inkludert nye
utstillinger som inviterte publikum til aktivitet, deltakelse og dialog.
Museet fokuserte på digitale løsninger for å forsterke og utvide
publikums opplevelser, deriblant virtuell formidling med egen
museums-app. Samfunnsaktuelle og politiske temaer ble også
aktualisert gjennom formidlingen, og museet arbeidet med å fremme
menneskerettigheter, demokrati og mangfold i samfunnsdebatten.

Museet rapporterer om stabile besøkstall og at de internt har
samordnet museets tellemetodikk. Museet arbeider svært godt med
formidling, men manglende planverk trekker ned. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Vestfoldmuseene har en gjenstandssamling som i størrelse er på om
lag halvparten av landssnittet for det nasjonale museumslandskapet
når vi ser den i forhold til museets størrelse. Museets fotosamling
ligger litt under landssnittet, og museets bygningssamling er med
sine 28 bygninger relativt beskjeden. Museet forvaltet i tillegg både
farkoster, hageanlegg og arkiver. Vestfoldmuseene har alt av relevant
planverk på plass. Museet rapporterer om to tyveriforsøk i 2018.
Museet rapporterer generelt om gode rutiner for
samlingsutvikling, med et samlingsråd som forbereder inntaksog avhendingssaker for ledelsen. Samlingsrådet arbeider etter
intensjonene i museets samlingsplan. I 2018 hadde Vestfoldmuseene en marginal tilvekst i gjenstandssamlingen, mens museets
fotosamling økte med om lag 75 000 fotografier, en økning på om
lag 10 %. Museet rapporterte ikke på om dette var i henhold til plan
eller ikke, og museet rapporterte heller ikke om avhending.
Oppbevaringsforholdene for samlingene er generelt
tilfredsstillende, spesielt for kunsthistorisk og arkeologisk
gjenstandsmateriale, mens det er noe forbedringspotensial for
museets naturhistoriske samlinger, hvor halvparten ble oppbevart
under ikke tilfredsstillende forhold. Museet har fellesmagasin som
de forskjellige avdelingene er i ferd med å overføre sine samlinger til,
noe som antakeligvis vil bedre oppbevaringsforholdene.
Museet har meget god oversikt over sin gjenstandssamling, men lav registreringsgrad når det gjelder fotosamlingen.
På grunn av den store tilveksten av fotografier i 2018 har restansen
i registreringsgrad for foto økt betydelig i 2018, noe Kulturrådet
finner uheldig. Når det gjelder digitaliseringsgrad og tilgjengeliggjøringsgrad har museet samme utfordring, da vi også her ser at
restansen på digitalisert og tilgjengeliggjort gjenstandsmateriale
er lavere ved utgangen av 2018 enn ved årets inngang, mens den
er større for fotografier. Museet har ikke registrert, digitalisert eller
tilgjengeliggjort sine bygningssamlinger.
Forutsatt at tilveksten for fotografier er reell, finner
Kulturrådet det som nevnt betenkelig at museet velger å øke sin
fotosamling med hele 10 % i 2018, når museet allerede henger etter
landsgjennomsnittet når det gjelder registrering, digitalisering og
tilgjengeliggjøring. Når dette likevel gjennomføres, er det dermed
viktig at museet styrker arbeidet med fotobevaring i de kommende

årene, slik museet skriver at de skal gjøre i 2019. Kulturrådet mener
at museets arbeid med tilgjengeliggjøring av samlingene generelt
bør bli bedre. Samlet sett anser vi imidlertid museets samlingsforvaltning som tilfredsstillende.
Forskning
Vestfoldmuseene mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har 1 ansatt med doktorgrad, 2 ansatte med
autorisasjon som konservator NMF, og 1 ansatt med autorisasjon
som førstekonservator NMF. I 2018 ferdigstilte museet 5 større
publikasjoner og 21 andre fagartikler av populærvitenskapelig
karakter. Museet oppgir at de deltok i 10 formaliserte FoUsamarbeid med andre museer, i tillegg til flere faglige museumsnettverk, men ingen nettverksprosjekt. Ut over dette rapporterer de
om løpende prosjekter og tiltak som skal styrke museets FoU-arbeid,
blant annet ferdigstilling av forskningsplan i 2019. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Norsk Industriarbeidermuseum
Beskrivelse
Norsk Industriarbeidermuseum er med 43,2 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 67 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 73 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 15 000 gjenstander, 93 bygninger og
500 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger
og 1 teknisk-industrielt anlegg. Museet rapporterer om besøk på
6 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 94 000, omtrent samme
nivå som fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet tilfredsstillende med alle sine museumsfaglige
hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass.
De tar aktivt del i FoU-prosjekter som skal styrke museets
kunnskapsproduksjon. De jobber jevnt over godt med samlingsforvaltning, men oppbevaringsforholdene for deler av samlingen
vurderes som kritisk. Museet rapporterer om høy formidlingsaktivitet
og en positiv utvikling i besøkstall, men de har forbedringspotensial
når det gjelder synliggjøring av refleksjoner knyttet til samfunnsrolle
og målgruppearbeid i rapporteringen.
Museet har hatt en betydelig vekst i omsetning også i
2018. Istandsettingsprosjektene på Rjukanbanen er finansiert av
Riksantikvaren. Årets betydelige overforbruk og negative årsresultat
gir ytterligere likviditetsutfordringer, og det må arbeides med bedre
likviditetsstyring. Full bemanning som autorisert Verdensarvsenter var
på plass i 2018, og lønnskostnadene har derfor økt. Egenkapitalen er
i 2018 tapt. Museet fremhever at det likevel er en reell, ikke balanseført egenkapital knyttet til ferger, bygg og bane. I 2018 kom det på
plass planverk i store deler av organisasjonen, og en langtidsplan
for 2020–2030 skal koordinere utviklingsbehovene på tvers av
organisasjonen.
Formidling
Norsk Industriarbeidermuseum har en formidlingsplan som er
publisert på museets hjemmeside, og melder om 12 nye utstillinger
i 2018. Museet rapporterer om en svært positiv utvikling i besøkstallene siden 2014, og om arrangementer av ulik art og flere
DKS-opplegg. Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av
satsing på utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt museets
samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale museet

å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer for universell
utforming. Kulturrådet vil også understreke at rapporteringen har et
forbedringspotensial.
Samlingsforvaltning
Norsk Industriarbeidermuseum har foto- og bygningssamlinger
omtrent på snittet, og gjenstandssamlinger godt under snittet for
museene i det nasjonale museumsnettverket. I tillegg forvaltet
museet farkoster, teknisk-industrielle samlinger og arkivsamlinger.
Alt samlingsrelevant planverk var på plass ved utløpet av 2018.
Museet hadde i 2018 nesten ikke tilvekst av gjenstander, men høy
tilvekst av fotografier og én kulturhistorisk bygning. All tilvekst var
i henhold til museets planverk. Museet har over år hatt betydelig
tilvekst og er nå i en fase hvor fokus dreies over mot forvaltning
av eksisterende samlinger. Kulturrådet registrerer imidlertid
at restansen når det gjelder digitaliserte og tilgjengeliggjorte
fotografier, er økt noe i 2018.
Oppbevaringsforholdene er ved Norsk Industriarbeidermuseum, som ved flere andre museer, varierende.
Museet rapporterer at 100 % av den kunsthistoriske samlingen
oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold, mens 1/3 av den
kulturhistoriske gjenstandssamlingen oppbevares under ikke
tilfredsstillende eller dårlige forhold. Det er ingen forbedring i
forhold til 2017, men museet mener situasjonen vil forbedres etter
at Øst-Telemark museumssenter etableres i 2019.
Norsk Industriarbeidermuseum har en digital
dokumentasjonsgrad for sitt gjenstandsmateriale og sine fotografier
som ligger omtrent på snittet for museene i det nasjonale museumsnettverket. Når det gjelder tilgjengeliggjøringsgrad er museet godt
over snittet. Kulturrådet registrerer imidlertid liten utvikling fra 2017,
med unntak av digitalisering av foto. Økningen i antall registrerte,
digitaliserte og tilgjengeliggjorte gjenstander fra 2017 til 2018 har
vært moderat. For foto har den vært betraktelig høyere, og kan
karakteriseres som betydelig. Totalt har museet imidlertid ikke nådd
sin egen målsetning om 10 000 nye tilgjengeliggjorte objekter.
Kulturrådet vurderer Norsk Industriarbeidermuseums
samlingsforvaltning som tilfredsstillende. Museet har imidlertid
betydelige utfordringer når det gjelder oppbevaringsforhold, hvor
status i dag er til dels kritisk, og arbeidet med digital dokumentasjon
og tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingene har et forbedringspotensial.

Forskning
Norsk Industriarbeidermuseum har en forskningsplan som er
tilgjengelig på museets nettsider. Av statistikken fremgår det at
museet har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, og
at de publiserte én forskningsartikkel med fagfellevurdering, samt
fire andre fagartikler i 2018. Museet var del av tre formaliserte
FoU-samarbeid, både med nasjonale og internasjonale partnere,
og har et prosjekt som er med i Kulturrådets utviklingsprogram
for forskning (2018–2020). Museet rapporterer om løpende
prosjekter og tiltak som vitner om en målrettet satsing på forskning
og kompetanseheving. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.
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Telemark Museum
Beskrivelse
Telemark Museum er med 42,4 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 43 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 57 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 109 000 gjenstander, 101 bygninger og 2 680
000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 107
dekar kulturlandskap og 105 dekar hageanlegg. Museet rapporterer
om besøk på 9 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 54 000, en
oppgang på 4 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer
for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.

videreførte et samarbeid med andre kulturinstitusjoner, noe som
bidro til læring internt og et mer attraktivt tilbud til et ungt publikum.
Museet rapporterer om økning i billettinntekter som i hovedsak
forklares i en ny arena, et såkalt escape room med billettpris på
300 kroner. En annen arena jobbet systematisk og offensivt med
publikumsutvikling, og opplevde som en følge av det en vesentlig
økning i 2018. Museet oppgir at de arbeidet faglig med publikumsutvikling gjennom deltakelse på relevante konferanser, og gjennom
aktiv orientering mot nye trender via andre statlige kulturaktører og
formelle nettverk. Museet er synlig og forholdsvis aktivt i flere sosiale
medier. Kulturrådet vurderer Telemark Museums formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.

foto, mens de ligger omtrent på snittet for gjenstandsmateriale.
Her hadde museet dessuten en betydelig vekst i 2018 med mer enn
2000 nye gjenstander tilgjengeliggjort i løpet av året. Museet skriver
i sin rapportering at de ikke har som målsetning å digitalisere eller
tilgjengeliggjøre hele fotosamlingen.
Kombinasjonen av store samlinger, generelt utfordrende
oppbevaringsforhold og lav registreringsgrad gjør faktiske tilvekster
utfordrende. I lys av betydelig avhending siste år og betydelig
digitalisering av fotosamlingen, samt god progresjon i arbeidet med
digital tilgjengeliggjøring av sine gjenstandssamlinger, velger
Kulturrådet å konkludere med at museets arbeid med samlingsforvaltning er tilfredstillende.

Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet tilfredsstillende med alle sine museumsfaglige
hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass.
Innen formidling har de særskilt jobbet godt med målgruppearbeid.
Til tross for delvis godt arbeid innen samlingsforvaltning, trekkes
statusen til museets fotosamling, som var preget av stor tilvekst,
dårlige oppbevaringsforhold og lav registrerinsgrad, frem som
kritisk. De rapporterer om kompetanseheving og løpende tiltak,
som gir inntrykk av en positiv utvikling i museets FoU-arbeid. Ut over
de museumsfaglige hovedområdene vurderes deres arbeid med
immateriell kulturarv som godt integrert i hele virksomheten.
Telemark Museum har god økonomistyring og god
likviditet. Byggeprosjektet for ny helårsåpen museumsarena i Skien
settes i gang i 2019 på grunnlag av kulturbyggmidler fra staten.
Det forventes fortsatt økning av egeninntektene de kommende
årene. Det er styrt mot overskudd de siste årene for å rigge
økonomien til nybygget i Brekkeparken. Det forventes en økning
i offentlig tilskudd når det nye museumsbygget tas i bruk, etter
planen i 2022. Museet mener omorganiseringen har gjort at det kan
arbeides mer profesjonelt og effektiv med prioriterte oppgaver.
Den strategiske planen gjelder for perioden 2015–2022.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse i årsverk og økonomi har Telemark
Museum store samlinger. Spesielt fotosamlingen er stor, med
nærmere 2,7 millioner fotografier. I tillegg til fotografier, gjenstandsmateriale og kulturhistoriske bygninger omfatter museets samlinger
ni farkoster, kulturlandskap, hageanlegg og arkivmateriale. Museet
har alt av relevant planverk på plass.
Museet rapporterer om en streng policy for inntak etter
planverk, og en inntakskomité som vurderer tilvekst. I 2018 hadde
museet omtrent ikke tilvekst til sine samlinger av gjenstandsmateriale. Når det gjelder foto var tilveksten 14 000 fotografier.
Dette var restanser på samlinger museet allerede har ansvar for,
samt en samling flyfoto fra Widerøe. I antall er dette en av de
største tilvekstene for noe museum i 2018. All tilvekst var i følge
rapporteringen i henhold til plan. Museet hadde nesten ikke
avhending i 2018, men derimot avhending av 100 000 foto i 2017.
Når det gjelder oppbevaringsforhold for samlingene var
disse i 2018 ikke tilfredstillende eller dårlige for om lag halvparten av
museets gjenstandssamlinger. I forhold til 2017 er det noe bedring i
oppbevaringsforholdene for kulturhistoriske gjenstander. For fotosamlingen var 83 % av denne oppbevart under ikke tilfredstillende
forhold. Museet uttrykker bekymring for bygningssamlingen på
grunn av klimaendringene.
Mens nærmere 75 % av gjenstandssamlingen var
registrert, var registreringsgraden under 5 % for fotografisamlingen
ved utgangen av 2018. Lav registreringsgrad for foto er noe museet
har til felles med flere andre museer med store fotosamlinger.
Andelen av samlingene som var registrert har endret seg lite fra
2017 til 2018. Når det gjelder digitalisering, stiller det seg imidlertid
annerledes. Museet rapporterer om over 40 000 nye digitaliseringer
i fotosamlingen. Ser vi på digital tilgjengeliggjøring, ligger Telemark
Museum også her bak gjennomsnittet for museene når det gjelder

Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet hadde én ansatt med
doktorgrad, og én ansatt med autorisasjon som førstekonservator
NMF. I tillegg gjennomførte én ansatt et kurs i videreutdanningen
for museumsansatte ved UiB. Museet var med i to formaliserte
FoU-samarbeid med faglige museumsnettverk, hvorav ett som del
av Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020).
Av statistikken fremgår det at museet i 2018 ferdigstilte én større
publikasjon, én forskningsartikkel med fagfellevurdering, og to
andre fagartikler. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.

Formidling
Telemark Museum har en formidlingsplan som er publisert på
museets nettsider, og åpnet i 2018 25 nye utstillinger. Museet
rapporterer om en rekke ulike arrangementer og har arbeidet mye
med utvikling av tilbud for nye målgrupper, særlig ungdom. En
vitensenterarena knytter realfaglig formidling til kulturhistoriske
og samtidsrelevante temaer, men museet støtte på problemer med
hensyn til rapportering til to departementer, og til tradisjonelle og
lokalt forankrede forestillinger om hva et museum er og kan være.
Museet åpnet dessuten et historisk interaktivt spill, og melder at de
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Vest-Telemark Museum
Beskrivelse
Vest-Telemark Museum er med 17,8 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 21 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 54 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 22 000 gjenstander, 91 bygninger
og 110 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
1 teknisk-industrielt anlegg, 55 dekar kulturlandskap og 10 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 12 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 32 000, det vil si en nedgang på 1 % i
forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, formidling og formidling til barn og unge, men ikke
for bevaring, sikring og forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets
arbeid med formidling som sterkest. Museets samlingsforvaltning
og forskning har derimot et forbedringspotensial, blant annet når det
gjelder å få på plass relevant planverk. Utover dette kan det trekkes
frem at museet har hatt en aktiv rolle i nettverksarbeid knyttet til
tradisjonshåndverk.
Museet hadde tilstrekkelig likviditet gjennom året.
Årsoverskuddet er overført egenkapitalen. Museet er urolig når det
gjelder strammere rammer for regionale utviklingsmidler, og synes
det er utfordrende med stadig økende kvalitetskrav samtidig som
driftsrammen reelt reduseres.
Formidling
Vest-Telemark Museum har en formidlingsplan. Av statistikken
fremgår det at museet åpnet 14 nye utstillinger i 2018, i tillegg til
å ha et bredt formidlings- og publikumstilbud. Museet rapporterer
òg om flere oppgraderinger av utstillinger og arenaer. Museet melder
om nokså stabile besøkstall og om en liten økning i billettinntektene.
Totalt antall besøkende barn og unge økte, mens antallet skoleelever,
inkludert DKS-opplegg, gikk ned. Museet rapporterer ellers om
god måloppnåelse på området og om planer for å styrke formidlingsressursene. Museet er synlige og forholdsvis aktive i flere sosiale
medier, og oppgir at Facebook er den viktigste kommunikasjonskanalen med over dobbelt så mange innlegg som året før.
Kulturrådet savner imidlertid en noe mer aktiv satsing på utvalgte
målgrupper og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i
rapporteringen. Kulturrådet vurderer museets formidlingsvirksomhet
som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse var Vest-Telemark Museums
gjenstandssamling i 2018 omtrent på snittet for museene i det
nasjonale museumsnettverket i antall. Fotosamlingen lå imidlertid
godt under snittet i størrelse mens antall antikvariske bygninger
lå godt over snittet. I tillegg hadde museet farkoster, tekniskindustrielle anlegg, kulturlandskap, hageanlegg og arkivsamlinger
i sin forvaltning. Museet har ikke planverk for bevaring og sikring
av samlingene, men for innsamling, registrering/katalogisering og
digitalisering er planverk på plass. Museet rapporterte for øvrig
også om ett innbrudd i 2018.
Museet har egen inntakskomité og hadde i 2018
marginal tilvekst. All tilvekst var i tråd med museets planer. Museet
rapporterer for øvrig at en del av tilveksten var registrering av
tidligere uregistrerte gjenstander. Museet hadde lite avhending,
men rapporterer om at det kan bli aktuelt med mer avhending og
innsamling når museet får full oversikt over sine samlinger gjennom
pågående registreringsarbeid.
Oppbevaringsforholdene ved Vest-Telemark Museum
er varierende. En tredjedel av de kunsthistoriske gjenstandene ble i
2018 oppbevart under ikke tilfredsstillende eller dårlige forhold. Det
samme gjaldt for halvparten av museets kulturhistoriske gjenstandssamlinger og farkoster, og hele fotosamlingen ble oppbevart under
ikke tilfredsstillende forhold. I forhold til hva som ble innrapportert
for 2017 var forholdene noe bedre for kulturhistorisk gjenstandsmateriale i 2018. Museet vil få på plass fotokjøle som vil sikre bedre
oppbevaringsforhold for museets fotosamling i 2019.
Museet hadde en registrerings- og digitaliseringsgrad
på rundt 60 % for sine gjenstandssamlinger, noe som henholdsvis
var på og en del over landssnittet. Tilgjengeliggjøringsgraden for
gjenstander lå på rundt 20 %, noe som også var på snittet i forhold
til det nasjonale museumsnettverket. Når det gjelder fotografier var
registrerings- og digitaliseringsgrad på rundt 10 %, som var omtrent
som resten av landet, mens museet hadde litt høyere tilgjengeliggjøringsgrad enn gjennomsnittet. Kulturrådet registrerer imidlertid at
økningen i registreringer og digitaliseringer fra 2017 til 2018 er lav.
Som så mange andre museer sliter også Vest-Telemark
Museum med oppbevaringsforhold for sine samlinger. Registrerings-,
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgraden er på det jevne,
men utviklingen i dette arbeidet i 2018 virker å ha vært lav. Museet
mangler i tillegg fortsatt en del sentralt planverk, noe som samlet gjør
at Kulturrådet vil karakterisere Vest-Telemark Museums samlingsforvaltning som mindre tilfredsstillende.

Forskning
Vest-Telemark Museum mangler forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at museet publiserte to fagartikler i 2018. Videre
fremgår det at de ikke hadde ansatte med forskningskompetanse,
og at de ikke deltok i FoU-samarbeid. Ut over dette rapporterer
de om tilrettelegging for ekstern forskning og kunnskapsproduserende prosjekter. Til tross for noe aktivitet vurderes likevel
museets samlede forskningsvirksomhet som mindre tilfredsstillende.
For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet ferdigstiller en forskningsplan og jobber med å heve forskningskompetansen, blant annet gjennom å knytte seg tettere til større
fagmiljøer.
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Aust-Agder museum og arkiv
Beskrivelse
Aust-Agder museum og arkiv er med 53,3 årsverk en stor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 70 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 45 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 95 000 gjenstander, 88 bygninger
og 90 000 fotografier. Museet forvalter også levende samlinger og
arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på 23 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 54 000, det vil si en nedgang på 8 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring og forskning, men ikke for sikring, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder. De har fått på plass flere planer i løpet av året, men mangler
fortsatt formidlingsplan og sikringsplan. Innen samlingsforvaltning
utmerker de seg når det gjelder gode oppbevaringsforhold for sine
samlinger. De har derimot forbedringspotensial når det gjelder
tilgjengeliggjøring av foto- og bygningssamlinger. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med immateriell kulturarv som meget tilfredsstillende.
Likviditeten er tilfredsstillende. Lønnsutgiftene økte i
2018 etter noen år med vakante stillinger. Selskapet har en solid
egenkapital. I årene fremover vil museet bruke av den frie egenkapitalen for å finansiere større vedlikeholdsoppgaver og nye
utstillinger. Det ble rapportert om pågående arbeid for å
effektivisere administrative rutiner og innkjøpsrutiner.
Formidling
Museet har ikke formidlingsplaner. Strategiplanen for sjøfartssatsingen (2019–2025) for museet ble utarbeidet i 2018, som et
grunnlag for å kunne arbeide for å øke besøkstallet. Museet har fire
nyåpnede ustillinger, derav basisutstillingen Slavegjort, som ble
åpnet i 2018 ved Kuben og medførte at besøkstallet steg betraktelig
på tross av nedadgående besøkstall for hele virksomheten.
Slavegjort er en del av basisutstillingen om slaveskipet Fredensborgs
siste reise. Basisutstillingen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål
for 2030. Det har vært en satsing på ulike sosiale plattformer som
har medført en til dels sterk økning av kontakt med publikum.
Kulturrådet vurderer formidlingsarbeidet ved museet som
tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Samlingen av gjenstander, foto, bygninger og fartøy er ikke spesielt
stor i forhold til antall ansatte og økonomi. Museet har fulgt opp
flere av våre bemerkninger fra 2017, og har blant annet fått på plass
viktige plandokumenter. Felles sikringsplan skal på plass i 2020.
Tilveksten var marginal til moderat, men bare delvis i henhold til plan.
Over 60 % av gjenstander og foto var registrert, mens
henholdsvis 28 % og 7 % var digitalisert. 12 % av gjenstandene og
4,5 % av fotografiene var gjort tilgjengelig. Dette er til dels noe under
landsgjennomsnittet. Det er derimot en positiv økning i andelen
av samlingen som er tilgjengeliggjort. Spesielt for gjenstander er
dette markant. Museet har også satset på å bedre kvaliteten på
bildene som publiseres. Likevel er fremdeles kun en liten andel av
samlingene gjort tilgjengelig digitalt, i likhet med de fleste andre
museer. Som mange andre museer kunne forholdene vært bedret
gjennom å tilgjengeliggjøre mer av det digitaliserte materialet. De
fleste bygningene var registrert, men svært få var digitalisert eller
gjort tilgjengelig.
Oppbevaringsforholdene var godt over gjennomsnittet
for museene. Kun 1 % av samlingene ble oppbevart under ikke
tilfredsstillende forhold. Det er utarbeidet en kravspesifikasjon til
nytt fellesmagasin/kaldtlager som skal være innflyttingsklart i 2019.
Tekstilmagasin ble tatt i bruk på Setesdalsmuseet. I 2018 ble det
også ansatt felles gjenstandskonservator. Samlet sett er museets
samlingsforvaltning tilfredsstillende.
Forskning
Aust-Agder museum har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har én ansatt med doktorgrad, og at tre ansatte har
autorisasjon som konservator NMF. De oppgir å ha deltatt i tre
formaliserte FoU-samarbeid, blant annet med samarbeidspartnere
fra Litteraturnettverket, som de også har nettverksansvar for. De
ferdigstilte åtte publikasjoner, hvorav to større. I budsjettsøknaden
oppgir de at museets forskning skal spisses mot sjøfart, i tett
samarbeid med universitetsmiljøet i Agder, noe som gir inntrykk av
et strategisk og målrettet FoU-arbeid. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Næs Jernverksmuseum
Beskrivelse
Næs Jernverksmuseum er med 7,2 årsverk blant de minste
museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 7 millioner
kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde
59 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 8 200 gjenstander,
11 bygninger og 83 fotografier. Museet forvalter også 1 tekniskindustrielt anlegg og 22 dekar hageanlegg. Museet rapporterer
om besøk på 4 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 14 000, det
vil si en nedgang på 3 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte
om planer for innsamling og sikring, men ikke for katalogisering,
bevaring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområder vurderes Næs Jernverksmuseum sitt arbeid med samlingsforvaltning og formidling som
sterkest i 2018, men museet mangler generelt mye planverk innen
alle områder. De fremstår som bevisste når det gjelder sitt faglige
tema, men svakere når det gjelder samfunnsrolle og publikumsutvikling. Museet deltar i liten grad i nettverksarbeid, men oppgir at
de har planer om å ta et nasjonalt ansvar for jernverkshistorien.
Næs jernverk fikk driftstilskudd fra Riksantikvaren over
bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner
til vedlikehold av de antikvariske bygningene. Det rapporteres at
museet opplever svekket likviditet, og egenkapitalen er svært lav.
Museet har lånefinansiert kjøp av nytt museumsbygg og mener at
KUD har forespeilet økning av driftstilskudd i denne sammenhengen.
Lønns- og pensjonskostnader utgjør vel 60 % av kostnadene.
Museet har lite økonomisk handlefrihet.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet to nye utstillinger i 2018. Museet melder om en positiv
utvikling i besøkstallet de siste årene, i hovedsak grunnet vellykkede
DKS-opplegg. I tillegg viser museet til besøksrekord på flere av
arrangementene, samt flere fulltegnede kurs, deriblant egne kurs
for fagfolk som tømrere og murere. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale museet å
ferdigstille formidlingsplan, samt å sørge for at nettsidene følger
DIFIs retningslinjer for universell utforming. Kulturrådet
understreker at rapporteringen har et forbedringspotensial.

Samlingsforvaltning
Museet har i forhold til sin størrelse en gjennomsnittlig gjenstandsog bygningssamling, men nesten ikke fotosamling. Bygningssamlingen kan i stor grad settes i forbindelse med det gamle
jernverket. Museet forvalter også et hageanlegg. Museet har planer
for innsamling og sikring av samlingene, men ikke for registrering/
katalogisering, bevaring eller digitalisering.
Museet hadde nesten ikke tilvekst i 2018, og den
tilveksten man hadde, rapporteres å være i samsvar med museets
planer. Museet avhendet en bygning i 2018.
Om lag en tredjedel av de kulturhistoriske gjenstandene
ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold. Kulturrådet
registrerer her en forbedring fra 2017, noe museet forklarer med
overføring av gjenstander til magasin. Museet har ingen intensjon om
å tømme produksjonslokalene for gjenstander, og mener man må
akseptere at en del gjenstander oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold. Videre fremholder de at dette kan kompenseres
med ekstra tilsyn og vedlikehold. Kulturrådet vil anbefale at museet
også ser dette i sammenheng med sin innsamlingspolicy, slik at man
om mulig supplerer utsatte gjenstander med dubletter.
Med så liten fotosamling som Næs Jernverksmuseum
har, burde hele samlingen vært digitalt dokumentert og tilgjengeliggjort. I stedet lå museet godt under gjennomsnittet i 2018. Når
det gjelder gjenstandssamlingen, lå registrerings- og tilgjengelighetsgrad over landsgjennomsnittet, mens digitaliseringsgraden lå
under. Museet rapporterer om at det arbeides jevnt med
registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av de mest
interessante gjenstandene i samlingen, men det er lite reduksjon
i restanse fra 2017.
Nær Jernverksmuseum har et meget bevisst forhold til
innsamling og bevaring i lys av å være et temamuseum, men Kulturrådet mener museet bør ha en mer offensiv innstilling til arbeidet
med digital dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene.
Samlet sett vil vi imidlertid konkludere med at museets samlingsforvaltning er tilfredsstillende.

Forskning
Næs Jernverksmuseum mangler forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at museet publiserte én fagartikkel i 2018. Videre
fremgår det at de ikke hadde ansatte med forskningskompetanse,
og at de ikke deltok i FoU-samarbeid. Ut over dette rapporterer de
om et fagseminar og planer for videre arbeid med forskning. Til tross
for noe aktivitet vurderes likevel museets samlede forskningsvirksomhet som mindre tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet ferdigstiller forskningsplan
og jobber med å heve forskningskompetansen, blant annet gjennom
å knytte seg tettere til større fagmiljøer.
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Sørlandets Kunstmuseum
Beskrivelse
Sørlandets Kunstmuseum er med 22,1 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 31 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 60 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 1 600 gjenstander. Museet forvalter
også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på 1 arena.
Totalt antall besøk i 2018 var 44 000, det vil si en økning på 50 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, formidling og formidling til barn
og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Sørlandet Kunstmuseum oppgir å ha alt av etterspurt planverk
på plass, med unntak av forskningsplan. Museet har jobbet tilfredsstillende med samlingsforvaltning og formidling, men har
forbedringspotensial når det gjelder forskning. Innen formidling har
de blant annet jobbet aktivt med målgruppearbeid og økt tilstedeværelse på internett. Innen samlingsforvaltning rapporterer de om
gode oppbevaringsforhold og høy registreringsgrad, men har derimot
forbedringspotensial når det kommer til digital tilgjengeliggjøring
av samlingen.
Museet har hatt forholdsvis store utbetalinger knyttet til
forprosjekt Kunstsilo, men har fått gaver med etterfølgende gaveforsterkning. Det blir rapportert om arbeid for å øke egeninntektene.
Personalkostnadene har økt, og organisasjonen bygges opp i
forbindelse med Kunstsilo-satsingen, noe som også skal ha gitt
positive effekter på dagens museumsdrift. Det ble startet arbeid med
nye digitale løsninger for salg, betaling og administrative systemer.
Det har vært arbeidet med kommersiell utvikling, blant annet har
antallet arrangementer økt betydelig.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om syv nye utstillinger
i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde et variert
publikumstilbud, med om lag 100 arrangementer som bidro til å nå
nye målgrupper. Museet melder at de styrket formidlingsteamet og
hadde en satsing på barn og unge i skolen, der 200 elever besøkte
museet hver dag i 100 dager. Museet rapporterer også om nettverksbygging som forsterket formidlingsarbeidet. Museet viser til en
betydelig økning i bruk av sosiale medier, noe som har resultert i
flere besøkende. De startet dessuten direkte produksjon og direktesending av kunstnersamtaler, foredrag og lignende i SKMU Live.
Interaktivitet i utstillinger ble utviklet, og det ble laget pop-up
utstillinger som en del av det kunstneriske programmet. Museet

oppgir at det legger ned en stor innsats for å få realisert Kunstsilo
og det økte formidlingsopplegget i et nytt bygg. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale
museet å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer for
universell utforming.
Samlingsforvaltning
Museet har en relativt liten samling sett i forhold til museets størrelse,
med noe over 1 500 kunsthistoriske gjenstander samt arkivmateriale.
Museet har planverk for innsamling, registrering/katalogisering,
bevaring, sikring og digitalisering av samlingene.
Museet hadde i 2018 en moderat tilvekst på 20 verk,
alt i henhold til plan.
Sørlandets Kunstmuseum rapporterer at oppbevaringsforholdene er svært gode for 90 % av samlingene og tilfredsstillende
for resterende 10 %. Kapasiteten til eksisterende magasiner er
imidlertid oppbrukt, slik at museet vil få utfordringer ved ytterligere
anskaffelser av verk. Museet har derfor inngått samarbeid med
Vest-Agder-museet og Kilden Kulturhus om et nytt eksternt magasin.
Nesten hele samlingen er registrert, mens
digitaliseringsgraden er noe under 75 % etter et betydelig
digitaliseringsarbeid i 2017. Restanser relaterer seg ifølge museet
til komplekse formater og installasjoner, hvor en egen plan for
digitalisering skal utvikles. Samlingene er ikke digitalt tilgjengeliggjort for publikum.
Det er Kulturrådets oppfatning at museet arbeider
bra med samlingsforvaltning. Innen dokumentasjon ser vi imidlertid
at museet ikke er kommet i gang med digital tilgjengeliggjøring
av samlingene, men det virker som om dette er noe som vil
komme fremover, sammen med digitalisering av resterende del av
samlingene. Samlet sett vurderer vi museets samlingsforvaltning
som tilfredsstillende.
Forskning
Sørlandets Kunstmuseum mangler forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at de hadde én ansatt med doktorgrad, at de publiserte
én artikkel, og at de var del av fem formaliserte FoU-samarbeid, blant
annet i samarbeid med UiA. De oppgir at nettverksarbeid er viktig for
museet, men rapporterer ikke om deltakelse i konkrete nettverksprosjekt. Museet nådde ikke egne mål om å lage forskningsplan. Til
tross for noe aktivitet og fremtidige planer, blant annet om å bygge
opp kompetansen rundt Tangen-samlingen, vurderes likevel museets
samlede forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
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Vest-Agder-museet
Beskrivelse
Vest-Agder-museet er med 49,3 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 70 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 52 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 59 000 gjenstander, 102 bygninger
og 210 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger
og 4 teknisk-industrielle anlegg. Museet rapporterer om besøk
på 12 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 122 000, det vil si en
nedgang på 2 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer
for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har jobbet bra
med sine museumsfaglige hovedområder, særskilt innen formidling og
forskning, der begge områder bærer preg av aktivt samfunnsrollearbeid
som fremstår som godt integrert i organisasjonen. Innen samlingsforvaltning har de derimot forbedringspotensial når det kommer til
oppbevaringsforhold og digital tilgjengeliggjøring av sine samlinger.
Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg
museets arbeid med immateriell kulturarv, samt mangfold og
inkludering, som meget tilfredsstillende.
Rapporten sier at museets økonomi oppleves som
krevende. Det arbeides for økt egeninntjening og større statlig
tilskudd, det siste særlig med tanke på Hestmanden, der museet
mener økt driftstilskudd vil være en forutsetning for seilende fartøy.
Det ble i 2018 gjennomført flere administrative effektiviseringstiltak.
Fellesløsninger både for administrasjon og fagfunksjoner har gitt
bedre ressursutnyttelse.
Formidling
Museet har en formidlingsplan og melder om 23 nye utstillinger
i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde et variert
publikumstilbud, men at besøkstallet gikk noe ned fra året før, da
museet gjennomførte ekstraordinære tiltak som spesielle utstillinger
og arrangementer. Størst økning i besøkstall sto D/S Hestmanden
for, som mer enn doblet besøket fra 2017 til 2018 som følge av
flere tokt langs kysten. I 2018 har de åpnet ny uniformsutstilling på
Odderøya, og skiltet på Kanonmuseets forsvarsanlegg på Odderøya.
Museet jobber aktivt med formidling til ulike målgrupper, også
gjennom et bevisst arbeid i samband med mangfold og inkludering.
De har jobbet aktivt med museets samfunnsrolle gjennom prosjektet
Samfunnsrolle i teori og praksis, som ble avsluttet med en

konferanse i 2018 med internasjonal deltakelse. Samme år fikk de
også støtte til nytt 3-årig samfunnsrolleprosjekt, Sammen om
fortellingen, som er startet opp. Prosjektet vil bidra til ytterligere
forankring av samfunnsrollearbeidet i organisasjonen. De har
jobbet med faglig rådgivning, utskriftstjenester og utstyrsbank
til de ikke-konsoliderte museene i fylket. Museet er opptatt av at
historien skal være tilgjengelig for alle, og har delt ut gratis årskort
til familier med utfordrende økonomi, samt gitt gratis inngang til
flyktninger/asylsøkere. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid
som meget tilfredstillende.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse er Vest-Agder-museets samlinger
noe under snittet for museene i det nasjonale museumsnettverket
når det gjelder gjenstander og kulturhistoriske bygninger. Museets
fotosamling er relativt liten i forhold til andre museer, men museet
forvalter til gjengjeld hele fire teknisk-industrielle anlegg, samt arkivsamlinger. Vest-Agder-museet IKS har planverk både for innsamling,
registrering/katalogisering, bevaring, sikring og digitalisering av
samlingene. Museet rapporterer om et tilfelle av hærverk og tyveri
i 2018.
Museet hadde i 2018 en av de høyeste tilvekstene i
landet når det gjelder kulturhistoriske gjenstander, med over 3 000
objekter. Dette gjorde at museets gjenstandssamling økte med godt
over 5 %. Med tanke på det omfattende arbeidet med digitalisering og tilgjengeliggjøring en slik betydelig tilvekst i samlingene
medfører, er dette i utgangspunktet utfordrende. Sett i lys av at
museet hadde lav tilvekst i 2016 og 2017, samt at aksesjonen var i
tråd med museets planer, vil vi likevel si at tilveksten i dette tilfellet
var forsvarlig. Tilveksten kan knyttes til museets satsing på bevaring
av den regionale industrihistorien, og teknisk-industrielle samlinger
er ofte både komplekse og omfattende, noe som i mange tilfeller
betinger store aksesjoner for å gi god dokumentasjon. Når det
gjelder fotografier, var tilveksten i 2018 marginal.
Oppbevaringsforholdene for museets samlinger var
i 2018 utfordrende, og museet rapporterer at om lag halvparten
av den kulturhistoriske gjenstandssamlingen og hele den naturhistoriske samlingen ble oppbevart under forhold som ikke var
tilfredsstillende. Museet har behov for større magasinkapasitet, og
flere av de eksisterende magasinene trenger oppgradering. Det er
med utgangspunkt i de dårlige oppbevaringsforholdene positivt at
museet prioriterer nye magasinfasiliteter fremover. En relativt liten
del av samlingene oppbevares under direkte dårlige forhold, og

museet bør vurdere å prioritere utbedring av dette.
Når det gjelder museets dokumentasjonsarbeid, var
registreringsgraden for gjenstander og fotografier under landsgjennomsnittet, men restansen for registreringer var mindre ved
utløpet av 2018 enn ved inngangen. Også når det gjelder digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene, lå Vest-Agder-museet
under gjennomsnittet for landet som helhet. Graden av digitalisering
og tilgjengeliggjøring var lavere ved utgangen av 2018 enn ved
inngangen, noe som antakeligvis kan settes i sammenheng med den
betydelige tilveksten i 2018. På den andre siden rapporterer museet
at man i 2018 har benyttet betydelige ressurser på å forbedre
kvaliteten på materialet som allerede er digitalisert, noe som ikke
gir utslag i statistikken.
Oppsummert har Vest-Agder-museet betydelige
utfordringer, både med lite tilfredsstillende oppbevaringsforhold
for store deler av sine samlinger og en lav registrerings-,
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgrad. I en slik sammenheng er
store tilvekster utfordrende. Museet arbeider imidlertid planmessig,
og Kulturrådet vil derfor karakterisere museets samlingsforvaltning
som tilfredsstillende.
Forskning
Vest-Agder-museet IKS har en forskningsplan som er publisert
på museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at museet
ferdigstilte to større publikasjoner og én forskningsartikkel med
fagfellevurdering. Av budsjettsøknaden fremgår det at museet
også publiserte artikler av faglig karakter, som ikke er medregnet
i statistikken. Én ansatt har doktorgrad, fire har autorisasjon som
konservator NMF og én som førstekonservator NMF. Museet var
del av to formaliserte FoU-samarbeid, begge med internasjonal
tilknytning, samt to prosjekter i regi av nasjonale museumsnettverk.
Museet rapporterer om løpende prosjekter og tiltak som vitner om
en aktiv satsing på forskning og utvikling, og Kulturrådet vil særlig
berømme museet for et tydelig og reflektert forhold til sin samfunnsrolle som del av dette. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som meget tilfredsstillende.
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Dalane Folkemuseum
Beskrivelse
Dalane Folkemuseum er med 16,1 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 12 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 41 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 61 000 gjenstander, 28 bygninger
og 96 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger og
6 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 4 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 43 000, det vil si en økning på 54 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Dalane Folkemuseum oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass.
Innen samlingsforvaltning vurderes det som spesielt positivt at
alle digitaliserte gjenstander var tilgjengeliggjort, men Kulturrådet
advarer om at videre tilvekst i fotosamlingen kan bidra til økte
restanser og en ikke bærekraftig samlingsutvikling. Innen formidling
rapporterer de om økende besøkstall og en god utvikling når det
gjelder tilbud til skoleelever og satsing mot barnehager. Innen
forskning har de blant annet forbedringspotensial når det gjelder
FoU-samarbeid. Ut over de museumsfaglige hovedområdene
vurderes i tillegg museets arbeid med immateriell kulturarv, samt
mangfold og inkludering, som meget tilfredsstillende.
Negativt årsresultat er knyttet til prosjektering av
Jøssingfjord Vitenmuseum. Underskuddet er dekket av kapitalfondet. Det rapporteres om arbeid med finansiering, prosjektering
og innholdsutvikling av det nye vitensenteret. Byggestart ble utsatt til
2019, og ferdigstillelse blir vinter 2020/2021 med drift fra sommer
2021. Museet har de siste årene vært gjennom kontinuerlige
effektiviseringsprosesser, men ser nå ikke muligheter for ytterligere
effektiviseringsgevinster.
Formidling
Dalane folkemuseum har en formidlingsplan, og produserte én ny
vandreutstilling og fem nye utstillinger i 2018. Museet melder om
populære arrangementer som trakk et bredt publikum, samt at
tilbudet til skoleelever er i god utvikling. Undervisningstilbud knyttet
til DKS ble videreført, og satsingen mot barnehager økte. Museet
rapporterer om økende besøkstall, men at det i hovedsak skyldes to
arenaer som har installert telleapparat. En arena har gjennomgått
oppgradering av publikumsfasilitetene. Museet har som mål å være
møteplass på tvers av kulturer, og opplever å nå nye besøkende
gjennom større arrangementer der museet også kan fungere som en

arena for integrering. Museet har i 2018 samarbeidet med eksterne
aktører for avvikling av familiearrangementer og utstillinger, men
utdyper ikke utover dette. Museet er synlig og forholdsvis aktiv i
sosiale medier, og rapporterer at de har videreført arbeidet med å
etablere seg på nye sosiale plattformer. Innholdet på nettsidene
ble revidert i 2018 som en følge av at stadig flere oppsøker museet
digitalt, og museet har redigert, revidert og publisert 15 artikler på
et digitalt lokalhistorisk leksikon. Kulturrådet vurderer museets
formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Dalane Folkemuseum rapporterer om forholdsvis store samlinger
i forhold til antall årsverk og museets totale økonomi. Særlig virker
gjenstandssamlingen stor. Samtidig ser museet ut til å jobbe godt
og planmessig med samlingsforvaltningen, til dels takket være
samarbeid med fellestjenestene for museene i Rogaland (SamRog).
Alle samlingsforvaltningsplaner er på plass. Tilveksten
var moderat for gjenstander, men relativt høy for foto, tilsvarende
3,5 % av samlingen. All tilvekst er i henhold til plan. Øvrig vekst
i fotosamlingen er resultat av samlingsrevidering. Museet har
registrert ca. 30 % av gjenstands- og fotosamlingene. Det er godt
under snittet for gjenstander, og godt over snittet for foto. Ca. 28
% av gjenstandene og 18 % av fotoene var digitalisert. Det er noe
over gjennomsnittet for begge kategorier. Alle de digitaliserte
gjenstandene var tilgjengeliggjort. Det er svært positivt. Derimot var
kun 4 % av fotoene tilgjengeliggjort. Her ligger museet noe under
museumsgjennomsnittet. Det er verdt å merke seg at veksten i
fotosamlingen grunnet samlingsrevidering og tilvekst skaper økte
etterslep i registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring,
til tross for at museet har jobbet godt med dette. Museet hadde ikke
ubetydelig tilvekst av foto også i 2017. Over tid vil slik tilvekst ikke
være bærekraftig sett opp mot ressurser til samlingsforvaltning.
Brorparten av bygningene var registrert, men ingen var digitalisert
eller tilgjengeliggjort. Museet har prioritert digitalisering og
tilgjengeliggjøring av gjenstander fremfor bygninger og foto.
Alt i alt er situasjonen for dokumentasjon og digitalisering kun
delvis tilfredsstillende, hvilket ikke helt samsvarer med vår vurdering
fra 2017.
Oppbevaringsforholdene var tilfredsstillende eller svært
gode, med unntak av 23 % av gjenstandssamlingen og brorparten
av museets fem farkoster. Museet peker selv på et behov for mer
magasinplass. Museet har jobbet med revidering og ompakking av
gjenstander i forbindelse med flytting til fellesmagasin også i 2018.
Museet rapporterer om et akkumulert vedlikeholds- og restaureringsbehov i bygningssamlingen. I samarbeid med Bygningsantikvaren i

SamRog ble alle museets antikvariske bygninger gjennomgått.
Dette arbeidet vil ligge til grunn for tilstandsvurdering i forbindelse
med KUDs kartlegging og videre prioritering i bygningsamlingene.
Samarbeidet med SamRog vil fortsette i 2019. Alt i alt vurderes
samlingsforvaltningen som tilfredsstillende.
Forskning
Dalane Folkemuseum har en forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at museet har to ansatte med autorisasjon som
konservator NMF. Videre fremgår det at de ikke deltok i formaliserte
FoU-samarbeid eller nettverksprosjekt, men at de anser det å delta
i faglige museumsnettverk som viktig. Museet oppgir at de måtte
utsette planlagte publikasjoner på grunn av stort arbeidspress i
forbindelse med utvikling av Jøssingfjord Vitenmuseum. Til tross for
noe aktivitet og fremtidige planer, vurderes likevel museets samlede
forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende. For å
styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet jobber
videre opp mot større fagmiljøer, i henhold til egne planer.
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Haugalandmuseet
Beskrivelse
Haugalandmuseet er med 15,6 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 15 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 40 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 63 000 gjenstander, 49 bygninger og 660 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 76 dekar kulturlandskap og 1 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 9 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
34 000, det vil si en nedgang på 7 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for katalogisering, bevaring, sikring, formidling
og formidling til barn og unge, men ikke for innsamling og forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Haugalandsmuseenes arbeid med formidling som sterkest i 2018. Museet har
blant annet jobbet videre med å formidle vanskelige og underkommuniserte fortellinger. Arbeidet med samlingsforvaltning var godt
på mange områder, men manglende planverk og lite tilfredsstillende
oppbevaringsforhold, spesielt for foto, trekker ned helhetsinntrykket
noe. Forskingsvirksomheten vurderes som svakest blant hovedområdene, men det er likevel positivt at museet har satset på
kompetanseheving.
Museet hadde negativt årsresultat, som ble dekket
over egenkapitalen. Likviditetsutviklingen var positiv. Museet har ikke
regnskapsført billettinntekter i 2018.
Det ble gjennomført ytterligere konsolideringsarbeid i
2018, slik at sju museumsenheter er slått sammen til en museumsenhet med eier og driftsansvar fra 2019. Museet forventer økt driftstilskudd for 2020 som følge av konsolidering.
Formidling
Haugalandmuseet har en formidlingsplan strukturert i en overordnet
plan med mer detaljerte planer for hver arena. Museet hadde to
vandreutstillinger i drift og åpnet fem nye utstillinger i 2018. Museet
rapporterer om stabile besøkstall og et betydelig formidlings- og
aktivitetstilbud med aktivitet på alle avdelinger. Haugalandmuseet
hadde syv DKS-produksjoner, inkludert to nye, samt undervisningstilbud til et VGS-valgfag. I tillegg hadde museet formidlingstilbud
rettet mot voksne på dagtid, inkludert foreldre i permisjon, samt
Den kulturelle spaserstokken. I 2018 startet museet dessuten
arbeidet med å tilby opplegg til grupper med spesielle behov.
Museet har arbeidet med formidling og undervisningsopplegg
knyttet til romanifolkets historie til elever i grunnskole og videregående. En vandreutstilling med samme tematikk har vært vist ved

flere av museets avdelinger, bibliotek og kulturhus i 2018, og det
har vært utstrakt foredragsvirksomhet for voksne om romanifolkets
kultur og historie og Norges assimileringspolitikk. Arbeidet er en
videreføring av prosjektet om fattigdom og tigging i 2017 og viser
at museet fortsetter sitt strategiske arbeid med vanskelige og underkommuniserte fortellinger. Museet har internettbaserte opplegg
for barn og unge, og er synlig og forholdsvis aktiv i flere sosiale
medier. Kulturrådet vurderer Haugalandmuseets formidlingsvirksomhet som meget tilfredsstillende.

Tysvær kommune om ombygging av et lokale til gjenstandsmagasin
skal settes i gang. I perioden 2020–22 skal planverket forbedres,
blant annet med innsamlingsplan, og samlingene skal sikres bedre
mot brann og tyveri. Digitaliseringsplan skal komme på plass i 2019.
Museet vil også satse videre på vurdering og avhending i 2020.
Manglende planer og lite tilfredsstillende oppbevaringsforhold
trekker helhetsinntrykket ned. Utfordringene er derimot adressert
i mål og planer, og museet jobber alt i alt tilfredsstillende med
samlingsforvaltningen.

Samlingsforvaltning
Haugalandmuseet har samlinger av gjenstander, foto, bygninger og
farkoster som er en god del større enn gjennomsnittet, sett i forhold
til museets antall årsverk og totale økonomi. Spesielt fotosamlingen
er stor, relativt sett. I tillegg har museet ansvar for kulturlandskap,
hageanlegg og arkivsamlinger. Museet mangler plan for innsamling
og digitalisering, men har ellers planverk på plass. Mangelen på
innsamlingsplan er påpekt siden 2016. Likevel hadde museet en
moderat og bærekraftig tilvekst i 2018. Økt bestand av gjenstander
er antakelig knyttet til pågående konsolidering, hvor blant annet
avklaring av eierskap til samlinger har vært et mål. 36 % av alle
gjenstandstyper var registrert. Tallet er langt under landsgjennomsnittet. Derimot var tallene for digitalisering til dels langt bedre.
56 % av gjenstandene var digitalisert, hvilket er godt over museumssnittet. 18 % av gjenstandene var tilgjengeliggjort, hvilket er på
gjennomsnittet, men utgjør likevel en relativt liten andel av det
digitaliserte materialet. Med tanke på den store andelen digitalisert
materiale bør forutsetningene for å tilgjengeliggjøre mer i 2019 være
til stede. For foto var 4 % digitalisert og 3 % tilgjengeliggjort. Begge
er godt under gjennomsnittet. Til gjengjeld var relativt mye av det
digitaliserte materialet gjort tilgjengelig. Det er positivt. Ca. 20 %
av bygningssamlingen var registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort.
Museet rapporterer at de i 2018 har registrert, revidert, vurdert,
digitalisert og tilgjengeliggjort samlinger, blant annet med hjelp
fra fellestjenestene i Rogaland, og jobber med klare mål og rutiner
etter en modell hvor katalogisering av restanser følges opp helt til
publisering på nett. Arbeidet gir delvis positive resultater i
statistikken, spesielt på digitalisering av gjenstander, men
restansene er fremdeles store.
100 % av museets fotosamlinger og over 50 % av
gjenstandene ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold.
Planene for utbedring ble påpekt i fjorårets vurdering som noe
uklare, men er langt bedre redegjort for i årets rapportering.
Museet har en langsiktig plan for oppgradering av eksisterende
magasiner. Fotomagasin blir innredet i 2019, og et forprosjekt med

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet har to ansatte med autorisasjon som konservator NMF,
og at de ferdigstilte to publikasjoner, hvorav én større.
Museet deltok ikke i formaliserte FoU-samarbeid eller
nettverksprosjekt, men oppgir at de har deltatt aktivt i flere faglige
museumsnettverk, og at en av museets ansatte ferdigstilte videreutdanningen innen museumsforskning ved UiB. Museet oppgir at
prioritering av kompetanseheving bidro til at planer om å lage
forskningsplan ble utsatt. De oppgir også at arbeidet med å
forberede det nye eier- og driftsselskapet Haugalandmuseet
AS har krevd mye tid av museets faglig ansatte. Til tross for noe
aktivitet vurderes likevel museets helhetlige forskningsvirksomhet
som mindre tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten
anbefales det at museet ferdigstiller forskningsplan og knytter seg
tettere til eksterne kompetansemiljøer.
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Museum Stavanger
Beskrivelse
Museum Stavanger er med 52,0 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 68 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 40 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 145 000 gjenstander, 17 bygninger og 64 000 fotografier.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 1 teknisk-industrielt
anlegg og 21 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på
15 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 219 000, det vil si en
økning på 1 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museum Stavanger har jobbet godt og planmessig med alle sine
museumsfaglige hovedområder. De fremstår som helhetlig og
faglig bærekraftig, med gode koblinger mellom hovedområdene,
og med tydelige samfunnsrolleperspektiver i flere fagområder.
Blant utfordringer kan nevnes dels kritiske magasinforhold, og noe
restanser på dokumentasjon og digitalisering, men de synes å ha
planer som imøtekommer utfordringene. Ut over de museumsfaglige
hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid med nettverk,
samt mangfold og inkludering, som meget tilfredsstillende.
Museet omgjorde i 2018 en stilling til prosjektleder
for kulturturisme, og melder om gode resultater så langt på to
av arenaene i samarbeid med lokalt næringsliv. Overgangen til
bokføring som stort selskap er årsaken til at egenkapitalen er kraftig
negativ. Det arbeides med en bred omorganiseringsprosess. Det
har vært arbeidet med byggeprosjektet for Norsk grafisk museum,
og museet forutsetter at statens driftstilskudd øker når museet er
ferdigstilt høst 2020. Publikumsarealer i Museum Stavanger er
fornyet, og de største museumskafeene er oppgradert.
Formidling
Museum Stavanger har en formidlingsplan publisert på hjemmesidene, rapporterer om to egenproduserte vandreutstillinger i drift
og syv nye utstillinger i 2018. Museet oppgir at de hadde inkludering
og mangfold som satsingsområde gjennom flere formidlingsprosjekter, og nådde flere utvalgte målgrupper med sitt arbeid,
deriblant personer med demens og elever i innføringsklasser.
Museet hadde ellers et bredt tilbud til barnehager, skoleklasser,
barnefamilier og voksne, og økte museets tilgjengelighet gjennom
utvidet åpningstid og gratis inngang på enkelte arrangement.
Gjennom et tverrfaglig vurderingsprosjekt laget museet en utstilling
som viser samlingsforvaltning i praksis i museets åpningstider.

Slik viser museet at de ser sine ansvarsområder i sammenheng, noe
som i dette tilfellet kommer både samlinger og publikum til gode.
Museet melder om god besøksutvikling i tråd med strategien for å
øke sin relevans ovenfor publikum, i tillegg til å ha jobbet målrettet
med bedre organisering av gruppebesøk, etablering av faste
gjentakende grupper som kommer til «sitt museum», og en bevisst
strategi om å gå etter store publikumsgrupper. Museet rapporterer
at de har nådd sine mål for årlig økning i nettbesøk og følgere i
sosiale medier, og er synlige og forholdsvis aktive på flere sosiale
medier. Kulturrådet vurderer MUSTs formidlingsvirksomhet som
meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Museum Stavanger har gjenstands-, foto- og bygningssamlinger
som til sammen er av gjennomsnittlig størrelse i forhold til antall
årsverk og museets totale økonomi. I tillegg forvalter museet et
teknisk industrielt anlegg, hageanlegg og arkivsamlinger. Alle
samlingsforvaltningsplaner er på plass. Museet hadde en moderat,
men ikke ubetydelig tilvekst. Spesielt tilveksten av kunsthistoriske
gjenstander var relativt sett stor, og utgjorde nesten 10 % av den
kunsthistoriske samlingen. I antall var den likevel ikke dramatisk.
Det meste av tilveksten var i henhold til plan. Museet avhendet ni
gjenstander, men skriver at de også avhendet en del ikke tidligere
registrerte gjenstander som ikke er talt med.
Museet lå en god del under landsgjennomsnittet på
andelen av gjenstandene som er registrert og digitalisert, med
henholdsvis 40 og 15 %. Til sammenligning er landsgjennomsnittet
her på om lag 55 og 35 %. Tilsvarende andel for foto lå noe over
gjennomsnittet. Det er positivt at såpass mye av de digitaliserte
gjenstandene er gjort tilgjengelig. For foto var kun halvparten av det
digitaliserte materialet tilgjengeliggjort, men museet ligger likevel
over landsgjennomsnittet. Alt i alt er tallene på dokumentasjon
og digitalisering ikke helt tilfredsstillende. Det er derfor positivt at
museet har omorganisert og ellers innført flere tiltak for å ha større
kapasitet og effektivitet i dette arbeidet fremover. Museet har også
tydelige ambisjoner og konkrete måltall på området. Selv om
museet ligger under gjennomsnittet på flere områder, har
restansene gått ned.
Oppbevaringsforholdene ble rapportert som tilfredsstillende eller svært gode for det aller meste av samlingene. Likevel
opplever museet et behov for større magasinkapasitet. Spesielt
magasinforholdene på kunstmuseet ble rapportert som kritiske.
Her var 21 % av samlingen oppbevart under ikke tilfredsstillende
forhold. Det blir henvist til planer om nytt fellesmagasin for
Rogaland med mulighet for regionmuseene til å leie plass.

Museet har laget en enhet for bygningsvern og samlingsforvaltning
for å profesjonalisere og effektivisere arbeidet. Det er foretatt
tilstandsvurdering, og det skal lages arbeids- og vedlikeholdsplaner
for alle museets bygg. Arbeidet gjøres i samarbeid med bygningsantikvar ved fellestjenesten for Rogaland.
Samlet sett har museet utfordringer blant annet med
gamle restanser, men adresserer utfordringer med relevante planer
og tiltak, og samarbeid internt og eksternt. Samlet sett fremstår
samlingsforvaltningen som helhetlig og planmessig, og Kulturrådet
konkluderer med at den er tilfredsstillende.
Forskning
Museet har ferdigstilt ny plan for forskning og utvikling (2018–
2022), som er publisert på museets hjemmeside. De har 3 ansatte
med doktorgrad og 1 ansatt i sluttfasen på et ph.d. prosjekt.
4 ansatte har autorisasjon som konservator NMF og 1 som førstekonservator NMF. Museet ferdigstilte 13 publikasjoner, hvorav
5 fagfellevurderte forskningssartikler og 2 større publikasjoner.
Museet deltok i 13 formaliserte FoU-samarbeid, med samarbeidspartnere fra norske og internasjonale museumsnettverk, UHsektoren, Riksantikvaren og andre forvaltningsorganer. Ett av
prosjektene er med i Kulturrådets utviklingsprogram for forskning
(2018–2020). Museet rapporterer også om andre prosjekter og
tiltak som vitner om en aktiv satsing på forskning og utvikling.
For eksempel har de etablert et etisk utvalg, som skal igangsette
arbeidet i kommende år. Museet berømmes særlig for deres
strategiske og helhetlige arbeid med egen forskningsinnsats,
og for deres integrering av samfunnsrolleperspektiver i forskningsvirksomheten. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som meget tilfredsstillende.
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Ryfylkemuseet
Beskrivelse
Ryfylkemuseet er med 17,2 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 15 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 48 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 21 000 gjenstander, 85 bygninger og 140 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 10 dekar kulturlandskap og 3 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 17 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 29 000, det vil si en oppgang på 32 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Innen
formidling har de jobbet målbevisst både mot barn og unge og
mot mennesker med flyktningbakgrunn. Innen samlingsforvaltning
rapporterer de om forverrede oppbevaringsforhold for kulturhistorisk gjenstandsmateriale siden 2017, men er derimot i en
svært god utvikling når det gjelder antall tilgjengeliggjorte
gjenstander. Deres satsing på kompetanseheving innen
bygningsvern, med ønske om kommersielt utbytte, vurderes som
positivt. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i
tillegg museets arbeid med nettverk, immateriell kulturarv, samt
mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Museet har hatt positiv utvikling av egenkapital de siste
årene, og god likviditet. Prosjekter som gir synlige ringvirkninger for
reiseliv, har best mulighet for tilskudd. Museet arbeider med å utnytte
potensialet til egeninntekter som ligger i bygningsavdelingen,
jf. søknad. Lønnskostnader utgjør ca. 70 % av driftskostnader.
Kommunesammenslåing vil få konsekvenser for driftsavtalene
med flere av medlemskommunene. Museet har arbeidet aktivt
med kompetanseutvikling blant medarbeiderne.
Formidling
Ryfylkemuseet har en formidlingsplan publisert på hjemmesidene
og rapporterer om en egenprodusert vandreutstilling og to nye
utstillinger i 2018. Museet hadde en rekke ulike arrangement, flere
av dem med barn som målgruppe, og gjennomførte en DKS-turné
med god oppslutning ut ifra et ønske om å kunne gi alle elever i
regionen et museumstilbud. Museet melder om besøksrekord og
en økning i barn og unge som har deltatt på museets tilbud, men en
nedgang i tallet på betalende publikummere. Til tross for dette har
inntektene sommerstid gått opp grunnet økning i salg av mat og

drikke. Besøkende på egne anlegg som ikke ligger i sentrale strøk,
gikk ned, men museet økte egen synlighet andre steder (messer,
skoler o.l.) som en strategi for å trekke besøkende til egne besøksarenaer igjen. Museet oppgir at personer med flyktningbakgrunn
også brukte museet som møteplass, noe som fra museets side
har vært en bevisst strategi med museets samfunnsoppdrag som
begrunnelse. Museet har internettbaserte pedagogiske opplegg for
barn og unge, og de er synlige og forholdsvis aktive i sosiale medier.
Kulturrådet vurderer Ryfylkemuseets formidlingsvirksomhet som
tilfredsstillende.

dokumentasjon og tilgjengeliggjøring, som stort sett fører til økning
i dokumentert og tilgjengeliggjort materiale. Museet arbeider også
godt med sitt bygningsvern, og har hatt høy aktivitet til tross for
personell med studiepermisjon i forbindelse med bygningsvernstudier ved NTNU. Museet vil få meget god kompetanse innen
bygningsvern fremover, og ønsker å utnytte dette kommersielt,
noe Kulturrådet anser som positivt. Museet har utfordringer når
det gjelder oppbevaringsforhold for sitt gjenstandsmateriale.
Samlet sett vurderer Kulturrådet museets samlingsforvaltning
som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse har Ryfylkemuseet samlinger som er
litt under landssnittet når det gjelder gjenstands- og fotosamling,
mens bygningssamlingen er godt over landssnittet. Museet har i
tillegg samlinger av farkoster, kulturlandskap, hageanlegg, arkivalia
og levende samlinger. Alt relevant planverk er på plass.
Ryfylkemuseet rapporterer om en streng innsamlingspolitikk med inntaksutvalg som vurderer mulige aksesjoner for
gjenstandsmateriale, og hadde en marginal tilvekst av gjenstander
og moderat tilvekst av fotografier i 2018. En del av sistnevnte er
dokumentasjonsbilder av egen praksis. Det aller meste av tilveksten
var i henhold til museets planer. Museet hadde også avhending i
løpet av året.
Museet oppgir at nesten 25 % av den kulturhistoriske
gjenstandssamlingen ble oppbevart under ikke tilfredsstillende eller
dårlige forhold. Dette er gjenstander som inngår i miljøutstillinger på
de forskjellige anleggene. Museet rapporterer at oppbevaringsforholdene for kulturhistorisk gjenstandsmateriale var dårligere
i 2018 enn hva som var tilfellet i 2017. Museet bør vurdere tiltak
for den lille andelen av gjenstander som oppbevares under direkte
dårlige forhold. Oppbevaringsforholdene for foto var stort sett
svært gode, og museet oppgir at deres farkoster med ett unntak
oppbevares under tilfredsstillende forhold.
Omtrent hele museets samling er registrert, mens
digitaliseringsgraden ligger på godt over 50 %, noe som er godt
over landsgjennomsnittet, spesielt for foto. Når det gjelder digitalt
tilgjengeliggjort materiale, ligger museet også her godt over landsgjennomsnittet. Museet viser svært positiv utvikling med langt flere
registrerte, digitaliserte og tilgjengeliggjorte gjenstander i 2018
enn i 2017. Vi registrerer imidlertid at museet ikke har digitalt
tilgjengeliggjort flere fotografier i 2018 enn hva som var tilfellet
for 2017.
Kulturrådet anser museets samlingsutvikling som
sunn og godt kontrollert, og vi ser at det arbeides godt med

Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. De har to ansatte med autorisasjon som førstekonservator NMF. Museet ferdigstilte tre publikasjoner, hvorav én
forskningsartikkel med fagfellevurdering og to større publikasjoner.
De deltok i flere nasjonale museumsnettverk, hvorav to nettverksprosjekt. Museet legger vekt på kompetanseutvikling og nettverksbygging, blant annet mot UH-sektoren, som strategiske tiltak for å
styrke museets arbeid med forskning. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende.
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Jærmuseet
Beskrivelse
Jærmuseet er med 75,6 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 74 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 47 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 50 000 gjenstander, 63 bygninger og 190 000 fotografier.
Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger,
2 teknisk-industrielle anlegg, 780 dekar kulturlandskap og 11 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 13 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 222 000, det vil si en nedgang på 16 % i
forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Jærmuseet har jobbet godt og planmessig på alle museumsfaglige
hovedområder, og særskilt med formidling, der de blant annet
kan by på undervisningstilbud som dekker hele utdanningsløpet
fra barnehage til lærerutdanning på universitetet. Samfunnsrolleperspektiver kommer tydelig frem i flere av museets fagområder.
Innen samlingsforvaltning synes de å være i en god utvikling
når det gjelder antall registrerte, digitaliserte og tilgjengeliggjorte gjenstander. De har derimot forbedringspotensial når det
gjelder oppbevaringsforhold for deler av samlingen. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Museet hadde solid egenkapital og god likviditet
også i 2018. Det var nedgang i egeninntekter fra salg, billetter og
arrangement. Det ble gjennomført organisasjonsendringer for å
effektivisere drift og forvaltning, samt styrking av prosjektkompetansen og bedre personaloppfølging. Jærmuseet mottar
også driftstilskudd fra Kystverket og vitensentertilskudd fra
Forskningsrådet. Det delrapporteres for mottatte tiltaksmidler
som er brukt til restaurering av Audnamotland og oppgraderingstiltak på Vitengarden.
Formidling
Jærmuseet har en formidlingsplan som er publisert på museets
hjemmesider, en nyåpnet egenprodusert vandreutstilling i drift og
23 nye utstillinger i 2018. Skoletilbudet dekker hele utdanningsløpet og inkluderer DKS-opplegg. Museet rapporterer om samarbeid
med UH-sektoren om undervisning til studenter og lærerkurs. De
jobbet planmessig med å evaluere og kvalitetssikre sine formidlingstilbud for å kunne justere og dermed forbedre både publikumsopplevelse og egen kompetanse. Museet samarbeidet med frivillige

organisasjoner om ulik aktivitetsbasert formidling til barn og unge
med den hensikt å øke samfunnsengasjementet og lysten til å
lese, lære og skape. Jærmuseet ønsker å utfordre sitt publikum til
refleksjon og diskusjon og opplevde i 2018 at enkelte temaer kan
provosere. Samfunnsrolle og samfunnsoppdrag er overdrordnede
mål i strategiplanen og gjør seg gjeldende i et strategisk arbeid for
å nå andre og mer flerkulturelle målgrupper enn det tradisjonelle
publikummet. Det vurderes som positivt at museet ønsker å gå
i dialog med samfunnet omkring kontroversielle temaer. I 2018
opplevde museet nedgang i besøkstallet for første gang på ni år,
der hovedårsaken er færre helge- og feriebesøkende. Økt
konkurranse fra andre aktører trekkes frem som en del av
forklaringen. Kulturrådet vurderer Jærmuseets formidlingsvirksomhet som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Jærmuseet har gjenstands-, fotografi- og bygningssamlinger som
er godt under landsgjennomsnittet i forhold til museets størrelse.
Museet forvalter imidlertid også farkoster, teknisk-industrielle
anlegg, kulturlandskap, hageanlegg, levende samlinger og arkivalia,
noe som til gjengjeld gjør samlingene komplekse. Museet har alt av
relevant planverk på plass.
I forhold til samlingenes størrelse hadde museet i 2018
høy tilvekst når det gjelder antall gjenstander, og marginal tilvekst
av foto. All tilvekst var i henhold til plan, og sett i forhold til museets
arbeid med registrering og digitalisering vil Kulturrådet karakterisere
den som forsvarlig.
Oppbevaringsforholdene var i hovedsak tilfredsstillende med unntak for museets samling av farkoster, hvor hele
60 % ble oppbevart under dårlige eller ikke tilfredsstillende forhold.
Kulturrådet merker seg også at en liten del av de kulturhistoriske
gjenstandene blir oppbevart under direkte dårlige forhold, og vil
anbefale museet å utbedre dette, med mindre disse gjenstandene
har tilsvarende lav prioritet. I forhold til 2017 merker Kulturrådet seg
at museet rapporterer om noe bedre oppbevaringsforhold for
kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Vi ser også positivt på museets
arbeid med å få utarbeidet en bevaringshåndbok.
I forhold til landsgjennomsnittet har Jærmuseet høy
registreringsgrad for gjenstander og spesielt fotografier, men ligger
mer på snittet når det gjelder digitaliseringsgrad og tilgjengeliggjøringsgrad for gjenstandsmaterialet. For fotosamlingen ligger
museet noe under landsgjennomsnittet for digitalisering- og
tilgjengeliggjøring. Vi ser imidlertid at det rapporteres betydelig flere
registrerte, digitaliserte og tilgjengeliggjorte gjenstander for 2018
enn hva som var tilfellet for 2017, så utviklingen er positiv.

Det samme gjelder for registrerte og digitaliserte fotografier.
Museet mener resultatet ville vært enda bedre om ikke de hadde
hatt vakanse på en arkivarstilling deler av året.
Samlingsforvaltning er et satsingsområde for
Jærmuseet, og samlet sett gir museet inntrykk av å arbeide godt
og planmessig med innsamling, bevaring og dokumentasjon/
tilgjengeliggjøring, inklusive arkivalia. Oppbevaringsforhold for
farkoster og etterslepene på foto trekker noe ned, men samlingsforvaltningen vurderes likevel som tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. De har to ansatte med autorisasjon som konservator
NMF. En ansatt har påbegynt en ph.d.-utdanning som omhandler
miljøavgifter og bruk av plantevernmiddel i landbruket. Museet
ferdigstilte fem publikasjoner, hvorav én forskningsartikkel med
fagfellevurdering og én større publikasjon. De deltok i elleve
formaliserte FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra UHsektoren og museumsnettverk i Norge og utlandet, hvorav et
prosjekt med finansiering fra Kulturrådets utviklingsprogram for
forskning (2018–2020). Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som tilfredsstillende.
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Baroniet Rosendal
Beskrivelse
Baroniet Rosendal er med 20,2 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 32 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 46 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 13 000 gjenstander, 19 bygninger og 500
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 9 652 dekar kulturlandskap og 350 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i
2018 var 72 000, det vil si en økning på 11 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
forskning og formidling, men ikke for bevaring, sikring og
formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid
med formidling og samlingsforvaltning som sterkest i 2018, men de
mangler planverk for bevaring og sikring.
Museet utmerker seg spesielt når det gjelder evne til å
skaffe privat finansiering til restaurering og vedlikehold, som de for
øvrig jobber godt og planmessig med. Museet har derimot et
forbedringspotensial når det gjelder prioritering av forskning og
nettverksarbeid.
Eierstiftelsen og museet ble formelt slått sammen,
og det har gitt museet tilgang til nye ressurser når det gjelder
egeninntjening, men museet har også fått nye arbeidsoppgaver med
forvaltning av store eiendommer. Baroniet har svært høy egeninntekt
sammenlignet med andre museer, vel 70 %. Årsresultatet skyldes
ekstraordinære inntekter ved salg av bygseltomter for å kunne
nedbetale gjeld knyttet til nye bygninger, som nytt besøkssenter med
flerbrukssal. Baroniet får også driftstilskudd fra Universitetet i Oslo.
Formidling
Museet har vedtatt formidlingsplan. Museet viser til et omfattende
og variert kulturprogram med utstillinger, konserter og andre
arrangement, inkludert DKS-opplegg. To nye utstillinger er åpnet
i løpet av året. Besøkstallet er økende, og museet viser til nye lokaler
i besøkssenteret som en medvirkende årsak til det. Rosendal
kammermusikkfestival har økt sitt besøk de siste årene, og
festivalen får stadig større oppmerksomhet ute i Europa. Museet
satser på digital formidling og konsentrerer seg om å nå nye
målgrupper gjennom nye formidlingsmetoder. Kulturrådet savner
flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen,
men vurderer museets formidlingsvirksomhet som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Baroniet Rosendal har en relativt liten gjenstandssamling og få
fotografier, men til gjengjeld bygninger, kulturlandskap, hager og
levende samlinger som det er ressurskrevende å forvalte. Museet ser
ut til å ha jobbet godt og langsiktig med restaurering og vedlikehold,
og museet viser god evne til å få privat medfinansiering. Det er
derimot uheldig at museet ikke har bevarings- og sikringsplan.
Museet hadde ingen tilvekst eller avhending, hvilket
er i tråd med vedtektene, som er å ivareta miljøer, bygninger og
gjenstander fra overtakelsen i 1927. Hele samlingen var registrert,
og alt av foto og ca. 20 % av gjenstandene var digitalisert. Derimot
var ingenting tilgjengeliggjort i 2018, som i 2017. Begrunnelsen er
uventede permisjoner og sykemeldinger, og at tilgjengeliggjøring
avhenger av at sikkerhetsanalyse er ferdigstilt (samarbeid med UiO
og Forsvarsbygg). Forvaltnings- og sikringsplan, digitalisering av
gjenstander og oppmåling og registrering av alle bygninger skal etter
justert plan gjennomføres i 2019. Det er positivt. Museet rapporterte
om ett branntilfelle i en termostat. Varsling og slukking fungerte,
og tiltak er gjennomført for å forebygge lignende hendelser.
Det er investert betydelige midler i restaurering og
vedlikehold av bygg, anlegg og gjenstander de siste årene.
Investeringene vil fortsette, og det er planlagt tiltak for 20 millioner
kroner i perioden 2019–2025. Som de siste par årene rapporteres
det om økte kostnader til utbedring av skader grunnet ekstremvær.
En bygning for lagring av kunstsamlingen som opprinnelig stod
på planen for ferdigstilling i 2018, omtales i årets rapport blant
prosjektene som skal ferdigstilles i perioden 2019–2025.
50 % var oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold. De ikke
tilfredsstillende oppbevaringsforholdene for båtsamlingene
(100 %) skal forbedres i forbindelse med restaurering av
båthuset, som skal stå ferdig i 2021. Hvis planlagte prosjekter
følger fremdriften i 2019, er samlingsforvaltningen å anse som
tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. Av statistikken fremgår det at museet har én ansatt
med doktorgrad, og at de ferdigstilte én større publikasjon. Videre
fremgår det at de ikke deltok i formaliserte FoU-samarbeid eller
nettverksprosjekt, men at de har innledet et samarbeid med NBMU
om saue- og kulturlandskapsforskning. Ut over dette rapporterer
museet om foredragsvirksomhet og om planer for en større bokutgivelse om Rosendal. Til tross for noe aktivitet og gode initiativ
som kan bidra til en positiv utvikling, vurderes likevel museets
samlede forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
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Bymuseet i Bergen
Beskrivelse
Bymuseet i Bergen er med 61,8 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 59 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 49 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 94 000 gjenstander, 100 bygninger og 88 000 fotografier.
Museet forvalter også levende samlinger, 140 dekar kulturlandskap
og 28 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 10
arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 157 000, det vil si en nedgang
på 11 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring og forskning, men ikke
for formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av formidlingsplan.
De rapporterer om at knappe ressurser har gått ut over
arbeidet med museumsfaglige oppgaver. Museets arbeid
med formidling og samlingsforvaltning vurderes likevel som tilfredsstillende, mens de har et forbedringspotensial når det gjelder å
prioritere tid til forskning. Innen formidling har museet blant annet
løst publikumsutfordringer, som følge av rehabiliteringsarbeid på
museumsbygg, med å tilby formidlingstilbud utenfor museets egne
arenaer. Innen samlingsforvaltning har museet fortsatt utfordringer
knyttet til oppbevaringsforhold, spesielt når det gjelder fotosamlingen. Arbeid med registrering og digitalisering av bygningssamlingen har også et forbedringspotensial. På den positive siden
kan det nevnes at museet har bidratt inn i regionale tiltak, til tross
for begrensede ressurser.
Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes
i tillegg museets arbeid med mangfold og inkludering som meget
tilfredsstillende.
Museets egeninntekter utgjorde om lag 30 % av
omsetningen. Museets egenkapital har vært negativ siden 2016, da
museet startet å levere årsregnskap etter reglene for store foretak.
Museet arbeider for å gjenvinne egenkapitalen, og årsresultatet for
2018 var et positivt bidrag i så måte. I 2018 var driftssituasjonen
vanskelig, og museet måtte redusere lønnskostnader for å skape
nødvendig handlingsrom. Museet fikk et ekstraordinært driftstilskudd fra kommunen for å stanse igangsatt nedbemanningsprosess, men det var likevel vakanser i stillinger og høyere sykefravær
enn normalt. Det ble også gjort en del nødvendige endringer i
organisasjonen. Den største besøksarenaen, Bryggens Museum,
var stengt i fire måneder grunnet ombygging. Gjeldende strategiplan
ble forlenget til og med 2019. Arbeidet med mal for nye driftsavtaler

ble fullført, og det arbeides videre med reforhandlingene med hver
enkelt stiftelse.
Formidling
Bymuseet i Bergen mangler formidlingsplan. Museet melder om en
nedgang i besøkstall som skyldes rehabiliterings- og restaureringsarbeid på flere bygg i 2018. Museet har færre utstillinger og lavere
aktivitet enn foregående år, men har et omfattende formidlingstilbud
til skoler og andre grupper, også utenfor museets egne arenaer.
Museet melder om fem nye utstillinger siste år, og en vandreutstilling i drift. Museet arbeider med strategi- og handlingsplan
for formidling og vil sette fokus på utfordringer knyttet til bevaring
kontra formidling – og arbeid mot mer bærekraftig drift. Museet har
særlig fokus på barn og familier, samt tilreisende. Rapporteringen gir
inntrykk av at museet har et reflektert forhold til målgruppearbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil
anbefale museet å utarbeide en formidlingsplan.
Samlingsforvaltning
Samlingene av gjenstander, foto, bygninger og farkoster er i antall
omtrent på størrelse med gjennomsnittet i forhold til museets
totale antall årsverk og økonomi. Bymuseet har over flere år jobbet
langsiktig og planmessig med prioritering, dokumentasjon og
bedring av oppbevaringsforhold. Arbeidet gir ikke radikale utslag
i statistikken fra år til år, men sett over tid er utviklingen merkbart
positiv. Museet var også i 2018 involvert i flere regionale tiltak, blant
annet knyttet til innsamling og nytt regionalt fellesmagasin. Det er
positivt at museet fremdeles bidrar aktivt utover egen institusjon,
til tross for rapportering om pressede ressurser.
Museet har planverk for samlingsforvaltningen på plass,
også innsamlingsplan, som manglet i 2017. Tilveksten var moderat,
og det meste i henhold til plan. Museet avhendet 24 gjenstander,
og peker i rapporteringen på at manglende nasjonal avhendingsportal hindrer effektivt prioriteringsarbeid. Museet har jobbet aktivt
med prioritering i samlingen over år, men prioriterte i større grad
registrering av etterslep i 2018. Selv om etterslepene fremdeles
er store, har arbeidet gitt en til dels svært positiv utvikling, spesielt
på registrerte og digitaliserte gjenstander og foto. Samtidig er
fremdeles kun en liten andel av det digitaliserte materialet
tilgjengeliggjort, ca. 35 % av de digitaliserte gjenstandene og 21 %
av digitaliserte foto, og kun 10 % og 6 % av de totale samlingene av
gjenstander og foto. For gjenstander ligger Bymuseet her betydelig
under gjennomsnittet for museene. Museet begrunner dette med
vektlegging av kvalitet fremfor kvantitet. Bygningssamlingen er

ifølge rapporteringen hverken registrert eller digitalisert. Det er ikke
tilfredsstillende.
Til tross for langsiktig arbeid med flytting av gjenstander
til bedre magasin var fremdeles forholdene ikke tilfredsstillende for
over 40 % av gjenstandene og 100 % av fotosamlingen. Fotosamlingen vil få gode oppbevaringsforhold i 2019 etter installering av
kjølemagasin. Som i 2017 hadde museet også i 2018 store vedlikeholdsetterslep både på historiske og nyere museumsbygg. Større
tiltak ble ikke gjennomført med begrunnelse i knappe ressurser, men
løpende vedlikeholdsarbeid ble utført. Museet rapporterte om et
tyveriforsøk og et tyveri/innbrudd i 2018. Arbeidet med sprinkling
av Lepramuseet (statlig tiltakspakke for 2016) var forsinket og klart
for anbudsutlysning i 2017, men omtales ikke i rapport for 2018.
Museet har jobbet med forenkling av eierstrukturer blant annet for
å få klarhet i eierforhold knyttet til enkelte samlinger, som også vil
frigjøre ressurser til konkret samlingsarbeid. Her ønsker museet
større påtrykk fra statlig hold. Oppsummert jobber Bymuseet godt,
langsiktig og planmessig med samlingsforvaltningen, men har
fremdeles store etterslep i dokumentasjon og publisering, bygningsvedlikehold, og til dels lite tilfredsstillende oppbevaringsforhold.
Samlet sett er samlingsforvaltningen likevel tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. De har to ansatte med doktorgrad og én ansatt med
autorisasjon som konservator NMF. Museet ferdigstilte én fagartikkel
og deltok i to formaliserte FoU-samarbeid, med samarbeidspartnere
fra UH-sektoren. Museet oppgir at mye av arbeidet i 2018 har vært
rettet mot fornying og store utstillingsprosjekter, men det kommer
ikke tydelig frem i hvilken grad de har oppnådd målsetning om
kobling mellom forskningsprosjekter og utstillingsproduksjon. Til
tross for noe aktivitet og fremtidige planer vurderes likevel museets
samlede forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
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Hardanger og Voss museum
Beskrivelse
Hardanger og Voss museum er med 61,7 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 67 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 42 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 52 000 gjenstander, 133 bygninger og 95 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 1 teknisk-industrielt anlegg og 36 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 15 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 56 000, det vil si en økning på 34 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for katalogisering, bevaring, sikring,
forskning, formidling og formidling til barn og unge, men ikke for
innsamling.
Kulturrådets generelle vurdering
Hardanger og Voss museum har jobbet godt med alle sine
museumsfaglige hovedområder, særlig innen formidling. Innen
samlingsforvaltning trekker manglende planverk for innsamling
og digitalisering ned helhetsinntrykket noe, til tross for mye godt
arbeid. Innen forskning vurderes det som positivt at museet har
opprettet en stillingsressurs dedikert til forskning, men den
formaliserte forskningskompetansen i museet synes fortsatt å
være litt for lav, sett i sammenheng med museets størrelse. Ut over
de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets
arbeid med immateriell kulturarv som meget tilfredsstillende.
Museet har som ett av sine mål å være en faglig
sterk aktør på fartøyvern- og kulturminnefeltet. Museet melder at
egeninntektene fra fartøyvernet er økende, men disse inntektene
varierer i takt med oppdragsmengden. Kapasiteten på anlegget må
utvides hvis det skal være mulig å øke disse inntektene ytterligere.
Museet vurderer egenkapitalen som svak i forhold til driftsomfanget
og fremtidige pensjonsforpliktelser. Det er de siste årene brukt
ressurser på å etablere et godt styringssystem, og det er etablert
strategiske planer på de ulike områdene.
Formidling
Museet har vedtatt formidlingsplan. Museet rapporterer om flere
egenproduserte utstillinger i tillegg til annen formidlingsaktivitet,
en nyåpnet vandreutstilling og elleve nye utstillinger siste år. Museet
har flere DKS-opplegg. Det arbeides med fornying av basisutstillinger ved de store besøksstedene og med å utvikle bedre
formidlingstilbud innen maritime kulturuttrykk og maritimt handverk.
Museet rapporterer om stabile besøkstall, men har nådd ut til
flere barn og unge gjennom oppsøkende virksomhet i prosjektet
hardingfela.no. Museet har som ambisjon å arbeide systematisk med

publikums- og brukergruppeundersøkelser med tanke på å få vite
mer om sine brukere og nå ut til nye målgrupper. Det rapporteres om
stor aktivitet i ulike sosiale medier. Ved Hardanger fartøyvernsenter
har de tatt i bruk en digital museumsapp for besøkende. Museets
formidlingsaktivitet gir inntrykk av et reflektert forhold til målgruppearbeid og samfunnsrolle. Kulturrådet vurderer museets formidlingsaktivitet som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Hardanger og Voss museums samlinger omfattet et teknisk industrielt
anlegg, en forholdsvis stor bygnings- og fartøysamling, mer
moderate gjenstands- og fotosamlinger i tillegg til levende samlinger,
hageanlegg og arkiver. Gitt størrelsen på organisasjonen og
økonomien ser samlingene ut til å kunne være håndterbare. Museet
jobber godt og planmessig med forvaltning og bevaring, med spesiell
vekt på fartøyvern. Kulturrådet har tidligere kommentert mangler i
sentralt planverk. Det er positivt at museet gradvis har fått dette på
plass, men plan for innsamling og digitalisering manglet fortsatt på
rapporteringstidspunktet. Det er også positivt at museet så tydelig
peker på sammenhengene mellom immateriell kulturarv og
samlingsforvaltning/-vern.
Museet har hatt liten tilvekst, inkludert to farkoster,
og avhendet en farkost. Innsamlingspolitikken har vært restriktiv
grunnet manglende innsamlingsplan og tilnærmet fulle magasiner.
Oppbevaringsforholdene var ikke tilfredsstillende for 23 % av
gjenstandene og 10 % av farkostene. Situasjonen vurderes ikke
som dramatisk sett i forhold til andre museer. Behov for felles
magasin- og lagerfasiliteter skal utredes i 2019.
67 % av gjenstander og 24 % av foto var registrert,
mens henholdsvis 34 % og 23 % var digitalisert. Dette er til dels
langt over landsgjennomsnittet. Museet har prioritert fotosamlingen,
hvilket har gitt tydelige resultater. Det er også svært positivt at så
mye som 20 % av fotosamlingen, altså nesten alt det digitaliserte,
var tilgjengeliggjort. Her skiller museet seg positivt ut sammenlignet
med andre museer. Når det gjelder gjenstander, hadde museet
derimot tilgjengeliggjort bare en liten andel av det digitaliserte
materialet, og lå her langt under landsgjennomsnittet. Alle fredede
bygninger var registrert i Askeladden, og verneverdige bygg vurderes
lagt inn i 2019. I 2019 skal museet lage en oversikt over fartøy
og antikvariske bygninger, blant annet med tanke på vurdering,
og de vurderer også etablering av en bygningsvernavdeling.
Alt i alt fremstår museets samlingsforvaltning som planmessig
og tilfredsstillende.

Forskning
Museet har utarbeidet en ny forskningsplan. De har én ansatt med
doktorgrad og har etablert en 20 %-stillingsressurs tilknyttet
forskning. Museet ferdigstilte sju publikasjoner, hvorav fire større.
De deltok i ett formalisert FoU-samarbeid med UiB. Museet har
mål om å forske på handverkene sine, og i rapporten oppgir de at
de har forsket på kalkbrenning ved Agatunet og bringeklutsamlinga ved Hardanger folkemuseum, uten å presisere nærmere
hva det innebærer. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som
tilfredsstillende, men for å styrke forskningsvirksomheten anbefales
det at museet knytter seg tettere til større fagmiljøer og jobber videre
med å heve forskningskompetansen ved museet.
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KODE Kunstmuseer og komponisthjem
Beskrivelse
KODE Kunstmuseer og komponisthjem er med 73,1 årsverk en stor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 131 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 31 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 51 000 gjenstander, 17 bygninger og
101 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 890
dekar kulturlandskap og 10 dekar hageanlegg. Museet rapporterer
om besøk på 4 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 267 000, det
vil si en økning på 4 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om
planer for katalogisering, bevaring, sikring og formidling til barn og
unge, men ikke for innsamling, forskning og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt på flere områder, men blant annet
manglende planverk bidrar til å trekke ned helhetsinntrykket.
Arbeidet med formidling vurderes som sterkest, med høy og bred
aktivitet, tilpasset ulike målgrupper. Innen samlingsforvaltningen
fremheves det som svært positiv at mesteparten av kunst- og
gjenstandssamlingen var registrert og digitalisert. På den andre
siden trekker dårlige magasinforhold og til dels store etterslep på
vedlikehold, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring ned helhetsinntrykket. Museet har ambisjoner for forskning som kan bidra
til en styrking av forskningsvirksomheten på sikt. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med mangfold og inkludering som meget tilfredsstillende.
Museet hadde negativt årsresultat og negativ
egenkapital, og med det en anstrengt driftslikviditet. Det rapporteres
at nyåpning av KODE 1 har medført økte driftskostnader og
avskrivninger som det ikke var mulig å dekke inn over øvrig drift.
Nødvendig støvsanering etter byggearbeider medførte også ekstrakostnader. Det ble satt i gang innsparingstiltak på bemanning og
butikk, men tiltak får ikke full effekt før i 2019. KODE påpeker årlig
realnedgang i offentlige tilskudd. KODE samarbeidet i 2018 med
andre kulturinstitusjoner i Bergen og leide ut konferansefasiliteter
i KODE 1.
Formidling
KODE mangler formidlingsplan, og melder om åtte nye utstillinger
i 2018. Rapporteringen viser dessuten til et stort antall utstillinger
og konserter. Museet rapporterer om et bredt formidlingstilbud til
mange målgrupper, inkludert skoleelever gjennom DKS. Det
internasjonale samarbeidet har økt. Museet rapporterer om en
økning i besøkstallet siste år. KODE har fortsatt sitt arbeid mot å
nå marginaliserte målgrupper og viser til et utadrettet formidlings-

program som omfatter en rekke tilbud. Museet er bevisst sin rolle i
samfunnsaktuelle diskusjoner, blant annet om museets og
utstillingenes rolle i et demokratisk samfunn. Museet rapporterer
om høy aktivitet på sosiale medier, og det planlegger lansering av
nye nettsider. Museet vurderer også nye plattformer for digital
formidling. Museet arbeider svært godt med formidling, men
manglende planverk trekker ned. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale museet
å utarbeide en formidlingsplan og sørge for at nettsidene følger
DIFIs retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Samlingen av gjenstander og foto er ikke spesielt stor i forhold til
antall årsverk og total økonomi i museet. I tillegg forvalter KODE
kulturhistoriske bygninger, kulturlandskap og hageanlegg. Med
unntak av innsamlingsplan har museet alt av planverk på plass.
Innsamlingsplan var forventet ferdigstilt i 2018, men arbeidet
fortsetter i 2019. Museet har inntakskomité som har arbeidet etter
overordnede målsetninger, blant annet om å styrke kvinnerepresentasjonen i samlingen. Museet tredoblet sine innkjøp i 2018.
Mesteparten av kunst- og gjenstandssamlingen var
registrert og digitalisert, hvilket er svært positivt. Men kun 1 %
var tilgjengeliggjort. Selv om det er en liten bedring fra i fjor, er det
langt fra tilfredsstillende. Andre gjenstandstyper eller bygninger
er hverken registrert, digitalisert eller tilgjengeliggjort. Museet
startet i 2017 revidering av planer og prosedyrer for registrering,
digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. I 2018 ble
seksjon for Samling og digitalisering etablert, og det ble etablert
et midlertidig dokumentasjonsteam som fortløpende skal
registrere, digitalisere og tilgjengeliggjøre alle støvsanerte gjenstander. I 2020 har KODE som mål å ha en gjennomarbeidet
samlingsforvaltningsplan, med oppdatert digital strategi og rutineog prosessbeskrivelser for alle deler av samlingsforvaltningen, og
KODES kunstsamling skal være tilgjengelige på DigitaltMuseum.
Det er positive mål. Med tanke på samlingens tross alt moderate
størrelse, og at såpass mye allerede er digitalisert, bør det også
være mulig å gjennomføre.
Museet beskriver magasinsituasjonen som akutt. 65 %
av KODEs kunsthistoriske gjenstander og 90 % av kulturhistoriske
blir oppbevart under forhold som museet karakteriserer som ikke
tilfredsstillende eller dårlige. KODE vurderer flere alternative tiltak
i påvente av avklaring av finansiering av eksterne magasiner. KODE
melder om et stort vedlikeholdsetterslep på KODEs bygg, både ut
i fra sikrings- og utstillingshensyn. Arbeid med sikring av KODEs ni

museumsbygg har fortsatt gjennom hele 2018. Det er satt i gang et
strategisk kartleggings- og planarbeid med samlingen. Museet har
styrket seksjon for samlingsforvaltning med flere stillinger og jobbet
med kvalitetssikring av og rutiner for digitalisering. Museet har også
rammeavtale med Bevaringstjenestene ved Museumssenteret i
Hordaland for konserveringstjenester og rådgivning. 2018 har ellers
vært preget av håndtering av flere ekstraordinære prosjekter, blant
annet støvsanering av mellom 3- og 4 000 gjenstander.
Museet mangler innsamlingsplan, har magasinutfordringer og til dels store etterslep på vedlikehold, dokumentasjon
og tilgjengeliggjøring. Utfordringene er adressert og tiltak satt inn,
men situasjonen bør forbedres på flere områder. Inntil tiltakene
gir resultater, vurderes samlingsforvaltningen som mindre
tilfredsstillende.
Forskning
Museet mangler forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad
og to ansatte med autorisasjon som førstekonservator NMF.
Museet ferdigstilte to større publikasjoner. De deltok i tre formalisert
FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra UH-sektoren, men de
spesifiserer i liten grad hva disse samarbeidene innebærer. Videre
oppgir de at de deltok i Kunstnettverket, men ikke i nettverksprosjekter. Ut over dette rapporterer de om forskningsforberedende
arbeid ved Astrup-senteret. Museet har langsiktige ambisjoner om å
bli en foregangsinstitusjon for forskning, tett knyttet til samlinger og
formidlingsvirksomhet, blant annet vektlegger de kompetanseheving
i kommende år. Selv om den fremtidige satsingen vurderes som
positiv, vurderes likevel museets samlede forskningsvirksomhet i
2018 som mindre tilfredsstillende, sett i sammenheng med
museets størrelse. Kulturrådet anbefaler museet å utarbeide en
forskningsplan som ledd i sin satsing på forskning.
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Museum Vest
Beskrivelse
Museum Vest er med 43,4 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 58 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 28 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 16 000 gjenstander, 50 bygninger og 24 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 2 teknisk-industrielle anlegg, 254 dekar kulturlandskap
og 1 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 7 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 191 000, det vil si en økning på 13 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, forskning, formidling og formidling til barn
og unge, men ikke for sikring.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av sikringsplan. De har jobbet godt med alle sine museumsfaglige
hovedområder, og synes særlig å være i en positiv utvikling når det
gjelder oppbygging av forskningskompetanse. Innen formidling
har de jobbet målrettet mot barn og unge, blant annet gjennom å
lede arbeidet med nettsiden MuseumsLosen. Museet synes å
jobbe planmessig med samlingsforvaltning, også når det gjelder
utfordringer knyttet til oppbevaringsforhold og digital tilgjengeliggjøring av samlingene.
Overskuddet i 2018 styrket egenkapitalen, og
likviditeten var bra. Fra og med 2020 vil Museum Vest, etter
konsolidering med Bergen Sjøfartsmuseum fra 1.5.2019, bli å regne
som stort foretak, som da må balanseføre pensjonsforpliktelser.
I oktober 2018 stengte Det Hanseatiske Museum hovedbygget for
rehabilitering, og det vil være økonomisk usikkerhet knyttet til tap av
billettinntekter. Ny formidlingsarena er under oppbygging. Museet
har fra 2017 en tiårig avtale med Lerøy Vest AS om visningsanlegg
for akvakultur, noe museet regner med vil gi god inntjening. Museum
Vest samarbeider med Bymuseet i Bergen og Stiftelsen Bryggen om
etablering av et verdensarvsenter på Bryggen.
Formidling
Museet rapporterer at de har vedtatt formidlingsplan. Museet har
en rekke varierte formidlingstilbud og undervisningstilbud tilpasset
hele utdanningsløpet, samt aktivitetstilbud til barn i skoleferier. Det
meldes om fem nye utstillinger siste år. Museet viser gjennom sin
aktivitet at barn og unge er en viktig målgruppe. Det Hanseatiske
Museum ble stengt i oktober 2018 og vil være stengt i 6 år. Museet
har som målsetning å kanalisere formidlingen over til Schøtstuene.
Museet rapporterer om en oppgang i besøket på over 21 000.

De har økende skolebesøk ved flere avdelinger og antall cruiseturister øker. Museum Vest er initiativtaker og har prosjektledelsen
for MuseumsLosen, som er en felles nettside med museumstilbud
rettet mot skolen. Alle museets avdelinger skal videreutvikle eller
lage nye undervisningsopplegg. Kulturrådet vurderer museets
formidlingsaktivitet som tilfredsstillende, men anbefaler at
museet sørger for at nettsidene følger DIFI sine retningslinjer for
universell utforming.
Samlingsforvaltning
Museum Vest har relativt små samlinger sett i forhold til museets
størrelse. I tillegg til gjenstander, fotografier og kulturhistoriske
bygninger innbefatter museets samlinger også en rekke farkoster,
teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap, hageanlegg, levende
samlinger og arkivalia, noe som gjør samlingene kompleks. Museet
rapporterte at alt av relevant planverk med unntak av sikringsplan
var på plass ved utløpet av 2018.
Museet hadde i 2018 en relativt liten tilvekst på noe
over 300 kulturhistoriske gjenstander, noe over 100 fotografier og
fire farkoster. Det meste av dette rapporteres å være i henhold til
museets planer. Museet har ikke vært spesielt aktive når det gjelder
innsamling i 2018, da de har konsentrert seg om revisjon av
eksisterende samlinger. Museet hadde noe avhending.
Museet rapporterer at 10 % av den kunsthistoriske
samlingen, 35 % av den kulturhistoriske samlingen og 26 % av
fotosamlingen i 2018 ble oppbevart under ikke tilfredsstillende eller
dårlige forhold. Kulturrådet merker seg imidlertid at museet jobber
med å forbedre oppbevaringsforholdene, og at de rapporterer om
en forbedring fra 2017.
Museum Vest har en registrerings- og digitaliseringsgrad som ligger over snittet for museene, mens de ligger litt under
snittet når det gjelder digital tilgjengeliggjøringsgrad. Vi ser imidlertid
at det arbeides godt og at det er en merkbar økning i antall digitalt
registrerte, digitaliserte og tilgjengeliggjorte objekter fra 2017.
Museum Vest har utfordringer når det gjelder
oppbevaringsforhold, og ligger under landssnittet når det gjelder
digital tilgjengeliggjøring av samlingene. Kulturrådet ser imidlertid at
museet arbeider godt ved at det rapporteres om bedre oppbevaringforhold enn tidligere og at det er betydelig flere objekter som er
digitalt dokumentert og tilgjengeliggjort i 2018 enn i 2017.
Museet omtaler i liten grad sitt arbeid med bygningsvern i statistikkrapportering og budsjettsøknad. Samlet sett finner Kulturrådet
museets samlingsforvaltning tilfredsstillende.

Forskning
Museet har en forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad og
to ansatte med autorisasjon som konservator NMF. Én ansatt tar
ph.d.-utdanning gjennom Forskningsrådets offentlig ph.d.-ordning,
en annen jobber med en doktorgradsavhandling. Museet ferdigstilte
fem publikasjoner, hvorav én forskningsartikkel med fagfellevurdering og én større publikasjon.
Museet deltok i fire formaliserte FoU-samarbeid med
samarbeidspartnere fra blant annet UH-sektoren, Forskningsrådet,
bygdelag og internasjonale aktører – blant annet som partner i et
Østersjøprosjekt og i et prosjekt som fikk innvilget EU-midler. I tillegg
deltok de i to nasjonale nettverksprosjekter, hvorav ett prosjekt i regi
av Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur, som museet er ansvarsmuseum for. Sistnevnte er del av Kulturrådets utviklingsprogram
for forskning (2018–2020). Museet oppgir at de ønsker å
fortsette arbeidet med å styrke kompetansen på forskning etter
konsolideringen med Bergen Sjøfartsmuseum. Kulturrådet vil særlig
berømme museet for å være en aktiv aktør innen eget fagfelt både
lokalt og internasjonalt. Ut fra tilgjengelig rapportering vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som meget tilfredsstillende.
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Museumssenteret i Hordaland
Beskrivelse
Museumssenteret i Hordaland er med 44,8 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 43 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 49 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 40 000 gjenstander, 110 bygninger
og 16 000 fotografier. Museet forvalter også levende samlinger,
arkiv/kildesamlinger, 5 teknisk-industrielle anlegg og 3 080 dekar
kulturlandskap. Museet rapporterer om besøk på 7 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 29 000, det vil si en økning på 9 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for katalogisering, bevaring,
sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge, men ikke
for innsamling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, særlig vurderes deres arbeid med formidling som meget
tilfredsstillende. Innen samlingsforvaltning mangler de planverk for
innsamling og digitalisering, men museet oppgir at de har jobbet
med å utarbeide nye planer som er forankret i regional samlingsutvikling, noe som vurderes som positivt. Museet har også bidratt
regionalt med å være prosjektleder for en bygningsvernkartlegging
for museene i Hordaland i 2018. Ut over de museumsfaglige
hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid med immateriell
kulturarv som meget tilfredsstillende.
Negativt årsresultat er dekket av opparbeidet egenkapital, som fremdeles er solid. Likviditeten er god. Museet tok i
2018 opp lån for å kjøpe Gjerstadheimen. For 2018 var ett av
målene internasjonalt arbeid, og Museumssenteret vurderer videre
EØS-samarbeid når nye program blir lansert.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Det vises til mange og varierte
formidlingsaktiviteter, og museet har åpnet syv nye utstillinger siste
år. I tillegg har museet tre egenproduserte vandreutstillinger. Museet
har flere DKS-opplegg. Det rapporteres om økning i besøkstall som
skyldes strategisk arbeid for å nå nye publikumsgrupper. Gjennom
flere og nye typer arrangement og formidlingsformer har museet
nådd ut til flere og andre typer publikum enn tidligere. Det fremgår
at museets formidlingsarbeid springer ut fra et reflektert forhold til
egen samfunnsrolle og målrettet arbeid mot bestemte grupper. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende,
men anbefaler museet å sørge for at nettsidene følger DIFI sine
retningslinjer for universell utforming.

Samlingsforvaltning
Gjenstands- og fotosamlingene er mindre enn gjennomsnittet for
norske museer, i forhold til total økonomi og antall årsverk. Bygningssamlingen er noe større, og i tillegg forvalter museet fem tekniskindustrielle anlegg og store arealer kulturlandskap. Museumssenteret mangler innsamlings- og digitaliseringsplan. Ny
innsamlings- og dokumentasjonsplan 2019–21 skulle på
rapporteringstidspunktet legges frem for styret i museet i februar
2019. Planen er i tråd med Samlingsplan for musea i Hordaland
2015–2020, og Innsamlings- og dokumentasjonsplan for tekstilindustri (2017). Det er positivt at samlingsutviklingen forankres i
overordnede regionale eller teknikkspesifikke planer. Museet
hadde ellers moderat tilvekst, det meste i henhold til plan.
Museumssenteret hadde registrert noe under
museumsgjennomsnittet av gjenstandssamlingen, og en del over
gjennomsnittet av fotosamlingen, med henholdsvis 55 og 36 %.
Det samme forholdet gjelder også for digitaliseringen, men her
lå museumssenteret en god del under landsgjennomsnittet for
gjenstander. Det kompenseres i noen grad av at museet har
tilgjengeliggjort såpass store andeler av det de har digitalisert,
som gjør at de her lå over landsgjennomsnittet. Museet har dessuten
ambisjoner om å publisere mer av det registrerte materialet. Det er
positivt. Etterslepet økte noe på tilgjengeliggjøring, hvilket museet
forklarer med nødvendig revidering av gamle Primus-poster.
34 % av gjenstandene, 25 % av fotoene og 50 % av
farkostene var oppbevart under ikke tilfredsstillende eller dårlige
oppbevaringsforhold. Merkelig nok ble forholdene for fotosamlingene rapportert som dårligere enn i 2017, da kun 9 % ble
rapportert til ikke tilfredsstillende, til tross for rydding og ompakking.
Museet vil gjennomføre en systematisk prioritering av samlingene,
omorganisering av gjenstandsmagasin og rydding i og ompakking av
fotosamlingen. Prioriterte gjenstander ble flyttet til fellesmagasin i
Hordaland. Magasinmangelen var spesielt stor for større gjenstander
– en utfordring de deler med flere museer. Utredning om nytt
fellesmagasin i Hordaland ble ferdigstilt i 2018, og skal til politisk
behandling i fylkeskommunen i 2019.
Museumssenteret har vært prosjektleder for en
bygningsvernkartlegging for museene i Hordaland. Den ble
avsluttet i 2018, og peker på store vedlikeholdsbehov. Bygningsvern
skal gis høyere prioritet fremover, blant annet med ønsket ansettelse
av en bygningshåndverker. Også arbeidet med kulturlandskap er
planlagt styrket med to nye stillinger. Sikring omtales i liten grad i
rapporteringen.

Museumssenteret rapporterer godt for samlingsforvaltningen, som
fremstår som tilfredsstillende. Vurderingen vil kunne bli ytterligere
positiv dersom flere av de omtalte tiltakene realiseres.
Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. To ansatte har autorisasjon som konservator NMF.
Museet ferdigstilte to større publikasjoner. De deltok i tre
formaliserte FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra blant
annet UiB og OsloMet. Ut over dette rapporterer de om deltakelse
i tre pågående nettverksprosjekt, hvorav ett med prosjektmidler
fra Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020).
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende.
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Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum
Beskrivelse
Kraftmuseet –Norsk vasskraft- og industristadmuseum er med
16,2 årsverk en nokså liten organisasjon. Driftsinntektene i 2018
var på 16 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 72 % av samlet ordinært driftstilskudd fra
departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller
12 000 gjenstander, 24 bygninger og 140 000 fotografier. Museet
forvalter også arkiv/kildesamlinger, 2 teknisk-industrielle anlegg
og 2 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 5 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 23 000, det vil si en økning på 2 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.

kunnskapsformidler, inkluderende møteplass og attraksjon. Dette
viser et reflektert forhold til målgruppearbeid. Det rapporteres om
økning i besøkstall for tredje år på rad. Kulturrådet vurderer museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har jobbet
godt med alle sine museumsfaglige områder. Innen formidling har
de satset på målgruppearbeid, blant annet gjennom samarbeid med
reiselivet. Innen samlingsforvaltning kan de blant annet vise til en høy
digitaliseringsgrad for deler av samlingene, men Kulturrådet påpeker
at museet bør vurdere videre samlingsutvikling opp mot restanser
i deler av digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsarbeidet. Innen
forskning vurderes museets tverrfaglige tilnærminger som positive.
Museet økte egeninntektene fra konferanse- og
selskapsmarkedet og salg av kompetansetjenester i form av
dokumentasjon, tilstandsvurderinger og prosjektledelse. Lønnskostnader utgjorde 63 % av kostnadene. Museet synes å føre god
kontroll med pensjonsforpliktelser, selv om disse ikke blir balanseført, og det er prioritert å styrke egenkapitalen. I 2018 var det
usikkerhet rundt tilskuddet fra Riksantikvaren, og bevilgning ble
kjent først halvveis i året. Det har vært arbeidet med å effektivisere
driften, blant annet ved digitalisering. Et fornyingsgrep i 2018
var å endre museumsnavn til Kraftmuseet – Norsk vasskraft og
industristadmuseum. I 2018 prioriterte museet arbeidet med
planverk, og museet har styrket rollen som tematisk ansvarsmuseum, regionalt og nasjonalt.

Samlingsforvaltning
Sett i lys av museets størrelse er Kraftmuseets samlinger noe under
snittet for museumsnettverket når det gjelder antall gjenstander,
fotografier og kulturhistoriske bygninger. Museet har forvaltningsansvar for teknisk-industrielle anlegg, farkoster, hageanlegg og
arkivalia. Museet hadde alt av relevant planverk på plass etter at
museet i 2018 fikk en samlingsplan.
Tilveksten var i 2018 moderat når det gjelder
gjenstandsmateriale, og relativ høy når det gjelder fotografier. All
tilvekst var i henhold til planer. Oppbevaringsforholdene var i all
hovedsak tilfredsstillende, med unntak av oppbevaringsforholdene
for kulturhistoriske gjenstander hvor hele 40 % ble oppbevart under
direkte dårlige forhold. Dette er imidlertid en problemstilling museet
er i ferd med å utbedre gjennom realisering av et nytt magasin.
Kraftmuseet rapporterer at 100 % av fotosamlingen
på nesten 140 000 fotografier er digitalt registrert og digitalisert,
mens over 10 % er digitalt tilgjengeliggjort, noe som er godt over
landssnittet. Når det gjelder gjenstandssamlingen, er alt digitalt
registrert, men bare noe over 20 % digitalisert og kun i underkant
av 5 % tilgjengeliggjort, så her ligger museet under landssnittet.
Når det gjelder bygningssamlingen, er alt digitalt dokumentert og
tilgjengeliggjort, og museet gir også inntrykk av å arbeide godt med
dokumentasjon av sine arkivsamlinger. Kulturrådet ser imidlertid
liten eller ingen reduksjon i restanse i løpet av 2018. Når det gjelder
tilgjengeliggjøring, har denne heller økt. Dette kan muligens skyldes
den relativt høye tilveksten av fotomateriale i 2018.
Kulturrådet vurderer Kraftmuseets samlingsforvaltning
som tilfredsstillende og mener det er positivt at museet øyensynlig
tar tak i de utfordringene de har når det gjelder oppbevaringsforhold.
Museet bør imidlertid vurdere fremtidig samlingsutvikling opp mot
restanser i digitalt dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsarbeid.

Formidling
Museet har en formidlingsplan. Det rapporteres om en aktiv og
variert formidling, og det arbeides med en ny formidlingsplan.
Museet har fem egenproduserte vandreutstillinger, derav en nyåpnet
og en ny utstilling. De har tydelig konsentrert seg om barn og unge
i formidlingsarbeidet, og museet har justert sine undervisningsopplegg opp mot nye læreplaner. For å nå nye målgrupper har de satt
fokus på samarbeid med reiselivet, og museet ønsker å være både

Forskning
Norsk vasskraft- og industristadmuseum har en forskningsplan som
er publisert på museets hjemmeside. De har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, og rapporterer at de også har tilsatt
prosjektmedarbeidere på forskningsprosjekt med ekstern finansiering. Museet ferdigstilte tre publikasjoner, hvorav én større. Museet
deltok i tre formaliserte FoU-samarbeid med samarbeidspartnere
fra UH-sektoren og faglige museumsnettverk, hvorav ett nettverks-

prosjekt med prosjektmidler fra Kulturrådets utviklingsprogram for
forskning (2018–2020). De rapporterer også om andre løpende
prosjekter og tiltak. Blant annet startet de opp søknadsprosessen
som samarbeidspartner i et Horizon2020-prosjekt. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende.
Kulturrådet vil berømme museets tverrfaglige tilnærming, og
koblinger mellom realfag og samfunnsaktuelle temaer. I henhold
til egne planer anbefales det likevel at museet sikrer seg at
kompetanseheving i forbindelse med forskningsprosjekter
også forblir i museet, etter endt prosjekt.

95

Kraftmuseet – Norsk vasskraft- og industristadmuseum

96



Bergens Sjøfartsmuseum
Beskrivelse
Bergens Sjøfartsmuseum er med 13,3 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 13 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 44 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 16 000 gjenstander og 55 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet
rapporterer om besøk på 3 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
25 000, det vil si en økning på 7 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring,
formidling og formidling til barn og unge, men ikke for sikring
og forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet tilfredsstillende med formidling og forskning, men
innen samlingsforvaltning bidrar blant annet dårlige oppbevaringsforhold til å trekke ned totalvurderingen. De mangler planverk for
forskning og sikring. Ut over dette rapporterer museet blant annet
om arbeid som er rettet mot museets 100-årsjubileum i 2021,
noe som synes å gi en tydelig retning på deler av det museumsfaglige
arbeidet fremover.
Egeninntektene har gått noe ned i løpet av de tre siste
årene. Egenkapitalutviklingen har vært positiv i samme periode.
Det er vedtatt konsolidering med Museum Vest med virkning fra
1.5.2019. Bergens Sjøfartsmuseum, som da blir en avdeling i
Museum Vest, har tro på større handlingsrom og styrket faglig
utvikling i den nye organisasjonen. Museet er i gang med en større
oppgradering av museumsbygget og utstillingene, og planlegging
av hundreårsjubileum i 2021 er i gang.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Det rapporteres om et variert
formidlingsprogram, blant annet gjennomføres byvandringer med
skoleelever, med vekt på Bergen som sjøfartsby. Museet har startet
arbeidet med total fornyelse av de faste utstillingene. ved Bergen
Sjøfartsmuseum, og i den forbindelse jobber museet med erfaringsinnhenting fra andre museer i Nord-Europa. I tillegg arbeides det
med planer for markering av hundreårsjubileum i 2021. Museet
rapporterer om en økning i besøkstall, som spesielt gjelder voksne
besøkende. Andelen barn og unge har gått noe ned. Rapporteringen
er noe mangelfull når det gjelder digital formidling og målgruppearbeid. Kulturrådet vurderer museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men anbefaler museet å sørge for at nettsidene følger DIFI
sine retningslinjer for universell utforming.

Samlingsforvaltning
Bergens Sjøfartsmuseum har gjenstands- og fotosamlinger noe
under snittet for norske museer når man tar museets størrelse
i betraktning. Spesielt for museet er at de har marinarkeologisk
forvaltningsansvar for Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.
I tillegg til gjenstander og foto har museet farkoster og arkivalia i sine
samlinger. Bergens Sjøfartsmuseum har alt av relevant planverk på
plass med unntak av sikringsplan.
Museet hadde marginal tilvekst av kulturhistoriske
gjenstander i 2018, som ifølge statistikkrapporteringen var i tråd
med deres planer. Utover dette ingen tilvekst, men en ikke ubetydelig
avhending av over 900 sjøkart. Dårlige magasiner er en utfordring
for museet, og det tas ikke opp gjenstandsmateriale fra marinarkeologiske undersøkelser på grunn av magasinforholdene.
Oppbevaringsforholdene ved museet er ikke bra. Over
halvparten av museets kulturhistoriske gjenstandssamling, hele den
arkeologiske gjenstandssamlingen og nesten hele fotosamlingen ble
i 2018 oppbevart under forhold som ikke var tilfredsstillende eller
direkte dårlige. Løsningen museet peker på, er nytt fellesmagasin
for Hordaland. Lyspunkt for 2018 er at hele museets samling av
farkoster oppbevares under tilfredsstillende forhold, samt at
oppbevaringsforholdene er noe forbedret i forhold til tidligere for
kulturhistorisk gjenstandsmateriale og museets fotosamling.
Om lag 200 fotografier i museets fotosamling var
digitalt registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort. Dette er en liten
andel av samlingen, men samtidig bedre enn for 2017, da ingenting
var digitalisert og tilgjengeliggjort. Når det gjelder gjenstandsmaterialet, lå museet for 2018 under snittet for norske museer når
det gjelder digital dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsgrad.
I 2018 igangsatte museet et arbeid med digital dokumentasjon
og tilgjengeliggjøring av sine arkeologiske samlinger. Her
rapporterte museet ikke inn noe som digitalisert for 2017. Når
man ikke er kommet i gang med registrering av museets marinarkeologiske gjenstandsmateriale før i 2018, kan dette skyldes at
Primus har manglet modul for denne typen gjenstandsmateriale.
Museet avsluttet i 2018 en gjennomgang av sine malerier.
Samlet sett vil Kulturrådet vurdere museets samlingsforvaltning som mindre tilfredsstillende på grunn av dårlige
oppbevaringsforhold og lav dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsgrad. Spesielt når det gjelder oppbevaringsforhold har museet
betydelige utfordringer. Vi vil imidlertid understreke at vi finner
forbedring for oppbevaringsforhold fra 2017, samt at digitaliseringsarbeidet har gjort fremskritt.

Forskning
Bergens Sjøfartsmuseum mangler forskningsplan. Museet har
én ansatt med doktorgrad. To ansatte har autorisasjon som
konservator NMF. Museet ferdigstilte én forskningsartikkel med
fagfellevurdering. Museet deltok i tre formaliserte FoU-samarbeid,
med samarbeidspartnere fra nasjonale museumsnettverk, hvorav
ett nettverksprosjekt med prosjektmidler fra Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Museet har jobbet videre med
bokprosjektet Bergen og sjøfarten bind VI, som etter planen skal
utgis i anledning museets hundreårsjubileum i 2021. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende, men
Kulturrådet etterlyser forskningsplan.
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Sunnhordland Museum
Beskrivelse
Sunnhordland Museum er med 9,0 årsverk blant de minste
museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 9 millioner
kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde
49 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 23 000 gjenstander,
49 bygninger og 31 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/
kildesamlinger, 1 teknisk-industrielt anlegg og 9 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 10 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 37 000, det vil si en økning på 59 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte ikke om planer for den faglige virksomheten.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir at de mangler planverk for alle etterspurte områder.
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Sunnhordaland
sitt arbeid med formidling som sterkest, blant annet åpnet museet en
ny hovedutstilling i 2018 som de arrangerte flere temakvelder rundt.
Museet har derimot store utfordringer innen samlingsforvaltningen,
som vurderes som ikke tilfredsstillende. Til tross for at museet oppgir
noe forskningsaktivitet, har rapporteringen et forbedringspotensial.
Styret og museumsledelsen har lagt ned mye innsats
for å styrke den økonomiske situasjonen. Museet har i flere år hatt lav
egenkapital, og det har vært arbeidet for å styrke denne. Driftsresultat var positivt i 2018. Kommunene startet i 2018 arbeidet med
en felles kommunal museumsstrategi som grunnlag for å vurdere
opptrapping av kommunale tilskudd. Museet fikk ny direktør i 2018,
som også er eneste administrative ressurs.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Museet har i løpet av siste år
åpnet ny hovedutstilling, og har arrangert flere temakvelder i
forbindelse med den. Det rapporteres om formidling på flere ulike
arenaer utenfor museet. Besøkstallet har økt fra 2017. Det skyldes
i hovedsak at det er montert telleapparat i Sunnhordlandstunet,
men også betalende besøkende har økt siste år. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men understreker
at rapporteringen har et forbedringspotensial. Kulturrådet anbefaler
museet å utarbeide en formidlingsplan, samt sørge for at nettsidene
følger DIFI sine retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Sunnhordland museums gjenstandssamling er noe over snittet
for museene i det nasjonale museumsnettverket når det gjelder
antall, mens fotosamlingen er godt under snittet. I tillegg forvalter

museet en bygningssamling som er relativt stor i forhold til museets
størrelse, samt flere farkoster, ett teknisk-industrielt anlegg, ni
hageanlegg og arkivsamlinger. Museet hadde i 2018 ikke planverk
for innsamling, registrering/katalogisering, bevaring, sikring eller
digitalisering av samlingene. Det er planlagt å få på plass en plan
for samlingsforvaltning i 2019.
Museet hadde i 2018 marginal tilvekst av kulturhistoriske gjenstander og ingen tilvekst for fotografier. Museet
hadde noe avhending.
Om lag 50 % av museets kulturhistoriske og arkeologiske samlinger ble oppbevart under tilfredsstillende eller gode
forhold. For den resterende samlingen var oppbevaringsforholdene
ikke tilfredsstillende eller direkte dårlige. Kulturrådet registrerer
at det rapporteres om vesentlig dårligere oppbevaringsforhold for
samlingene i 2018 enn hva som var tilfellet for 2017. Dette kan
settes i sammenheng med gjentakende vannlekkasjer i et magasin,
som har ført til at samlinger temporært er flyttet til lokaler med
dårligere oppbevaringsforhold. Museet rapporterer generelt om
mangelfulle magasinfasiliteter, men utbedring av eksisterende
magasin er igangsatt. I tillegg er det planer for et større fellesmagasin i tilknytning til Salhus. Museets mest verdifulle gjenstandsmateriale er allerede magasinert under gode forhold på Salhus.
Museet rapporterer kun om 6 registrerte, digitaliserte og
tilgjengeliggjorte kulturhistoriske gjenstander. Ut over dette er ikke
samlingene digitalt registrert, digitalisert eller tilgjengeliggjort, heller
ikke museets kulturhistoriske bygningssamling. Tallene for 2018
er også her lavere enn hva som ble rapportert inn for 2017. Museet
peker på merarbeidet som fulgte flomskaden i museets magasin
som en hovedårsak til at det ikke er arbeidet med dokumentasjon av
samlingene i 2018.
Sunnhordland Museum har store utfordringer i
sin samlingsforvaltning, med manglende planverk, dårlige
oppbevaringsforhold og liten registrerings-, digitaliserings- og
tilgjengeliggjøringsgrad for sine samlinger. Arbeidet i 2018 har i
tillegg vært preget av restverdisikring etter flom med påfølgende
vannskader i magasin, og man har dermed ikke fått den forbedringen
av samlingsforvaltningen man satte seg som mål for 2018. Samlet
sett vurderer Kulturrådet museets samlingsforvaltning som ikke
tilfredsstillende.

Forskning
Sunnhordaland museum mangler forskningsplan. De ferdigstilte
en større publikasjon i året som gikk. Museet deltok i tre nasjonale
museumsnettverk, men ikke i nettverksprosjekter. Museet legger
vekt på å styrke dokumentasjonen og formidlingen av Sunnhordland
sin maritime industrihistorie, men det er uklart i hvilken grad
styrkingen skal være forskningsbasert. Ut over dette rapporteres det
ikke om tiltak eller planer for å styrke museets arbeid med forskning.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende.
For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet ferdigstiller forskningsplan og knytter seg tettere til eksterne prosjekter og
fagmiljøer.
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Musea i Sogn og Fjordane
Beskrivelse
Musea i Sogn og Fjordane er med 54,4 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 65 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 62 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 123 000 gjenstander, 152 bygninger og 40 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 207 dekar kulturlandskap og 23 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 14 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 64 000, det vil si en nedgang på 4 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for sikring, men ikke for innsamling,
katalogisering, bevaring, forskning, formidling og formidling til
barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet mangler alt av etterspurt planverk, med unntak av
sikringsplan. Men de oppgir at en helhetlig samlingsforvaltningsplan
skal på plass i løpet av 2019. Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes deres arbeid med forskning som sterkest i
2018, men museet kunne i enda større grad ha utnyttet potensialet
i den høye forskningskompetansen de har blant sine ansatte.
Rapporteringen på formidling er delvis tynn og trekker derfor
inntrykket noe ned. Innen samlingsforvaltning er det positivt at
museet har etablert et utvalg for inntak og avhending, men dårlige
oppbevaringsforhold, mangelfullt planverk og en avventende
holdning til å gå i gang med å kartlegge samlingen bidrar likevel til å
trekke ned helhetsinntrykket.
I 2018 ble det gjennomført flere tiltak for å sikre bedre
styring i organisasjonen. Strategiplanen ble revidert og tiltaksliste er
utarbeidet. Varslet organisasjonsprosess ble igangsatt mot slutten
av året. Oppgradering og drift av planlagt fellesmagasin er ikke fullfinansiert. Strategisk mål om egenkapital på 30 % ble nådd. Museet
har startet gjennomgang av driftsavtaler med kommuner som vil bli
berørt av ny kommune- og fylkesstruktur.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Museet rapporterer om nedgang
i besøkstall, noe de mener skyldes manglende formidlingsressurser
i perioder, samt at transportkostnader for skolene i fylket er høye.
Det er åpnet 20 nye utstillinger siste år, men museet omtaler ikke
formidlingsarbeidet nærmere i sin rapportering. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets
formidlingsaktivitet som mindre tilfredsstillende. Kulturrådet
anbefaler museet å utarbeide formidlingsplan, samt å sørge for at
nettsidene følger DIFI sine retningslinjer for universell utforming.

Samlingsforvaltning
Musea i Sogn og Fjordane har store samlinger av gjenstander
og bygninger, både i rene tall og i forhold til antall årsverk og
total økonomi i museet. I tillegg forvalter museet en av de største
samlingene av farkoster i det nasjonale museumsnettverket, også i
forhold til antall årsverk. Museet har sikringsplan, men mangler øvrig
planverk. En helhetlig samlingsforvaltningsplan skal på plass i 2019.
Tilveksten var moderat, og delvis i henhold til planer. Avhendingen
var større enn tilveksten, med over 600 gjenstander. Det er etablert
et samlings- og avhendingsutvalg for den kulturhistoriske samlingen,
og en inntakskomité for den kunsthistoriske.
Museet hadde til dels store etterslep på digitalisering,
spesielt for gjenstander, hvor 18 % er digitalisert, en god del under
landsgjennomsnittet. På foto lå museet godt over gjennomsnittet,
med 33 % digitalisert. Nesten ingen av fotografiene var derimot
tilgjengeliggjort, mens det meste av de digitaliserte gjenstandene
var tilgjengeliggjort. Cirka en tredel av den store bygningssamlingen
var registrert og digitalisert, men ingenting var tilgjengeliggjort.
Alt i alt fremstår museets digitaliseringsarbeid noe usammenhengende, og tilgjengeliggjøringen som for passiv. Museet beskriver
utfordringene som ulike på de ulike avdelingene, men at de arbeider
med å overføre gode erfaringer fra enkeltavdelinger til hele museet.
Når planverk i tillegg kommer på plass, bør dette bidra til større
sammenheng i digitalisering og tilgjengeliggjøring.
Oppbevaringsforholdene ved museet er ikke tilfredsstillende for store deler av samlingene. Det planlagte fellesmagasinet i Angedalen er tatt midlertidig i bruk for enkelte farkoster
og gjenstander for å bøte på situasjonen i påvente av et fullverdig
fellesmagasin og ny båthall. Under forutsetning av tilskudd til
fellesmagasinprosjektet skal museet kartlegge samlingen i 2020.
Tilskudd til fellesmagasin bør etter Kulturrådets vurdering ikke være
en forutsetning for en kartlegging av samlingene, og anbefaler at
dette arbeidet fortsetter uavhengig av tilskudd. Til tross for den store
bygningssamlingen rapporterer museet svært lite om bygningsvern.
Alt i alt rapporterer ikke museet overbevisende på samlingsforvaltningen. Mangler i planverk og dårlige oppbevaringsforhold
bidrar også til at samlingsforvaltningen vurderes som mindre
tilfredsstillende, selv om mye av dette forhåpentlig kan komme
på plass i 2019.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. De har tre ansatte med doktorgrad.
Sju ansatte har autorisasjon som konservator NMF, tre som førstekonservator NMF. Museet deltok i to formaliserte FoU-samarbeid
med samarbeidspartnere fra Høgskulen på Vestlandet og Mangfoldsnettverket. Museet ferdigstilte 14 publikasjoner, hvorav 2 forskningsartikler med fagfellevurdering, og 4 større publikasjoner. Utover
dette bidro ansatte med redaksjonelt arbeid i flere nasjonale
publikasjoner. Museet oppgir at de skal etablere forskningsnettverk
og koordinator i 2019, for i større grad å dra nytte av forskningskompetansen i organisasjonen. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende, men Kulturrådet etterlyser
forskningsplan og en enda bedre utnyttelse av forskningskompetansen i museet, i henhold til museets egne planer.
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Nordmøre museum
Beskrivelse
Nordmøre museum er med 23,8 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 31 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 46 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 52 000 gjenstander, 106 bygninger og 210 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 4 teknisk-industrielle anlegg, 103 dekar kulturlandskap
og 70 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 10
arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 77 000, det vil si en økning
på 1 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Nordmøre museum oppgir å ha alt av relevant planverk på plass.
Blant de museumsfaglige områdene vurderes deres arbeid med
formidling som sterkest i 2018. Når det gjelder samlingsforvaltning,
trekker blant annet dårlige oppbevaringsforhold ned helhetsinntrykket, og Kulturrådet etterlyser midlertidige løsninger i påvente
av at mer langsiktige løsninger avklares. Det stilles også spørsmål
til bærekraften i deler av samlingsutviklingen. Innen forskning ser
det ut til at museet jobber kontinuerlig og planmessig med å styrke
FoU-arbeidet.
Årsresultat var negativt også i 2018, og det
budsjetteres med negativt resultat både for 2019 og 2020. Det sies
at i regnskapsrapporten er det inkludert store utgifter til vedlikehold
og drift av kommunalt eide anlegg, og at slike kostnader/underskudd
dekkes av anleggseiere. Museet vurderer likviditeten som god, og
rapporterer at egeninntektene har hatt positiv utvikling. Det er litt
utydelig hvordan regnskapet uttrykker de ulike avdelingene.
Museet vurderer at oppfølging av museumslag og venneforeninger er en viktig del av arbeidet med å være en lokal kraft
og bidragsyter. De fleste avdelingene har aktive venneforeninger.
Museet samarbeider med offentlige og private aktører, og har
arbeidspraksisplasser for ungdom som trenger spesiell oppfølging.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Det meldes om to egenproduserte
vandreutstillinger og ti nye utstillinger i 2018. Museet har barn og
unge som viktigste målgruppe og formidler flere DKS-opplegg ute
på skolene. Museet rapporterer om en omfattende og variert
formidlingsaktivitet og setter helhetlig tenkning på formidlingsområdet i fokus. Museet er bevisst sin samfunnsrolle og er opptatt
av å fremstå som profesjonelle og aktuelle for innbyggerne i

regionen. De arbeider godt med ulike målgrupper knyttet til
kulturelt mangfold og bruker museet som en arena for formidling
av norsk tradisjon og språk. Besøkstallet viser fortsatt en jevn
økning. Kulturrådet vurderer museets formidlingsaktivitet som
meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
I forhold til størrelsen på museet hadde Nordmøre museum i 2018
gjenstandssamlinger som i antall lå noe over snittet for museene i
det nasjonale museumsnettverket, mens fotosamlingene lå under
snittet. Samlingen av antikvariske bygninger lå godt over landssnittet
når man tar museets størrelse i betraktning. I tillegg forvaltet museet
godt over 100 farkoster samt flere teknisk-industrielle anlegg,
kulturlandskap, hageanlegg, levende samlinger og arkivmateriale/
kildesamlinger. Museet har alt av samlingsrelevant planverk på plass.
Museet hadde i 2018 en marginal tilvekst i samlingene med om
lag 2000 objekter. Alt var i henhold til plan, med unntak av en ny
antikvarisk bygning. Museet rapporterer også om noe avhending.
Museet oppgir at det ikke samles inn gjenstander utover det museet
anser som nødvendig komplementering av samlingene, og at
fotografier vurderes med tanke på relevans før de tas imot. I stedet
for en aktiv innsamlingspolicy prioriteres ordning og oversikt over
eksisterende samlinger, noe Kulturrådet også mener er å anbefale
om oversikt mangler.
Som for så mange andre museer er oppbevaringsforholdene for museets samlinger svært varierende. Nær 2/3 av
museets kulturhistoriske gjenstandssamlinger oppbevares under
ikke tilfredsstillende eller direkte dårlige forhold. Det samme gjelder
for 15 % av museets fotosamling og 20 % av museets farkoster.
Årsaken som oppgis, er manglende magasinkapasitet, og det pekes
på planlagt regionmagasin i Kristiansund som en løsning. Nordmøre
museum rapporterer også om skadedyrsproblematikk for bygningssamlingen, hvor det er behov for bedre vedlikehold. I påvente av
realisering av nytt magasin vil Kulturrådet imidlertid anbefale at det
vurderes tiltak for de delene av samlingene som oppbevares under
direkte dårlige forhold, spesielt når det gjelder foto.
Museet rapporterer om høyere digitaliseringsgrad enn
registreringsgrad for gjenstander og fotografier, og museet har en
registreringsgrad langt under landssnittet for gjenstander, mens
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgraden ligger omtrent på
snittet. Når det gjelder fotografier, ligger museet på snittet når det
gjelder registreringsgrad, og godt over når det gjelder digitaliseringsog tilgjengeliggjøringsgrad. Når det gjelder digitalt registrerte kulturhistoriske gjenstander og digitaliserte fotografier, rapporterer for
øvrig museet lavere antall enn hva som ble innrapportert for 2017,

uten at dette beskrives nærmere. Dette kan være feilrapportering,
og gjør det noe utfordrende å bedømme museets arbeid med
dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene i 2018.
Nordmøre museum har betydelige utfordringer når det
gjelder oppbevaringsforhold for sine samlinger. Løsningen som
skisseres, er regionmagasin i Kristiansund, men Kulturrådet etterlyser her midlertidige løsninger inntil dette er på plass. Det pekes
også på utfordringer for museets antikvariske bygningsmasse, og
Kulturrådet stiller seg i den sammenheng spørrende til at museet her
har tilvekst i 2018. Når det gjelder dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene, er det varierende utvikling. Kulturrådet
konkluderer på bakgrunn av dette med at museets samlingsforvaltning er mindre tilfredsstillende. Samlingene virker å være
store i forhold til museets tilgjengelige ressurser, og økt avhending
bør vurderes.
Forskning
Nordmøre museum har en forskningsplan som er tilgjengelig på
museets nettsider. Av statistikken fremgår det at museet har én
ansatt med doktorgrad, og at to ansatte har autorisasjon som
konservator NMF og én som førstekonservator NMF. Én ansatt er i
gang med en doktorgrad. Museet ferdigstilte 3 større publikasjoner,
var del av 43 formaliserte FoU-samarbeid av svært forskjellig format
og 1 nettverksprosjekt som er en del av Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Av rapporten kommer det
tydelig frem at museet jobber kontinuerlig og planmessig med å
styrke FoU-arbeidet. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.

103

Nordmøre museum

104



Nynorsk kultursentrum
Beskrivelse
Nynorsk kultursentrum er med 23,5 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 33 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 81 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 10 000 gjenstander, 3 bygninger og
345 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger og 10
dekar kulturlandskap. Museet rapporterer om besøk på 3 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 32 000, det vil si en økning på 17 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Nynorsk kultursentrum har jobbet godt med alle sine
museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av relevant
planverk på plass. Innen samlingsforvaltning rapporterer de
blant annet om gode oppbevaringsforhold for samlingene, men
inkonsekvens i rapporteringen gjør det vanskelig å gi en helhetlig
vurdering av dokumentasjonsarbeidet. Innen forskning kan de
særskilt vise til mange publikasjoner.
Egeninntektene var omtrent de samme som de to
foregående år, men underskudd for butikk- og kafedrift var økende,
og arbeid for å snu trenden er satt i gang. Institusjonen har de siste
årene jobbet med kostnadskutt. Litteraturmuseet Nynorsk kultursentrum har museumsavdelinger i tre fylker. Ved Vinje-senteret
skal bygget etter planen åpne i 2020, og utstilling de kommende
år. Fra 2018 er Litterturdagane i Vinje en del av Vinje-senteret, slik
Ulvik Poesifestival er en del av virksomheten til Hauge-senteret. Det
felles administrative arbeidet for avdelingene er profesjonalisert,
og fellesfunksjonen administrasjonssjef ble opprettet. Arbeidet
med det deponerte Jon Fosse-arkivet ble utsatt.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om to nyåpnede vandreutstillinger i drift og fire nye utstillinger. Av statistikken fremgår det at
museet hadde et variert publikumstilbud, samt skoletilbud tilknyttet
DKS. De siste årene har besøkstallet økt, og det er på arrangement
og DKS-opplegg besøkstallet øker mest. Kulturrådet skulle gjerne
sett en nærmere omtale av satsing på utvalgte målgrupper og flere
refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende,
men understreker at rapporteringen har et forbedringspotensial.

Samlingsforvaltning
Nynorsk kultursentrum er det største litteraturmuseet i landet,
men har beskjedne samlinger når det gjelder gjenstander, fotografier
og kulturhistoriske bygninger. Det er langt under snittet for norske
museer når man tar senterets størrelse i betraktning. I tillegg forvaltet
museet kulturlandskap og arkivalia. Alt av relevant planverk var på
plass ved utgangen av 2018.
Museet hadde nesten ikke tilvekst i 2018, og ingen
avhending. Sammenlignet med 2017 rapporterer museet inn bare
halvparten så mange kulturhistoriske bygninger i sin forvaltning,
men reduksjonen her skyldes feilrapportering tidligere og ikke
avhending. Museet rapporterer om tilfredsstillende eller svært
gode oppbevaringsforhold for hele samlingen.
Det meste av museets gjenstandsmateriale er digitalt
registrert, mens om lag 40 % av gjenstandsmaterialet er digitalisert
og tilgjengeliggjort, noe som er bra i forhold til landssnittet. Når det
gjelder fotosamlingen så er det meste registrert, men ingenting
digitalisert eller tilgjengeliggjort. Med tanke på samlingens størrelse
burde dette vært overkommelig.
Museet rapporterer om færre registrerte gjenstander
i 2018 enn 2017, og kun en mindre økning i antall digitaliserte og
tilgjengeliggjorte gjenstander. Når det gjelder fotografier, er nesten
hele den lille samlingen registrert, men det rapporteres ikke om
digitalisering og tilgjengeliggjøring, noe som ble gjort for 2017.
Inkonsekvensen i rapporteringen gjør det vanskelig å vurdere
utvikling i dokumentasjonsarbeidet. Samlet sett vurderer
Kulturrådet samlingsforvaltningen som tilfredsstillende.
Forskning
Nynorsk kultursentrum har en forskningsplan. Av statistikken
fremgår det at museet har ferdigstilt 12 større publikasjoner, 1
fagfellevurdert forskningsartikkel, samt 31 andre fagartikler. Museet
oppgir at de var del av 4 formaliserte FoU-samarbeid, og 1 prosjekt i
regi av nasjonale museumsnettverk. Museet rapporterer om løpende
prosjekter og tiltak som vitner om en aktiv satsing på forskning og
utvikling i sammenheng med formidling og dokumentasjonsarbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Romsdalsmuseet
Beskrivelse
Romsdalsmuseet er med 22,0 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 30 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 54 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 28 000 gjenstander, 93 bygninger og 1 270 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
3 teknisk-industrielle anlegg, 650 dekar kulturlandskap og 95 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 8 arenaer. Totalt antall
besøk i 2018 var 108 000, det vil si en økning på 1 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge, men
ikke for bevaring.
Kulturrådets generelle vurdering
Romsdalsmuseet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige
områder. Innen formidling har museet blant annet jobbet med å
spisse eksisterende formidlingstilbud opp mot definerte temaer.
Innen samlingsforvaltning nådde de blant annet egne mål om
antall tilgjengeliggjorte gjenstander på digitalt museum. Blant
utfordringene er derimot et stort etterslep på vedlikehold av
antikvariske bygninger. De mangler også planverk for bevaring
og digitalisering. Museet ser ellers ut til å jobbe planmessig med
sitt FoU-arbeid.
Negativt resultat skyldes i hovedsak manglende
tilskudd fra fylkeskommunen til omorganisering av bunadverkstedet
til Economuse.
Billettinntektene lå over budsjett, og forklares med
ekstraordinært mange cruisebåtanløp i 2018. På grunnlag av nye
samarbeidsavtaler med Romsdalskommunene 2017–2020 er
driftstilskuddet til museet økt. Bygget «Krona» har gitt nye muligheter for samarbeid med lokale organisasjoner og lag.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Det rapporteres om mange ulike
arrangement og ni nye utstillinger. Museet er opptatt av å få til
langsiktig formidling i samarbeid med andre institusjoner/
organisasjoner, og har hatt gjennomgang av utstillinger og formidling
som ytterligere har styrket formidlingen mot definerte temaer.
Det har blitt utarbeidet formidlingspakker for alle avdelinger rettet
mot barn/familier eller skoler. Det fremgår ikke av rapporteringen
hvorvidt museet har et reflektert forhold til sin egen samfunnsrolle,
og det rapporteres ikke noe om aktivitet på sosiale medier. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse har Romsdalsmuseet samlinger som
er omtrent på landssnittet når det gjelder gjenstandssamlingen og
over snittet for kulturhistoriske bygninger, samt en av landets største
fotosamlinger. Museet forvalter i tillegg farkoster, teknisk-industrielle
anlegg, kulturlandskap, hageanlegg og arkivalia. Museet har planverk
for innsamling, registrering/katalogisering og sikring av samlingene,
men ikke for bevaring og digitalisering.
I forhold til eksisterende samling hadde Romsdalsmuseet i 2018 marginal tilvekst, selv om tilveksten for fotografier
var på i underkant av 10 000 eksemplarer. All tilvekst var i henhold
til plan. Museet hadde også noe avhending. Kulturrådet registrerer
at økning i antall registrerte og digitaliserte fotografier fra 2017
til 2018 tilsvarer tilveksten, noe som vil si at museet ikke tok inn
etterslep her. Vi setter på bakgrunn av dette spørsmålstegn ved om
ikke museet i større grad burde prioritere å ta inn etterslep enn å øke
en allerede omfattende fotografisamling.
Museet rapporterer om ikke tilfredsstillende eller dårlige
oppbevaringsforhold for mellom 35 og 50 % av kunsthistorisk,
kulturhistorisk og naturhistorisk materiale. Museet jobber
imidlertid med å flytte gjenstander til magasiner, og Kulturrådet ser
forbedring fra 2017-rapporteringen. Hele fotosamlingen ble
oppbevart under svært gode forhold, mens store deler av museet
farkoster ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold, og
museet rapporterer at de ikke har magasinkapasitet for disse.
Museet rapporterer videre stort etterslep når det gjelder vedlikehold
av antikvariske bygninger. En prioritering og fremdriftsplan for
vedlikehold er utarbeidet, men museet har ikke klart å følge denne
grunnet manglende ressurser. Museet hadde som målsetning å ta i
bruk Primus FDV-modul i 2018, noe museet ikke hadde gjennomført
ved årets utløp. Denne planlegges imidlertid tatt i bruk i 2019.
Museet ligger godt over landssnittet når det gjelder
registreringsgrad for gjenstander, men noe under for fotografier. Når
det gjelder digitaliseringsgrad ligger museet imidlertid over landssnittet for både gjenstander og foto. Graden av digitalt tilgjengeliggjort materiale ligger over landssnittet for foto, men under for
gjenstandsmateriale. Kulturrådet registrerer en positiv utvikling med
reduksjon av restanse for gjenstander i 2018, men ikke tilsvarende
for fotografier. Her er etterslepet i registrering og digitalisering like
stort ved årets utløp som ved starten. Vi finner det imidlertid positivt
at museet når sin målsetning om antall tilgjengeliggjorte objekter på
Digitalt Museum.
Kulturrådet anbefaler Romsdalsmuseet å vurdere
kommende tilvekster i forhold til etterslep i dokumentasjon og
tilgjengeliggjøring. Videre ser vi at museet har betydelige

utfordringer når det gjelder oppbevaringsforhold, men at det
arbeides godt og planmessig med å forbedre dette. Museet har
videre klare utfordringer i ivaretakelsen av sine kulturhistoriske
bygninger. Totalt sett vil Kulturrådet imidlertid vurdere museets
samlingsforvaltning som tilfredsstillende.
Forskning
Romsdalsmuseet har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at to ansatte har doktorgrad, og at én ansatt har autorisasjon
som konservator NMF og én som førstekonservator NMF. Museet
ferdigstilte én større publikasjon og seks andre fagartikler i 2018. De
var del av ett formalisert FoU-samarbeid som er med i Kulturrådets
utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Museet rapporterer at
de jobbet mer målrettet med forskning i 2018, blant annet gjennom
å dedikere en egen stilling til forskning og kunnskapsproduksjon.
Museet rapporterer om løpende prosjekter og tiltak i henhold til egne
målsetninger, som vitner om en satsing på forskning og utvikling. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Kulturkvartalet
Beskrivelse
Kulturkvartalet er med 7,8 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 14 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 71 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 3 300 gjenstander og 2 bygninger.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om
besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 37 000, det vil si en
nedgang på 10 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer
for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling
og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Blant de
museumsfaglige hovedområdene vurderes museets arbeid med
formidling og samlingsforvaltning som tilfredsstillende i 2018. Innen
formidling synes de blant annet å ha jobbet bra med målgruppeutvikling. Innen samlingsforvaltning ser museet ut til å være i en
positiv utvikling når det gjelder registrering, digitalisering og
tilgjengeliggjøring, men de har derimot utfordringer når det kommer
til oppbevaringsforhold. Museet har størst forbedringspotensial
når det gjelder forskning, men museets ambisjoner om å styrke
forskningsvirksomheten vurderes som positiv.
Museet anser de siste to års negative årsresultat som
en planlagt investering i videre utvikling av institusjonen, og mener at
museets egenkapital kan bære et planlagt underskudd også i 2019
for å sikre god programmering. Museet har fått mer omtale og økte
egeninntekter. Det har vært brukt mye tid på konsolideringsforhandlinger med Sunnmøre Museum.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Museet melder om tre nye utstillinger
og tre nye vandreutstillinger i drift i 2018. Av rapporteringen fremgår
det at det legges ned betydelig innsats i å lage utstillinger av faglig
og kunstnerisk høy kvalitet. Museet gjennomfører mange åpne
omvisninger og formidler på mange språk. Museet har gratis
adgang for barn og unge under 18 år, arrangerer verksteder i alle
skoleferier, og viser til et målbevisst arbeid med publikumsutvikling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil
anbefale museet å sørge for at nettsidene følger DIFI sine retningslinjer for universell utforming.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse hadde Kulturkvartalet i 2018 en liten
gjenstandssamling, bestående av kunst- og kulturhistoriske objekter.
Museet hadde ikke fotografisamlinger og rapporterer kun to kulturhistoriske bygninger, som er bygninger som huser museet. I tillegg
hadde museet arkivsamlinger. Alt av relevant planverk er på plass.
Med en tilvekst på 17 kunsthistoriske objekter i 2018 kan museets
samlingsutvikling karakteriseres som marginal. Museet uttrykker
også i sin rapportering at de mener samlingene burde vært større,
og at de arbeider for en økning.
10 % av museets kunsthistoriske samlinger og 50 %
av museets kulturhistoriske samlinger ble i 2018 oppbevart under
ikke tilfredsstillende forhold. Museet rapporterer om utstillingsarealer uten tilstrekkelig klima- og temperaturstyring som en årsak.
Bygningene er fredet, noe som legger begrensninger på hvilke tiltak
som kan gjennomføres. I tillegg manglet museet magasinkapasitet.
Omtrent hele den kulturhistoriske samlingen var
registrert, digitalisert og digitalt tilgjengeliggjort. Når det gjelder
de kunsthistoriske samlingene, var også her nesten alle
registrert, mens halvparten var digitalisert og tilgjengeliggjort.
Lavere digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgrad her skyldes
uavklarte rettighetsspørsmål og kostnader knyttet til samtidskunst. Dette er i utgangspunktet et bra nivå, men museet har
funnet mangler ved tidligere dokumentasjonsarbeid som gjør at
det er et forbedringspotensial når det gjelder kvaliteten.
Museet hadde for 2018 en klar plan for sitt arbeid med
samlingsforvaltning. På grunn av pågående konsolideringsprosess
er imidlertid mye satt på vent, slik at man kan vurdere dette ut fra
et større perspektiv. Ut fra forutsetningene mener vi at museets
samlingsforvaltning er tilfredsstillende, selv om museet har en vei
å gå når det gjelder oppbevaringsforhold, og vi gjerne hadde sett
at museet hadde både kortsiktige og langsiktige planer for å gjøre
noe med dette.

Forskning
Kulturkvartalet har en forskningsplan. Av statistikken fremgår det
at museet ikke har ansatte med formalisert forskningskompetanse,
men at en ansatt har deltatt på videreutdanning innen museumsforskning ved UiB. Videre fremgår det at museet ferdigstilte én
større publikasjon og én fagartikkel, og at de deltok i ett nettverksprosjekt som var del av Kulturrådets utviklingsprogram for forskning
(2018–2020). De rapporterer om løpende aktivitet og planer innen
FoU-arbeid, men rapporteringen fremstår som litt sporadisk og
stikkordspreget, noe som gjør det vanskelig å få tak på en helhetlig
retning. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet som mindre
tilfredsstillende, men ambisjoner om å styrke museets forskningskompetanse vurderes som positiv.
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Sunnmøre Museum
Beskrivelse
Sunnmøre Museum er med 36,4 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 34 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 62 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 40 000 gjenstander, 116 bygninger og 320 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger og 60 dekar
kulturlandskap. Museet rapporterer om besøk på 12 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 123 000, det vil si en økning på 9 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling
til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har
jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder i 2018,
særskilt med formidling. Museet har hatt en positiv besøksutvikling,
som de ser i sammenheng med vekst i cruiseturismen. Innen
samlingsforvaltning har museet prioritert arbeid med etterslep
fremfor tilvekst. Museet ser også ut til å være i en positiv utvikling
innen forskning og utvikling, blant annet når det gjelder prioritering
av kompetanseheving. Ut over de museumsfaglige hovedområdene
vurderes i tillegg museets arbeid med mangfold og inkludering som
meget tilfredsstillende.
Egeninntektene har hatt positiv utvikling de siste årene.
Museet har brukt av egenkapitalen for å ferdigstille lagerbygget for
større gjenstander i løpet av driftsåret. Eierstrukturen ved museet
er komplisert, da bygninger, anlegg og samlinger eies av flere ulike
selvstendige stiftelser og foreninger. Sunnmøre er i en fusjonsprosess med både Kulturkvartalet og Folkemusikkarkivet i Møre
og Romsdal, den siste blir en del av fellestjenestene for museene i
fylket. Sunnmøre Museum er en del av Kystverkmuseene, med ansvar
for fyr- og merkevesen. Museet melder om økende billettinntekter
fra cruiseturister.
Formidling
Museet har en formidlingsplan og melder om seks nye utstillinger,
hvorav to vandreutstillinger i 2018. Av statistikken fremgår det at
museet hadde et variert publikumstilbud, samt flere nye formidlingsopplegg blant annet tilknyttet DKS. Besøkstallet fortsatte den
positive utviklingen også i 2018, noe museet forklarer med veksten i
antall cruiseturister. Museet melder om samarbeid med Frivillighetssentralen og frivillige foreninger, og mener at dette har bidratt til å
styrke museets formidling. Av rapporteringen fremgår det dessuten
at museet jobber helhetlig og målrettet for å sikre universell

tilgjengelighet i museet, som en strategi for å motvirke utenforskap, og Kulturrådet vil berømme museet for dette arbeidet. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Sunnmøre Museum har samlinger som er litt under landssnittet for
gjenstander og fotografier og noe over snittet for kulturhistoriske
bygninger, sett i forhold til museets størrelse og ressurser. I tillegg
har museet farkoster, kulturlandskap, hageanlegg og arkivalia i sine
samlinger. Museet har alt av relevant planverk på plass og er i ferd
med å implementere Spectrum.
Museet hadde i 2018 nesten ikke tilvekst i sine
samlinger, og det som var av tilvekst, var i tråd med museets
samlingsplan. Museet prioriterer registrering av etterslep foran
utvidelse av samlingene. Kulturrådet mener generelt at dette er
en god prioritering, men med tanke på museets relativt høye
registrerings-, digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgrad er det
etter vår vurdering rom for en noe større tilvekst. Dette må imidlertid
museet vurdere opp mot hva de har av oppbevaringsfasiliteter,
da de rapporterer om begrenset magasinkapasitet. Museet
rapporterte ikke om avhending i 2018.
Oppbevaringsforholdene var i hovedsak tilfredsstillende
for det kulturhistoriske og det arkeologiske gjenstandsmaterialet.
For naturhistorisk gjenstandsmateriale og fotografier var oppbevaringsforholdene enten svært gode eller tilfredsstillende. For
museets farkoster er det imidlertid et klart forbedringspotensial når
det gjelder oppbevaringsforhold, men museet vil i nær fremtid ta i
bruk en lagerhall som vil forbedre forholdene. Kulturrådet merker
seg at det blir rapportert om noe dårligere oppbevaringsforhold for
2018 enn hva som var tilfellet for 2017. Museet rapporterer også
om utfordringer innenfor bygningsvernet, da mange bygninger er i
relativt dårlig forfatning, og tilstanden forverres for andre bygninger.
Registreringsgrad og digitaliseringsgrad ligger godt
over landssnittet for både gjenstander og fotografier. Også når det
gjelder tilgjengeliggjøringsgrad ligger museet over landssnittet.
Over en fjerdedel av museets fotosamling var for eksempel digitalt
tilgjengeliggjort. Museet rapporterer betydelig positiv endring i antall
digitaliserte gjenstander for 2018 i forhold til 2017, mens endringen
er mindre for andre kategorier.
Sunnmøre Museum ser samlet ut til å arbeide bra med
sin samlingsforvaltning, og har satt seg klare målsetninger med
dokumentasjonsarbeidet. Museet rapporterer om at oppbevaringsforholdene var noe dårligere i 2018 enn i 2017. Kulturrådet karakteriserer samlet museets samlingsforvaltning som tilfredsstillende.

Forskning
Sunnmøre Museum har en forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at de har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, og
at de ferdigstilte to større publikasjoner og to fagartikler. De oppgir
også at to ansatte gjennomførte videreutdanning innen museumsforskning ved UiB. Videre fremgår det at de deltok i tre formaliserte
FoU-samarbeid, hvorav ett nettverksprosjekt med prosjektmidler fra
Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Ut over
dette rapporterer museet om løpende prosjekter og tiltak som vitner
om en målrettet satsing på forskning og utvikling. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets sin forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Jødisk museum Trondheim
Beskrivelse
Jødisk museum Trondheim er med 6,0 årsverk blant de minste
museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 6 millioner
kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde
75 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 2 700 gjenstander og
1 900 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger.
Museet rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall besøk i 2018
var 4 300, det vil si en økning på 1 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for katalogisering, sikring, formidling og
formidling til barn og unge, men ikke for innsamling, bevaring
og forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes museets
arbeid med formidling som sterkest og mest planmessig. Museet
rapporterer om flere løpende prosjekter, blant annet startet de
opp et utstillingsprosjekt om Holocaust i Trondheim. Når det gjelder
samlingsforvaltning, har museet fått på plass planverk for sikring
og registrering, noe som vurderes som positivt. Til tross for dette
vurderes deres arbeid med samlingsforvaltning som ikke tilfredsstillende, primært på grunn av dårlige oppbevaringsforhold og ellers
manglende planverk. Forskning omtales ikke i rapporteringen.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet hadde flere åpne publikumsarrangementer i 2018. Besøkstallene er stabile, men museet melder om en økning av betalende
publikummere, og noe færre besøk av skoleelever. Av rapporteringen
fremgår det at museet samarbeidet med Jødisk Kulturfestival i
Trondheim. I 2018 ble snublesteiner nedlagt i Trondheim og
Volda, og arbeidet videreføres de kommende årene. Museet viser
dessuten til et samarbeid med Falstadsenteret som resulterte i tre
undervisningsopplegg publisert på nettsiden. Museet startet et
stort utstillingsprosjekt som omhandler Holocaust i Trondheim,
samt avsluttet prosjektet med nettstedet Jødiske fotspor i nord.
Museet oppgir at de merker en økning av antisemittisme i samfunnet,
og reflekterer i den sammenheng rundt museets rolle og hvoran
de kan ta det inn som en del av formidlingen. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale
museet å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer for
universell utforming.

Samlingsforvaltning
Museet er en liten institusjon med en liten samling, langt under
gjennomsnittet i det nasjonale museumsnettverket. Likevel må
samlingen anses som betydningsfull, tematikken tatt i betraktning.
Museet har sikrings- og registreringsplan, men mangler øvrig
planverk. Det er likevel en positiv utvikling fra 2017. Museet hadde
inntaksstopp for å prioritere de eksisterende samlingene. Ifølge
rapporteringen var bare en begrenset andel av samlingen registrert.
Variasjon, og til dels negativ utvikling fra 2017, skyldes at det nå
kun rapporteres for registreringer i Primus. Museet leverte ikke
statistikktall på digitalisering og tilgjengeliggjøring, men det
fremgår i rapporteringen at noe er digitalisert, men ingenting er
gjort tilgjengelig. Målet er å starte tilgjengeliggjøring i 2019.
Oppbevaringsforholdene er ikke tilfredsstillende.
Både sikring og klima er dårlig. Fotografiene var innlåst i låsbare
arkivskap. Det sies ingenting om klima i disse skapene, i år som i
fjor. Arkivrommet beskrives som dårlig sikret og uegnet. Museet
ferdigstilte et prosjekt med risikoanalyse og sikring, både med tanke
på sikkerhet for ansatte og besøkende, samt sikkerhet for samlingen.
Det ble installert avfukter og kameraovervåking i ett av utstillingsrommene. Tiltak utover dette omtales ikke. Her bør samarbeidet
med MiST, som for øvrig omtales som godt, bidra til en vurdering
av alternative tiltak for å bedre oppbevaringsforholdene. Til tross
for en positiv utvikling på plandokumenter og dokumentasjon, må
samlingsforvaltningen vurderes som ikke tilfredsstillende, primært
på bakgrunn av oppbevaringsforholdene.
Forskning
Museet omtaler ikke forskning i statistikk og budsjettsøknad.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet som ikke tilfredsstillende.
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Museene i Sør-Trøndelag
Beskrivelse
Museene i Sør-Trøndelag er med 215,2 årsverk blant de største
organisasjonene i det nasjonale museumsnettverket. Driftsinntektene i 2018 var på 247 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 75 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 207 000 gjenstander, 222 bygninger og
2 060 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
3 teknisk-industrielle anlegg, 5 562 dekar kulturlandskap og
109 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 9 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 296 000, det vil si en nedgang på
8 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for sikring
og forskning, men ikke for innsamling, katalogisering, bevaring,
formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, spesielt vurderes deres tydelige strategiske satsing på
forskning som meget bra. Også arbeidet med formidling vurderes
i utgangspunktet som svært godt, men nedgang i besøkstall og
manglende planverk trekker likevel ned helhetsinntrykket på
formidling noe. Arbeidet med samlingsforvaltning fremstår som
kompetent og langsiktig, men manglende planverk, restanser
og utfordringer med oppbevaringsforhold, bidrar til å trekke ned
helhetsinntrykket. Ut over de museumsfaglige hovedområdene
vurderes i tillegg museets arbeid med immateriell kulturarv,
samt mangfold og inkludering, som meget tilfredsstillende.
Museets egenkapital var god, men det meldes at den
vil reduseres betydelig ved overgang til internasjonale regler når det
gjelder resultatføring av pensjonskostnader.
Institusjonen melder at styringsmålene er oppnådd,
organisasjonen er konsolidert, økonomien er sterk, og at det er
god bredde i aktivitetene. Kompetanseheving er satt i fokus i
organisasjonen. Styret har vedtatt ny strategi for neste fireårsperiode. Hovedbygningen på Ringve gjenåpnet juni 2018, og
arbeidet med nytt museumsbygg på Orkla har god progresjon.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet 49 nye utstillinger, hadde et bredt publikumstilbud,
samt DKS-tilbud til et stort antall skoleelever i 2018. Museet
melder om en kraftig økning i antall barn og unge som har deltatt
i pedagogiske opplegg. Besøkstallene viser en nedgang på 6,2
% fra foregående år. Museet melder også om en nedgang i antall
betalende besøkende, noe som skyldes at flere kommer inn gratis,

blant disse barn under 16 år sammen med en voksen. Museet viser
til pågående arbeid med ny utstilling, i tillegg til at hovedbygningen
på Ringve gjenåpnet i juni, med et nytt rom for å formidle både
bygningshistorie og musikkhistorie. Det fremgår at museets
formidlingsarbeid springer ut fra et reflektert forhold til egen
samfunnsrolle, og målrettet arbeid ut fra en egen strategi mot ulike
målgrupper basert på etnisitet, kultur, språk, kjønn og seksuell
legning og funksjonsvariasjon. Museet arbeider svært godt med
formidling, men manglende planverk trekker ned. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale
museet å utarbeide formidlingsplan.
Samlingsforvaltning
Museene i Sør-Trøndelag har store samlinger av gjenstander,
bygninger og foto, men ikke større enn gjennomsnittet blant
museene i det nasjonale museumsnettverket sett i forhold til antall
årsverk og museets totale økonomi. I tillegg forvalter museet en stor
samling farkoster, arkivsamlinger, tre teknisk-industrielle anlegg,
store kulturlandskapsarealer og hageanlegg. Museet mangler alt av
planer bortsett fra sikringsplan. Museet rapporterte i fjor at planer
skulle ferdigstilles i 2018, men dette er nå utsatt til første halvår
2019. Dette bør nå komme på plass. Tilveksten var moderat i forhold
til størrelsen på samlingene, men likevel ikke ubetydelig, og stor nok
til å gi økende etterslep på digitalisering og dokumentasjon. Det
redegjøres derimot godt for tilveksten i rapporteringen.
Museet lå omtrent på snittet i andel registrerte
gjenstander, men langt under snittet på registrerte foto, med 7 %.
Det samme forholdet gjelder for digitaliseringsgraden. Derimot lå
museet langt over snittet på tilgjengeliggjøring, hvor museet har
publisert en større andel av sitt digitaliserte materiale enn flertallet av
museer. Det er positivt. Likevel er det et forbedringspotensial på
foto, hvor bare ca. halvparten av de digitaliserte fotografiene var
tilgjengeliggjort. Totalt var kun 3 % av fotosamlingen gjort tilgjengelig.
Her bidrar den store fotosamlingen til betydelige etterslep. Samtidig
er det positivt at museet har jobbet mot konkrete måltall, og har
publisert over 20 000 poster i perioden 2016 til 2018.
Oppbevaringssituasjonen ved museet var ikke tilfredsstillende for nesten 50 % av de kulturhistoriske gjenstandene,
og 70 % av de kunsthistoriske. Museet rapporterte likevel med en
tydelig positiv tendens i magasinsituasjonen, blant annet grunnet det
midlertidige fellesmagasinet på DORA siden 2017. En ny magasinutredning for museene i Trøndelag er igangsatt. Rapporten omtaler
i liten grad bygningsvern, men rapporterte om fortsatt etterslep på
vedlikehold.

Museets samlingsforvaltning fremstår samlet sett som faglig
kompetent, langsiktig og planmessig. Fraværet av viktig planverk,
store restanser og utfordringer med oppbevaringsforhold trekker
ned, men utviklingen er positiv, og samlingsforvaltningen vurderes
som tilfredsstillende.
Forskning
Museene i Sør-Trøndelag har en forskningsplan som er publisert
på museets hjemmeside. De har fire ansatte med doktorgrad, og
tre er i gang med ph.d.-utdanning. Fem ansatte har autorisasjon
som konservator NMF, seks som førstekonservator NMF. Museet
deltok i tolv formaliserte FoU-samarbeid, hvorav flere internasjonale
forskningsprosjekt og ett nettverksprosjekt med prosjektmidler fra
Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020).
Museet ferdigstilte 18 publikasjoner, hvorav én forskningsartikkel
med fagfellevurdering og 9 større publikasjoner. Ut over dette
rapporterer museet om løpende prosjekter og tiltak som vitner om
en aktiv satsing på forskning og utvikling. Blant annet etablerte
museet et forskningsutvalg med representasjon fra NTNU i 2018.
Kulturrådet vil særlig berømme museet for deres strategiske og
helhetlige arbeid med egen forskningsinnsats. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2018 som meget tilfredsstillende.
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Museet Midt
Beskrivelse
Museet Midt er med 41,8 årsverk en mellomstor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 36 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 50 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 22 000 gjenstander, 97 bygninger og 8 500 fotografier.
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 1 teknisk-industrielt
anlegg, 840 dekar kulturlandskap og 3 dekar hageanlegg. Museet
rapporterer om besøk på 5 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var
86 000, det vil si en økning på 4 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, forskning,
formidling og formidling til barn og unge, men ikke for bevaring
og sikring.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Museet Midt
sitt arbeid med formidling og samlingsforvaltning som sterkest i
2018. Innen formidling har de blant annet satt i gang arbeid som
på sikt skal bidra til økt synliggjøring av sørsamisk kultur i museets
formidling. Innen samlingsforvaltning trekkes blant annet arbeidet
med registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring frem som
positivt. Men museet mangler planverk for sikring og bevaring.
Museet rapporterer om utfordringer knyttet til bygningsvern og
mangel på håndverkere, men oppgir samtidig at de deltar i et
formalisert FoU-samarbeid knyttet til bygningsvern, noe som
vurderes som positivt. Til tross for noe aktivitet bidrar likevel tynn
rapportering til å trekke ned helhetsinntrykket på forskning.
Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg
museets arbeid med immateriell kulturarv, samt mangfold og
inkludering, som meget tilfredsstillende.
Overskuddet er overført annen egenkapital for å sikre
dekning av fremtidige pensjonsforpliktelser. Museet har begynt å
oppleve endringer i eierskap og finansieringsmodeller på grunn av
fylkessammenslåing til Trøndelag. Kommunesammenslåinger vil
også påvirke finansiering og ansvarsområder.
Arbeidet i museets fagforum og ledergruppe danner
grunnlaget for videre styring av museet.
Ferdigstillelsen av besøkssenteret ved Norsk Sagbruksmuseum ble utsatt fordi det tok lengre tid enn forventet å få
godkjenning på endringer av bygninger fra Riksantikvaren.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om 18 nye utstillinger i
2018, en rekke ulike publikumstilbud, samt skoletilbud gjennok DKS.
Besøkstallene er stabile og viser en positiv utvikling. Museet melder

at økningen består av enkeltbesøk på alle avdelingene, og økning
i betalende besøkende på Namdalsmuseet og Sagbruksmuseet.
Museet viser til tiltak for å minimere variasjonene i besøkstall grunnet
store publikumsarrangement annenhvert år, og jobber for å øke
besøket utenfor sommersesongen. Av rapporteringen fremgår det
blant annet at museet igangsatte samarbeid med det sørsamiske
språksenteret i Snåsa og Åarjel-saemiej skuvle i tilknytning til FNs år
2019 for urbefolkningsspråk, noe som skal resultere i økt synlighet
av sørsamisk kultur i utstillings- og formidlingsarbeidet fra 2020.
Museet viser til arbeid med lavterskeltilbud og innovative formidlingsmetoder som gjorde museet tilgjengelig for nye segmenter i
samfunnet, og som er en viktig del av museets samfunnsrollearbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Samlingene av gjenstander og foto er mindre enn gjennomsnittet
i forhold til antall årsverk og total økonomi. Bygnings- og farkostsamlingene er noe større enn gjennomsnittet. Museet mangler
sikringsplan og bevaringsplan. Tilveksten var fra marginal til moderat,
og det meste i henhold til plan. Det ble igangsatt et arbeid med en
felles samlingsplan for alle museene i nye Trøndelag, også Saemien
Sijte. Samlingsplanen skal være grunnlag for senere prioriteringer
i samlingene og en felles samlingsutvikling. Det er en svært
positiv ambisjon.
Museet hadde registrert alt av gjenstander, foto og
farkoster, og nesten 80 % av bygningene. Selv om samlingene
relativt sett var en del mindre enn mange andre museers samlinger,
er dette svært positivt. Tallene var stort sett gode også for digitalisering og tilgjengeliggjøring, men museet kunne ha tilgjengeliggjort
mer av samlingen. Arbeidet med samlingene nådde ikke oppsatte
måltall i 2018, og arbeidet skal intensiveres i 2019, blant annet
med bygningssamlingen.
Oppbevaringsforholdene var stort sett gode, med
unntak av større gjenstander. Her viser museet til felles magasinutredning for Trøndelag fylke. Museet hadde fremdeles utfordringer
med bygningsvernet, grunnet for få håndverkere, en situasjon
som kan forverres ytterligere i 2019 grunnet pensjonsavgang.
Bygningenes tilstand skal kartlegges i 2019, som grunnlag for videre
prioritering av tiltak og digital tilgjengeliggjøring av bygningene.
Prioritering/avhending av bygninger omtales ikke, til tross for at den
relativt sett store bygningssamlingen er utfordrende for museet.
Det er iverksatt planer for å styrke museets generelle kompetanse
innen samlingsforvaltning. Samlingsforvaltningen ved museet er
alt i alt tilfredsstillende, med mange positive utviklingstrekk.

Forskning
Museet har en forskningsplan og to ansatte med autorisasjon som
konservator NMF. De deltok i ett formalisert FoU-samarbeid knyttet
til bygningsvern, og ett nettverksprosjekt med prosjektmidler fra
Kulturrådets utviklingsprogram for forskning (2018–2020). Museet
ferdigstilte seks publikasjoner, hvorav to større. Rapporteringen
utdyper i liten grad den aktiviteten som har vært, og fremstår dermed
som noe mangelfull. Samtidig kommer det frem at museet har mål
som kan bidra til å styrke museets helhetlige forskningsvirksomhet
på sikt. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som mindre
tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten anbefales det
at museet jobber videre med å prioritere forskningstid til ansatte, i
henhold til museets egne planer.
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Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Beskrivelse
Stiklestad Nasjonale Kultursenter er med 47,9 årsverk en mellomstor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 64 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 58 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 77 000 gjenstander, 70 bygninger og
610 000 fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/
kildesamlinger, 78 dekar kulturlandskap og 27 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 5 arenaer. Totalt antall besøk i 2018
var 175 000, det vil si en nedgang på 2 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for innsamling, men ikke for katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Til tross for mye godt arbeid innen de museumsfaglige hovedområdene bidrar blant annet manglende planverk til å trekke ned
helhetsinntrykket noe. Museets arbeid med formidling vurderes
som sterkest, blant annet med et tydelig målgruppearbeid. Innen
samlingsforvaltning har museet blant annet utfordringer knyttet til
oppbevaringsforhold og arbeid med registrering og tilgjengeliggjøring. Til tross for manglende planverk ser museet ut til å satse
aktivt på forskning og utvikling.
Kultursenteret hadde negativt årsresultat for første
gang siden 2008. Som årsaker oppgis blant annet nedgang i
billettsalg til Spelet om Heilag Olav og krevende driftsfinansiering
av Nils Aas kunstverksted. Selskapet har fortsatt en høy egenkapitalandel og positiv arbeidskapital.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet 31 nye utstillinger i 2018, hadde et bredt publikumstilbud, samt stor formidlingsaktivitet overfor skolelever. Besøkstallet
er nokså stabilt, men museet melder om variasjon i utviklingen for
de enkelte arenaene. Museet tok i 2018 i bruk flere alternative
formidlingsarenaer, som kulturhus, bibliotek, fjord, byrom og
rådhus. Museet fikk også en fast kronikkspalte i en lokalavis. Av
rapporteringen fremgår det at museet formidlingsvirksomhet
springer ut fra et reflektert forhold til arbeid mot spesielle
målgrupper, inkludert temaer som aktivt medborgerskap, voksenopplæring og taktil tilnærming til kulturarv. Museet arbeider svært
godt med formidling, men manglende planverk trekker ned. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil
anbefale museet å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer
for universell utforming.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse når det gjelder økonomi og antall
årsverk, er samlingene til Stiklestad Nasjonale Kultursenter på snittet
for gjenstander og fotografier, og litt under snittet for kulturhistoriske
bygninger. Museet forvalter i tillegg 15 farkoster, 4 kulturlandskap,
7 hageanlegg, levende samlinger og arkivsamlinger. Museet
har helhetlig plan for innsamling, men mangler tilsvarende for
registrering/katalogisering, bevaring, sikring og digitalisering.
Museet hadde i 2018 noe avhending, og marginal
tilvekst av kunst- og kulturhistoriske gjenstander samt fotografier.
Tilveksten var delvis i samsvar med museets innsamlingsplaner.
Den lave tilveksten kan settes i sammenheng med pågående
prosess for å kartlegge samlingene med tanke på bedre oversikt.
Det planlegges videre et prosjekt med prioritering og verdivurdering
av en eller flere delsamlinger i løpet av 2019, og museet arbeider
med en overordnet samlingsplan.
Halvparten av museets kunsthistoriske samling
oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold, mens om lag en
tredjedel av den kulturhistoriske gjenstandssamlingen og fotosamlingen oppbevares under forhold som enten er ikke tilfredsstillende eller direkte dårlig. Museet har magasiner ved flere
avdelinger som er i varierende befatning. På kort sikt arbeides det
med utbedringer lokalt, og Kulturrådet registrerer at det rapporteres
om noe bedre oppbevaringsforhold for 2018 enn hva som var tilfellet
for 2017. Den langsiktige løsningen som museet skisserer, er
likevel en felles magasinløsning for hele fylket. Det arbeides her
med en utredning som skal foreligge i 2019.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter har en registreringsgrad for sine gjenstander og fotografier på henholdsvis om lag 50 %
og i underkant av 5 %, noe som er en del under landsgjennomsnittet.
Når det gjelder antall digitaliserte gjenstander og fotografier, ligger
museet imidlertid over landssnittet, og her har det dessuten vært en
prosentvis markant økning for førstnevnte objekttype fra 2017 til
2018. Når det gjelder digital tilgjengeliggjøring av samlingene,
ligger museet igjen noe under gjennomsnittet i det nasjonale
museumsnettverket, spesielt når det gjelder tilgjengeliggjorte
gjenstander. Museet viser progresjon på alle områder når det
gjelder dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene, men
Kulturrådet kunne gjerne sett at denne var større.
Med bakgrunn i de utfordringene museet har når det
gjelder oppbevaringsforhold, lav registrerings- og tilgjengeliggjøringsgrad, kombinert med lav progresjon i arbeidet med
registrering og tilgjengeliggjøring, samt mangelen på planer,
konkluderer Kulturrådet med at museets samlingsforvaltning
samlet sett er mindre tilfredsstillende.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet har én ansatt med doktorgrad, at de deltok i to formaliserte
FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra nasjonale museumsnettverk, og at de ferdigstilte seks publikasjoner, hvorav én
forskningsartikkel med fagfellevurdering. De rapporterer også
om andre løpende prosjekter og tiltak for å styrke arbeidet med
forskning og utvikling, blant annet at de har jobbet med oppfølging
av en samarbeidsavtale med NTNU. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende, men rapporteringen har
forbedringspotensial når det gjelder sammenheng mellom hva
som fremkommer i statistikken og i budsjettsøknaden. For å
styrke forskningsvirksomheten anbefales det at museet ferdigstiller
forskningsplanen og jobber videre med å heve forskningskompetansen, i henhold til museets egne planer.
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Helgeland Museum
Beskrivelse
Helgeland Museum er med 52,2 årsverk en stor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 46 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 46 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 122 000 gjenstander, 192 bygninger og 630 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 1 tekniskindustrielt anlegg, 1 dekar kulturlandskap og 1 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 18 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 75 000, det vil si en nedgang på 2 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, sikring,
forskning og formidling til barn og unge, men ikke for bevaring og
formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige områder,
men de mangler planverk for formidling og bevaring. Innen formidling
videreførte de blant annet arbeidet med formidling av sørsamisk
kultur. Innen samlingsforvaltning har de samarbeidet med andre
museer i Nordland om planer, prosedyrer og fellestjenester. Innen
forskning har de blant annet jobbet med planverk som er publisert
på museets hjemmeside. Ut over de museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid med immateriell
kulturarv som meget tilfredsstillende.
Driftsunderskudd og betydelige investeringer har
bidratt til en dårligere likviditetssituasjon. Høy andel lønnskostnader
begrenser handlefrihet til museale utviklingsoppgaver.
Kompetanseplan/opplæringsplan, fagplan for
bygningsvern, plan for markedsføring og retningslinjer for sosiale
medier er under arbeid. Nye samarbeidsformer ble prøvd i forbindelse med et relativt omfattende tverrfaglig prosjektarbeid
på en avdeling. Dette har gitt erfaringer til å videreutvikle det
interne, faglige samarbeidet.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet 30 nye utstillinger i 2018, og at de hadde et variert
publikumstilbud samt skoletilbud tilknyttet DKS. Besøkstallene er
stabile, men viser en marginal nedgang fra foregående år. Museet
viser til videreføring av arbeidet med sørsamisk kultur og synliggjøring av samisk bosetting, samt utvikling av relaterte formidlingsopplegg. Et nettbasert formidlingsopplegg for barn er implementert i
noen avdelinger. Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av
satsing på utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt museets
samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i

statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men anbefaler museet
å utarbeide en formidlingsplan og sørge for at nettsidene følger
DIFI sine retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Helgeland Museum har samlinger av gjenstander, bygninger, foto
og farkoster som er store i forhold til årsverk og total økonomi i
museet. Museet har ikke bevaringsplan, men ellers er planverket
på plass. Planer var i stor grad koordinert i samarbeid med museer
og arkiv i regionen. Museet hadde marginal til moderat tilvekst,
det meste ikke i henhold til plan. Det var ingen avhending i 2018.
Med store samlinger og tidligere stor og til dels tilfeldig tilvekst bør
museet ideelt sett samle mer i henhold til plan, hvilket museet selv
også kommenterer. Samlingsutviklingen anses likevel som tilfredsstillende, det moderate antallet tatt i betraktning, og med tanke på
at et regionalt koordinert planverk i hovedsak er på plass.
Museet hadde registrert nærmere 60 % av
gjenstandene, som er omtrent på landsgjennomsnittet. Derimot var
i underkant av 10 % av fotosamlingen registrert, som er noe under
gjennomsnittet. Henholdsvis 20 % og 6 % var digitalisert, mens 18
% og 3 % var tilgjengeliggjort. Også dette er omtrent på, eller noe
under, gjennomsnittet for museene i det nasjonale museumsnettverket. Rundt 20 % av bygningene var registrert og digitalisert,
men ingen var tilgjengeliggjort. Museet hadde en til dels svært positiv
utvikling i antall publiserte foto og gjenstander. Likevel er det store
etterslep på digitalisering og tilgjengeliggjøring. Museet erkjenner
utfordringer på området, til dels forklart med desentralisert
organisasjon, men vil fortsette arbeidet i 2020.
Implementering av Spectrum-kompatibel samlingsforvaltningsplan for museene i Nordland ble startet i 2018, blant
annet med felles prosedyrehåndbok. Museene i Nordland har fortsatt
arbeidet med felles samlingsforvaltning og konserveringstjeneste,
hvor også Árran Lulesamisk senter er med. Det er svært positivt.
ROS-analyse ble gjennomført og implementert i samlingsplanene
for over 40 % av museets bygninger. Museet har videre planer
om å etablere et bygningsvernsenter og bli godkjent lærebedrift i
samarbeid med NTNU. Museet rapporterte om ett tyveriforsøk i
form av et innbrudd på et bygdetun.
Oppbevaringsforholdene er ikke tilfredsstillende for
relativt store deler av samlingen, blant annet 40 % av de kulturhistoriske gjenstandene. Det refereres til nytt fellesmagasin i
Mjaavatn-anlegget i Mosjøen, men både fremdrift og i hvilken grad
dette vil utbedre oppbevaringssituasjonen for museet, er uklart
i rapporteringen. Til tross for utfordringer med etterslep og

oppbevaringsforhold ser museet ut til å ha tilfredsstillende grep om
samlingsforvaltningen, spesielt dersom det regionale samarbeidet
resulterer i konkrete fellestjenester.
Forskning
Helgeland Museum ferdigstilte i 2018 en forskningsplan som er
publisert på museets hjemmesider. Av statistikken fremgår det at
museet har 2 ansatte med autorisasjon som konservator NMF, og
at museet var del av 1 formalisert FoU-samarbeid som inkluderte
UH-sektoren og nordiske partnere. Videre fremgår det at de ferdigstilte 4 større publikasjoner, 1 forskningsartikkel med fagfellevurdering, og 14 andre fagartikler i 2018. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende, men
rapporteringen har et forbedringspotensial når det gjelder å
tydeliggjøre museets overordnede forskningsprofil.
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Museum Nord
Beskrivelse
Museum Nord er med 50,9 årsverk en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 90 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd
fra Kulturdepartementet utgjorde 59 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. Samlingene
teller 74 000 gjenstander, 78 bygninger og 380 000 fotografier.
Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger,
4 teknisk-industrielle anlegg, 539 dekar kulturlandskap og 13 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 18 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 238 000, det vil si en økning på 1 % i forhold
til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring og formidling, men ikke for forskning og
formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk, med unntak av
forskningsplan. Museet vurderes som jevnt over mindre tilfredsstillende innen alle de museumsfaglige hovedområdene, dels på
grunn av mangelfull rapportering. I statistikken oppgir museet i
tillegg at de hverken jobber med mangfold og inkludering, eller
immateriell kulturarv. I budsjettsøknaden, derimot, skriver museet
at de har iverksatt tiltak for å ivareta immateriell kulturarv.
Stiftelsen Museum Nord som morselskap er ansvarlig for
det museumsfaglige og vedlikehold. Datterselskapet Lofotr Næringsdrift har overtatt det meste av salg og kommersiell virksomhet.
Isolert sett har Stiftelsen Museum Nord negativ egenkapital, men denne er forbedret fra året før. Årsaken til negativ egenkapital oppgis å være kravet om balanseføring av pensjonsforpliktelser.
I 2018 kom finansiering av Hurtigrutemuseet på plass, og det ble lagt
til rette for byggestart i 2019.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at museet
åpnet 29 utstillinger, og at de ellers hadde et variert publikumstilbud.
Museet melder om et besøkstall som har vært jevnt stigende de siste
årene. Finansiering av det nye Hurtigrutemuseet kom på plass i 2018,
og museet oppgir at de brukte mye ressurser på dette arbeidet.
Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av satsing på utvalgte
målgrupper og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i
rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som
mindre tilfredsstillende, og vil anbefale museet å sørge for at nettsidene
følger DIFIs retningslinjer for universell utforming. Kulturrådet understreker dessuten at rapporteringen har et forbedringspotensial spesielt
når det gjelder vurderingen av eget arbeid og tydelige planer fremover.

Samlingsforvaltning
Gjenstands-, bygnings- og fotosamlingene er noe mindre enn
gjennomsnittet i forhold til antall årsverk og total økonomi i museet.
I tillegg forvalter museet nesten hundre farkoster, to tekniskindustrielle anlegg, kulturlandskap og hageanlegg. Alt av planer er
på plass. Tilveksten var moderat, men over halvparten var ikke i
samsvar med plan. Museet avhendet kun én gjenstand.
Museet lå over gjennomsnittet på registrering og
digitalisering av foto, men under gjennomsnittet for gjenstander.
Museet skiller seg spesielt negativt ut på tilgjengeliggjøring av
gjenstander, hvor forsvinnende lite var gjort tilgjengelig. Plan eller
tiltak kommenteres ikke i rapporteringen. I følge våre beregninger
økte også restansene på dokumentasjon og digitalisering, til tross
for moderat fysisk tilvekst. Det kan tyde på at museet, i likhet med
de fleste museer, har små marginer før etterslepene øker, dersom de
rapporterte tallene stemmer. Dagens praksis vil i så fall ikke
være bærekraftig over tid.
Oppbevaringsforholdene var ikke tilfredsstillende for
store deler av samlingene, blant annet 57 % av de kulturhistoriske
gjenstandene og 55 % av fotoene. Nye magasiner er planlagt blant
annet i det omsøkte SKREI-senteret. Derimot er realisering av
prosjektet uavklart, og det vil ta tid før et konkret tilbud er på plass.
Midlertidig plan eller tiltak kommenteres ikke i rapporten. Bygningsvernet lå etter planen i 2018 grunnet kompetansemangel, til tross for
at museet rapporterte om kompetansetilførsel i 2017. Arbeid med
brannsikring av enkelte avdelinger ble igangsatt. Eneste planlagte
tiltak på samlingsforvaltning for 2020 er detaljering av plan for nye
gjenstandsmagasiner.
Både rapportering og budsjettsøknad er noe mangelfull, og på grensen til ikke å gi grunnlag for vurdering. Rapporteringen
var noe mangelfull også i fjor. Det at planer eller tiltak for å bøte på
utfordringer i liten grad kommenteres, og at de lite tilfredsstillende
oppbevaringsforholdene ikke har noen avklart løsning, gjør at
samlingsforvaltningen anses som mindre tilfredsstillende, til tross for
at planverk er på plass. Muligens har dette mer med rapporteringen
enn de reelle forholdene å gjøre. Museet oppfordres i så fall til å
klargjøre dette i rapporteringen for 2019.

Forskning
Museum Nord mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår
det at museet har fire ansatte med doktorgrad, og at tre har
autorisasjon som førstekonservator NMF. Videre fremgår det at
museet ferdigstilte to større publikasjoner, og at de deltok i to
formaliserte FoU-prosjekter, uten å spesifisere nærmere hvem de
samarbeidet med, eller hva samarbeidet innebar. Til tross for høy
forskningskompetanse i museet fremstår rapporteringen som
svært knapp.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet i 2018 som mindre tilfredsstillende. For å styrke
forskningsvirksomheten anbefales det at museet ferdigstiller
en forskningsplan og prioriterer tid til forskningsvirksomhet for
ansatte med forskningskompetanse.
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Nordlandsmuseet
Beskrivelse
Nordlandsmuseet er med 45,4 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 41 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 49 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 54 000 gjenstander, 129 bygninger og 270 000
fotografier. Museet forvalter også levende samlinger, arkiv/kildesamlinger, 1 teknisk-industrielt anlegg og 44 dekar kulturlandskap.
Museet rapporterer om besøk på 17 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 67 000, det vil si en nedgang på 10 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, forskning, formidling og formidling til barn og unge,
men ikke for sikring.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige områder.
De oppgir å ha alt av relevant planverk på plass, med unntak av
sikringsplan. Forberedelser til åpning av nytt Jektefartmuseum hatt
høy prioritet i museet. Innen samlingsforvaltning vurderes museets
arbeid med å sikre tilfredsstillende magasinbehov gjennom midlertidige løsninger, i påvente av planlagte fremtidige løsninger, som
positivt. Museet vedtok forskningsplan i 2018, og rapporterer at
de ønsker å jobbe målrettet med kompetanseheving.
Negativt årsresultat skyldes utviklingsoppgaver i
Nordlandsmuseet, blant annet ombygging i Bymuseet og utviklingsoppgaver ved Jektefartsmuseet. Likviditeten var presset i 2018
grunnet bygging av Jektefartsmuseet, som skal åpne i juni 2019.
Det har også vært arbeidet med nye strategier og utvikling av
metoder for å optimalisere egeninntektene.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av rapporteringen fremgår det at
museet fokuserte på utvikling av utstillinger og formidlingsopplegg
i Jektefartsmuseet som åpner sommeren 2019. Et annet satsingsområde var Krigens kulturminner med vekt på krigsfangenes
betydning for vei og jernbane i regionen. Av statistikken fremgår det
at museet i 2018 åpnet 15 nye utstillinger og 2 nye vandreutstillinger,
samt flere DKS-tilbud. Museet utviklet et formidlingsopplegg som
omhandler Knut Hamsuns kontroversielle sider, en metodikk som har
overføringsverdi til alle museets avdelinger, med tanke på å utvide
tenkemåten til andre vanskelige og omstridte temaer. Besøkstallet
går ned også i 2018, noe museet mener skyldes mye byggeaktivitet.
Formidlingsaktiviteten gir inntrykk av at museet har et reflektert
forhold til målgruppearbeid, men Kulturrådet savner mer refleksjon
rundt museets samfunnsrolle. Ut fra tilgjengelig informasjon i

statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
I forhold til årsverk hadde Nordlandsmuseet i 2018 gjenstands- og
fotosamlinger litt under snittet for det nasjonale museumsnettverket,
mens den antikvariske bygningssamlingen var en del over gjennomsnittet. I tillegg hadde museet om lag 90 farkoster, tekniskindustrielle anlegg, kulturlandskap, hageanlegg, levende samlinger
og arkivsamlinger/kildesamlinger i sin forvaltning. Museet hadde
ved utgangen av 2018 ikke sikringsplan, men ellers alt av samlingsforvaltningsplaner på plass. Museet rapporterte for øvrig om ett
branntilløp i 2018.
Museet hadde i 2018 omtrent ikke tilvekst i samlingen,
og ingen avhending utover en kulturhistorisk bygning. Museet
peker på at de som driftsorganisasjon har forpliktende avtaler med
samlingenes eiere som er til hinder for avhending. Dette er noe man
imidlertid har tatt tak i gjennom å starte opp arbeid med en prosedyrehåndbok i samarbeid med andre museer i fylket, hvor prosedyre for
avhending vil inngå.
Kulturrådet vurderer oppbevaringsforholdene for
Nordlandsmuseets samlinger som relativt gode. Kun 15 % av
museets kulturhistoriske gjenstandssamling ble oppbevart under
ikke tilfredsstillende eller dårlige forhold. Museet har leieavtale for
magasinering frem til 2025. Utover leieavtalen ser de på mulighet
for å etablere et nytt fellesmagasin i samarbeid med andre museer
i fylket. Det er svært positivt at museet har besørget midlertidig
tilfredsstillende oppbevaringsforhold, mens de i samarbeid med
andre museer søker en fullgod løsning på sikt.
Nordlandsmuseet hadde i 2018 en digital registreringsog tilgjengeliggjøringsgrad for gjenstandssamlingen som lå litt under
landssnittet. Når det gjelder digital tilgjengeliggjøring, lå de imidlertid
noe over landssnittet. For fotografier lå de godt over landssnittet
både når det gjelder digital registrerings-, digitaliserings- og
tilgjengeliggjøringsgrad. Nivået er altså høyt, og i forhold til i 2017
har de en markant økning i registrerte, digitaliserte og tilgjengeliggjorte fotografier. Antallet registrerte fotografier har faktisk fordoblet
seg fra om lag 101 000 i 2017 til over 200 000 i 2018, noe som
er meget bra om dette reflekterer faktiske forhold. Når det gjelder
gjenstander, er det mindre utvikling i antall registreringer og digitaliseringer, men også her stor utvikling i antall tilgjengeliggjøringer
med nesten 12 000 flere digitalt tilgjengeliggjorte gjenstander
enn i 2017.
Til tross for en krevende desentralisert struktur har
museet klart å få på plass en tilfredsstillende oppbevaringsløsning

for sine samlinger, og har konkrete løsninger for en langsiktig,
permanent og fullgod fellesløsning. Museet ligger generelt godt an
med sitt dokumentasjonsarbeid, og viser til veldig store fremskritt
i forhold til i 2017. Nordlandsmuseet er også godt i gang med å
adressere utfordringer når det gjelder avhending, og ser ut til å
arbeide bra og planmessig med sikring og bevaring av sin antikvariske
bygningsmasse. Samlet sett vil Kulturrådet karakterisere museets
samlingsforvaltning som tilfredsstillende. Museet hadde imidlertid
branntilløp i 2018, og bør prioritere å få på plass en sikringsplan som
bygger på ROS-analyse.
Forskning
Nordlandsmuseet vedtok ny forskningsplan i 2018, som er
tilgjengelig på museet nettsider. Av statistikken fremgår det at
museet har én ansatt med doktorgrad, én ansatt med autorisasjon
som konservator NMF og én ansatt med autorisasjon som førstekonservator NMF. Museet ferdigstilte én større publikasjon, to
forskningsartikler med fagfellevurdering, samt syv andre fagartikler
i 2018. De oppgir videre at de var del av flere FoU-samarbeid med
UH-sektoren, hvorav ett formalisert. I sine planer legger museet
blant annet vekt på målrettet kompetanseheving. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet som tilfredsstillende.
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Norsk Luftfartsmuseum
Beskrivelse
Norsk Luftfartsmuseum er med 28,6 årsverk en mellomstor
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 42 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 100 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 17 000 gjenstander, 1 bygning og
66 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger.
Museet rapporterer om besøk på 3 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 63 000, det vil si en nedgang på 31 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og fikk alt av relevant planverk på plass i løpet av året.
Innen formidling har de blant annet hatt flere DKS-tilbud. Samlingsforvaltningen vurderes som tilfredsstillende, til tross for forbedringspotensial knyttet til oppbevaringsforhold og digital tilgjengeliggjøring. Ut over dette synes museet å være i en god utvikling når det
gjelder FoU-arbeid, og de oppgir blant annet at de ønsker å ta en
tydelig rolle i utvikling av ny kunnskap om den kalde krigen.
Museets høye egeninntekter kommer primært fra
leieinntekter og refusjon av driftskostnader. I 2019 konsolideres
Avinor Museum inn i Norsk Luftfartsmuseum. Dette tilfører ressurser
som vil gi museet et faglig løft, men der ligger en forventing om
tilsvarende økning fra KUD.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Formidlingstilbudet har blitt utvidet
med aktivitetsverter, tilrettelagte opplevelsestilbud og innleide
utstillinger, og et nytt undervisningsopplegg er utviklet.4 Fire nye
utstillinger er åpnet siste år, og museet har flere DKS-opplegg.
Besøkstall i hovedanlegget viser en økning, men det er en nedgang
totalt. Kulturrådet savner en noe mer aktiv satsing på utvalgte
målgrupper og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle
i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid
som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Norsk Luftfartsmuseum rapporterer kun på samlinger som eies av
Stiftelsen Norsk Luftfartsmuseum. Først fra og med 2019 vil Avinors
samlinger inngå i statistikkrapporteringen. Sett i lys av museets
størrelse var samlingene i 2018 godt under snittet for museumsnettverket når det gjelder antall gjenstander og fotografier. Mange

av gjenstandene er imidlertid både store og komplekse. I tillegg
forvaltet museet en kulturhistorisk bygning og arkivsamlinger.
Luftfartsmuseet har alt av relevant planverk på plass etter at
museet i 2018 fikk en samlingsplan. Museet benytter Spectrum
4.0 og Significance.
Tilveksten var i 2018 marginal i antall, og all tilvekst var
i henhold til museets planverk. Dette skyldes at museet prioriterer å
få oversikt over eksisterende samlinger. I tillegg har museet begrensninger når det gjelder lokaliteter med gode oppbevaringsforhold.
Luftfartsmuseet avhendet i 2018 ett fly til Forsvarets Museer.
Oppbevaringsforholdene var i 2018 til dels kritiske for
museets kulturhistoriske gjenstander. Hele 30 % ble oppbevart
under dårlige forhold og 50 % under ikke tilfredsstillende forhold.
Museet har utfordringer i tilknytning til bruk av asbest og stråling i
enkelte magasiner, og har generelt manglende magasinkapasitet
til sine store og komplekse gjenstander. En del av utfordringene
vil antakelig løses ved overtakelse av lokaliteter i forbindelse med
luftforsvarets nedtrapping, og den muligheten som da oppstår
gjennom overtakelse av bygningsmasse fra Forsvarsbygg. Dette er
imidlertid løsninger som ikke er avklarte, og som ligger langt inn i
fremtiden, og museet bør etter Kulturrådets vurdering vurdere andre
løsninger på kort sikt.
Luftfartsmuseet rapporterer at i overkant av 50 % av
gjenstandssamlingen er digitalt registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort, noe som er bra. Når det gjelder foto, er også her i overkant av
50 % digitalt registrert, hele 67 % digitalisert og 35 % tilgjengeliggjort. Dette er godt over landsgjennomsnittet. Kulturrådet registrerer
imidlertid liten utvikling fra 2017, med ett unntak når det gjelder
digitalisering av foto.
Kulturrådet vurderer Norsk Luftfartsmuseums samlingsforvaltning som tilfredsstillende. Museet har imidlertid betydelige
utfordringer når det gjelder oppbevaringsforhold, hvor status i dag er
kritisk, og arbeidet med digital dokumentasjon og tilgjengeliggjøring
av samlingene har et forbedringspotenial.

Forskning
Norsk Luftfartsmuseum vedtok ny forskningsplan i 2018, som er
tilgjengelig på museet nettsider.
Av statistikken fremgår det at museet har én ansatt
med autorisasjon som førstekonservator NMF, at de publiserte tre
fagartikler, og at de deltok i ett formalisert FoU-samarbeid – med
nasjonale og internasjonale parter. Museet oppgir også at de er
ansvarsmuseum for Luftfartsnettverket, og at de gjennom det er
knyttet til flere museer innen samme fagområde. Ut over dette
rapporterer de om løpende aktivitet og fremtidige planer, blant
annet ønsker museet å ta en tydelig rolle i utvikling av ny kunnskap
om den kalde krigen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet
som tilfredsstillende.
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Midt-Troms Museum
Beskrivelse
Midt-Troms Museum er med 11,3 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 15 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 44 %
av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 30 000 gjenstander, 67 bygninger
og 66 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger,
3 teknisk-industrielle anlegg, 60 dekar kulturlandskap og 4 dekar
hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 20 arenaer. Totalt
antall besøk i 2018 var 32 000, det vil si en økning på 3 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning og formidling til barn og unge, men ikke
for formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av formidlingsplan.
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes
Midt-Troms museum sitt arbeid med samlingsforvaltning som
sterkest i 2018. Blant annet har de arbeidet godt med registrering,
digitalisering og tilgjengeliggjøring av foto, og de har jobbet med
flere eksterne samarbeidspartnere knyttet til tradisjonshåndverk.
Museet har derimot forbedringspotensial når det kommer til
tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingen. Innen formidling
rapporterer de både om utstillinger og aktiviteter, men Kulturrådet
etterlyser en formidlingsplan og mer utdypende informasjon om
museets målgruppearbeid. Også innen forskning ville en noe mer
utfyllende rapportering ha gitt et bedre vurderingsgrunnlag.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet fire nye utstillinger i 2018. Rapporteringen viser
dessuten at museet hadde et variert publikumstilbud, samt skoletilbud tilknyttet DKS. Museet melder om stabile besøkstall, og
spesielt gode tall ved foredrag på grendehus og andre arenaer.
Museet oppgir at det fortsatt er en tendens til mindre besøk på
bygdetunene, og fornying av tilbud på bygdetunene er en utfordring.
Videre rapporterer museet om pågående arbeid knyttet til Barnemuseet som er planlagt åpnet på Finnsnes i 2021, og om utvikling
av e-museumstilbud i forbindelse med en ny utstilling. Kulturrådet
savner imidlertid en tydeligere strategi og mer refleksjon omkring
museets målgruppearbeid i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende, og vil
anbefale museet å utarbeide en formidlingsplan, samt å sørge for at

nettsidene følger DIFIs retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
Samlingene til Midt-Troms Museum er store i forhold til antall årsverk
og total økonomi. Det gjelder særlig kategoriene bygninger og
farkoster, som begge var blant de største i det nasjonale museumsnettverket, sett i forhold til årsverk. Museet har alt av planverk
integrert i en strategisk plan, som blant annet innsamlingen forholdt
seg til. Tilveksten var moderat, alt i henhold til plan. Privatarkivarbeidet gjennomføres i samarbeid med Statsarkivet i Troms.
Det er positivt.
Museet har jobbet godt med registrering og digitalisering av foto, og med 47 % ligger de langt over landsgjennomsnittet. Med 11 % foto tilgjengeliggjort ligger de godt over snittet
også her, men burde kunne tilgjengeliggjøre mer av det digitaliserte
materialet. For gjenstandenes del ligger derimot museet til dels langt
under gjennomsnittet. Kun 4 % av gjenstandene er digitalisert, mot
et landsgjennomsnitt på ca. 36 %. Andelen ble vurdert av Kulturrådet
som svært lav også i 2017, uten at dette kommenteres i rapporteringen. Museet rapporterer tvert imot om gode resultater, blant
annet med bruk av frivillige i digitaliseringsarbeidet. Det kan se ut
til at det er foto som har vært prioritert i 2018, hvor det også er en
synlig positiv utvikling i restansene. I 2019 bør innsatsen vurderes
dreiet mer over mot gjenstandssamlingen.
Det er en viss bedring i de rapporterte oppbevaringsforholdene siden 2017. Men fremdeles ble 80 % av de naturhistoriske gjenstandene, 50 % av fotografiene og 50 % av de
kulturhistoriske gjenstandene ikke tilfredsstillende oppbevart.
Oppgradering av hovedmagasinet ble ferdigstilt. Museet skal i
tillegg etablere flere «anleggsmagasiner» som skal bidra til å
forbedre oppbevaringssituasjonen ytterligere. Fellesmagasin for
museene i Troms ble diskutert i 2017, men avstander ble ansett
som en utfordring.
Planlagt verdi- og tilstandsvurdering av museets
samlede bygningsmasse ble ikke ferdigstilt grunnet sykemeldinger.
Dermed ble også vurdering av avhending av inntil 40 bygninger i
budsjettsøknad for 2018 utsatt. Arbeidet fortsetter i 2019. Museet
gjennomførte en forstudie til nettverk for bedrifter som arbeider
med tre. Formålet er å øke bygningsvernkompetansen i bedriftene.
Museet samarbeidet også i prosjekt med museer fra Sverige,
Finland, Russland og Danmark om prosjekt for håndverkere som
jobber med tre, og hadde ellers flere tiltak knyttet til tradisjonshåndverk og immateriell kulturarv som også har effekter på
vedlikehold av samlinger. Flere vedlikeholdsprosjekter på konkrete
bygninger ble gjennomført.

Med unntak av store restanser på digitalisering og tilgjengeliggjøring,
spesielt på gjenstandssamlingen, ser museet ut til å jobbe langsiktig
og planmessig med samlingsforvaltningen, og med flere positive
eksterne samarbeid. Alt i alt anses museets samlingsforvaltning som
tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan. Av statistikken fremgår det at de
har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, at de deltok
i ett formalisert FoU-samarbeid med samarbeidspartnere fra UiT,
og at de ferdigstilte fem publikasjoner, hvorav én større. Ut over
dette rapporterer de i liten grad om forskningsvirksomhet, med
unntak av deltakelse i diverse nettverk. Rapporteringen har for
øvrig forbedringspotensial når det gjelder å synliggjøre museets
helhetlige FoU-satsing. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som mindre tilfredsstillende.
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Nord-Troms Museum
Beskrivelse
Nord-Troms Museum er med 6,8 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 8 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 55 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune
og kommune. Samlingene teller 19 000 gjenstander, 48 bygninger
og 53 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger.
Museet rapporterer om besøk på 11 arenaer. Totalt antall besøk i
2018 var 12 000, det vil si en økning på 92 % i forhold til fjoråret.
Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, formidling og formidling til barn og unge, men
ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Nord-Troms Museum manglet planverk for digitalisering og forskning
i 2018. Innen formidling oppgir museet blant annet en dobling av
besøkstall, som de både tilskriver bedre registreringsrutiner og
interessante prosjekter ved museet. Formidlingsarbeidet vurderes
likevel som det svakeste blant museets hovedområder i 2018, blant
annet på grunn av mangelfull rapportering. Arbeidet med samlingsforvaltning blir vurdert som jevnt over tilfredsstillende. Museet har
blant annet jobbet med avhending av kulturhistoriske gjenstander
og med reorganisering av eksisterende magasiner for å frigjøre plass.
Museet har derimot utfordringer når det gjelder oppbevaringsforhold og digital tilgjengeliggjøring. Museet er del av flere
formaliserte FoU-samarbeid, noe som vurderes som positivt,
spesielt tatt i betraktning museets størrelse.
Negativt årsresultat skyldes en prosjektstilling som var
planlagt finansiert ved egenkapitalen. Egeninntektene var lave, og ny
museumsbutikk innfridde ikke da salget av varer var svært lavt.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet 12 nye utstillinger i 2018, samt at de hadde et
variert publikums- og skoletilbud. Besøkstallet nær doblet seg
fra året før, noe museet forklarer med bedre registreringsrutiner
og interessante prosjekter, men museet melder om en reduksjon
i museets åpningstid. Museet oppgir at de vil videreføre arbeidet
med et prosjekt knyttet til tradisjonsmusikk fra Nord-Troms og Syria.
Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere omtale av satsing på
utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som
mindre tilfredsstillende, og understreker at rapporteringen har et
forbedringspotensial.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse har Nord-Troms Museum samlinger
som er en del over snittet for norske museer når det gjelder antall
gjenstander og spesielt antikvariske bygninger, men litt under snittet
for antall fotografier. I tillegg forvalter museet farkoster og arkivsamlinger. Museet har alt av relevant planverk for samlingsforvaltning
på plass, med unntak av planer for digitalisering.
Museet hadde omtrent ikke tilvekst i 2018 av hverken
fotografier eller gjenstander. Faktisk ble det avhendet flere kulturhistoriske gjenstander enn hva som ble samlet inn.
Nord-Troms Museum har ikke rapportert om
oppbevaringsforhold for fotosamlingen, kun for kulturhistoriske
gjenstander. Det oppgis imidlertid at fotosamlingen lagres i klimaregulert magasin. Når det gjelder gjenstandssamlingen, ble 5 %
oppbevart under dårlige forhold og 30 % under ikke tilfredsstillende forhold. Det er dermed et forbedringspotensial, men
museet rapporterer at de har vært aktive gjennom flytting og
reorganisering av eksisterende magasiner som vil frigjøre plass.
På grunn av personellmangel er progresjonen i dette arbeidet ikke så
høy som ønskelig. Det er små endringer fra rapporteringen for 2017.
Statistikken viser at omtrent hele gjenstandssamlingen er digitalt registrert og digitalisert, men ingenting er
digitalt tilgjengeliggjort. Museet oppga i statistikkrapporteringen
for 2017 at gjenstandsregistreringene ikke var digitalt registrert med
foto, noe som kan tyde på at de ikke er digitalisert til tross for at dette
er oppgitt i statistikken. Når det gjelder fotosamlingen, så er det mer
samsvar mellom dokumentasjon og tilgjengeliggjøring. Her var noe
over halvparten av samlingen registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort, noe som er godt over landssnittet. Ser vi isolert på 2018, finner
vi imidlertid omtrent ingen endring i forhold til det som ble rapportert
for 2017, noe som tyder på at dokumentasjonsarbeidet ikke har vært
prioritert i 2018.
Samlet sett konkluderer Kulturrådet med at NordTroms Museums samlingsforvaltning er tilfredsstillende. Kulturrådet
finner imidlertidig manglende progresjon foruroligende, både når
det gjelder arbeidet med dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av
samlingene, samt i å sikre tilfredsstillende oppbevaringsforhold.

Forskning
Museet mangler forskningsplan, men oppgir at arbeidet med
forskningsplan skal starte i 2019.
Av statistikken fremgår det at museet har én ansatt med
doktorgrad og én ansatt med autorisasjon som førstekonservator
NMF. Museet deltok i fire formaliserte FoU-prosjekt med samarbeidspartnere fra blant annet UiT, Halti kvenkultursenter og faglige
museumsnettverk.
Av statistikken fremgår det at museet ferdigstilte en
større publikasjon, som i følge rapporten også var fagfellevurdert.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende,
men Kulturrådet etterlyser forskningsplan og en noe mer fyldig
rapportering.
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Nordnorsk Kunstmuseum
Beskrivelse
Nordnorsk Kunstmuseum er med 10,4 årsverk en nokså liten
organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 25 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 100 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 2 200 gjenstander. Museet rapporterer
om besøk på 3 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 77 000, det
vil si en nedgang på 3 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om
planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning,
formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. Innen
formidling kan de blant annet vise til en utstrakt utadrettet virksomhet. Innen samlingsforvaltning har museet blant annet startet
opp en utredning av nye magasiner, i samarbeid med Perspektivet
museum. Innen forskning legger de vekt på å styrke kompetansen
på samisk kunst og annen urfolkskunst, og synes generelt å satse
på kompetanseheving.
Museets likviditet er solid og har vært gjenstand for
målrettet oppbygging de siste fem år.
Nordnorsk Kunstmuseum vedtok å innføre inngangspenger fra 2019. Museet ble mva-registrert mot slutten av 2018,
og organisasjonen har arbeidet med å legge til rette for mvaregistrering. Museumsbutikken utvidet sortimentet for å fremstå
attraktiv som lokal gavebutikk. Det rapporteres at husleie og drift av
bygningen utgjør en stor andel av driftskostnadene. Museet arbeidet
i 2018 aktivt med å forankre prosjektmetodikk som arbeidsmetode.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet syv nye utstillinger i 2018, og museet hadde et variert
publikumstilbud. Samarbeid med DKS resulterte i at 43 skoler mottok
kunstkofferter med tema Arktiske historier - bilder av nord som reiste
sammen med en formidler. Gjennom dette kunne museet sende
sikkerhetskrevende verk og selv bidra aktivt i formidlingssituasjonen.
Besøkstallene er nokså stabile, men viser en svak nedgang fra året
før. Museet oppgir at Kunsthall Svalbards samlokalisering med
Svalbard Museum trakk besøkende til Kunsthallen. I 2018 fokuserte
museet på seminar under Festspillene i Harstad og workshop i Bodø
i samarbeid med SeKunst. Kulturrådet skulle gjerne sett en nærmere
omtale av satsing på utvalgte målgrupper og flere refleksjoner
rundt museets samfunnsrolle i rapporteringen. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet

museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Nordnorsk Kunstmuseums samlinger besto i 2018 kun av kunsthistoriske gjenstander, og var relativt liten med noe i overkant av
2 000 objekter. Museet har alt av planverk på plass, og har i 2018
benyttet Spectrum i sin samlingsforvaltning.
Tilveksten i 2018 var på 17 verker, alt i henhold til
museets planer, og kan karakteriseres som marginal. Museet
rapporterer for øvrig om begrenset kapasitet når det gjelder tilvekst
på grunn av utfordringer når det gjelder tilfredsstillende magasinkapasitet. Et prioritert område er tilvekst av kunst produsert av
kvinnelige kunstnere.
Museet rapporterer at om lag halvparten av samlingene
oppbevares under tilfredsstillende forhold og resterende halvpart
under ikke tilfredsstillende forhold. Det er etter Kulturrådets
oppfatning foruroligende når om lag 50 % av samlingene er så dårlig
oppbevart. Museet er imidlertid i dialog med Perspektivet Museum
om en utredning av nye magasiner.
Hele samlingen er registrert, og det aller meste digitalisert. Museet hadde en målsetning om at hele samlingen skulle
tilgjengeliggjøres i 2018, men ingen verker var digitalt tilgjengeliggjort ved årets slutt. Museet mener at kvaliteten på digitalisert
materiale i en del tilfeller er for dårlig for publisering, slik at en kvalitetsheving må på plass før publisering. Det planlegges her et større
tilgjengeliggjøringsarbeid i 2019.
Museet nådde ikke sine egne målsetninger for 2018
når det gjelder tilgjengeliggjøring, og har betydelige utfordringer
når det gjelder magasinkapasitet, noe som også legger bindinger på
samlingsutviklingen. Likevel konkluderer Kulturrådet med at museets
samlingsforvaltning i 2018 var tilfredsstillende.
Forskning
Museet har en forskningsplan. Av statistikken fremgår det at museet
har én ansatt med doktorgrad og én ansatt med autorisasjon som
konservator NMF. Museet oppgir også at de har fått midler fra Norges
forskningsråd til en ph.d.-stilling med oppstart i 2019. Videre fremgår
det av statistikken at museet deltok i ett formalisert FoU-samarbeid, med samarbeidspartnere fra UiT, og at de ferdigstilte to
større publikasjoner. Museet legger vekt på å styrke kompetansen
på samisk kunst og annen urfolkskunst, og rapporterer om tiltak og
planer som vitner om en aktiv satsing på FoU-arbeid som er tydelig
integrert i organisasjonen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som tilfredsstillende.
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Perspektivet Museum
Beskrivelse
Perspektivet Museum er med 8,3 årsverk blant de minste museumsorganisasjonene. Driftsinntektene i 2018 var på 9 millioner kroner.
Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 46 % av
samlet ordinært driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og
kommune. Samlingene teller 15 000 gjenstander, 22 bygninger
og 470 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger
og 1 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk på 7 arenaer.
Totalt antall besøk i 2018 var 30 000, det vil si en økning på 16 %
i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
bevaring, sikring og formidling til barn og unge, men ikke for
katalogisering, forskning og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Perspektivet
museum sitt arbeid med formidling som det sterkeste, med et variert
publikumstilbud som bærer preg av et reflektert forhold til egen
samfunnsrolle. Museet ser derimot ut til å ha større utfordringer
når det gjelder deres arbeid med samlingsforvaltning, hvor de
også mangler planverk for registrering og katalogisering. Tatt i
betraktning museets størrelse er deres forskningsinnsats
imponerende, blant annet på grunn av en tydelig kobling mellom
forskning, dokumentasjon og formidling. Men manglende planverk
trekker ned helhetsvurderingen noe.
Perspektivet museum praktiserer fremdeles gratis
inngang for alle. Museet igangsatte forarbeidet til en større utstilling
over Cora Sandels kunstnerskap. Det ble også satt i gang et forprosjekt om utbygging av Cora Sandels hus / Filmens hus sammen
med Tromsø Internasjonale Filmfestival som likeverdig eier.
Formidling
Museet har en formidlingsplan for målgruppen barn og unge, og
melder om økt pågang fra grupper som ønsker å besøke museet.
Av statistikken fremgår det at museet åpnet fire nye utstillinger i
2018, og at de hadde et variert publikumstilbud, tilbud gjennom
Den Kulturelle Spaserstokken, samt sjangeroverskridende skoletilbud tilknyttet DKS. I tillegg gjennomførte de en rekke formidlingsprosjekter og arrangementer med foreninger, institusjoner og
festivaler som bidro til å sette aktuelle temaer på dagsorden, samt
gjøre museet til deltaker i den offentlige debatten. Besøkstallene er
nokså stabile med en positiv utvikling i 2018. Museet viser til arbeid
med kritisk refleksjon, museets samfunnsrolle og kulturelt mangfold,
og Kulturrådet vil særlig berømme museet for deres strategiske
og helhetlige arbeid med egen dokumentasjon, utstillings- og
formidlingsinnsats. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og

budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsvirksomhet
som meget tilfredsstillende, men vil anbefale museet å sørge for at
nettsidene følger DIFIs retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse er gjenstands- og bygningssamling
gjennomsnittlig stor, mens fotosamlingen er langt større enn landsgjennomsnittet. Museet forvalter også farkoster, ett hageanlegg
og arkivsamlinger. Museet mangler planverk for registrering/
katalogisering av samlingene. Ellers er alt av relevant planverk
på plass.
Prosentvis kan museets tilvekst i 2018 betegnes som
høy når det gjelder gjenstander, og marginal når det gjelder foto,
til tross for at den i fysiske antall objekter utgjorde om lag 350
gjenstander og nesten 4 000 fotografier. All tilvekst var i henhold til
plan, og det ble ikke avhendet noe fra samlingene i 2018. Den store
tilveksten kan knyttes til en stor aksesjon.
Museets oppbevaringsforhold var varierende. Nesten
50 % av gjenstandsmaterialet ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold. For fotosamlingen var det bare 1 % som ble
oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold, mens en av museet
farkoster ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold.
Museet arbeider imidlertid på bred front med å forbedre forholdene
gjennom deponering av objekter til andre institusjoner med gode
oppbevaringsforhold, utbedring av egne magasiner og samarbeid
med andre museer om nye magasiner. Museet er i ferd med å
utarbeide vedlikeholdsplan for sine kulturhistoriske bygninger.
I underkant av 6 % av gjenstandssamlingen var digitalisert, noe som er godt under landsgjennomsnittet, og ingenting
rapporteres tilgjengeliggjort. For fotosamlingen er det noe bedre,
men museet ligger likevel under landssnittet når det gjelder
registrerings- og tilgjengeliggjøringsgrad. Vi registrerer god
utvikling i antall registrerte og digitaliserte fotografier fra 2017 til
2018, men ingen økning i tilgjengeliggjøring. Tar man med i
betraktningen tilveksten i 2018, er det imidlertid liten eller ingen
nedgang i restansen på digitalt dokumentert og tilgjengeliggjort
materiale. Museet rapporterer at mangel på fast samlingsforvalter
gjør kontinuerlig arbeid vanskelig.
Kulturrådet konkluderer med at museets samlingsforvaltning er mindre tilfredsstillende på bakgrunn av lav
dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsgrad, liten eller ingen
progresjon og manglende planverk for dette omådet av samlingsforvaltningen. Museet har også utfordringer med oppbevaringsforhold, men har her funnet en del gode løsninger og skisserer
ytterligere tiltak som vil bedre situasjonen fremover.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet har én ansatt med autorisasjon som konservator NMF,
at de deltok i fire formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren og faglige museumsnettverk, og at de ferdigstilte
en forskningsartikkel med fagfellevurdering. Museet legger vekt
på at forskning og kunnskapsutvikling knyttes opp mot pågående
dokumentasjons- og formidlingsarbeid, i tillegg til museets arbeid
med mangfold og inkludering. De ønsker å tilrettelegge for ekstern
forskning på museet, og rapporterer at de hadde en student på
hospitering i 2018. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018 som
tilfredsstillende, men Kulturrådet etterlyser forskningsplan.
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Sør-Troms Museum
Beskrivelse
Sør-Troms Museum er med 23,8 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 27 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 57 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 46 000 gjenstander, 46 bygninger og 56 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 1 tekniskindustrielt anlegg og 200 dekar kulturlandskap. Museet rapporterer
om besøk på 8 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 58 000, det
vil si en økning på 21 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om
planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, formidling
og formidling til barn og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha det meste av etterspurt planverk på plass,
med unntak av forskningsplan.
Innen formidling melder de blant annet om et variert
publikumstilbud rettet mot ulike målgrupper, i tillegg til en kraftig
økning i besøkstall i forbindelse med 150-årsjubileet til Anna
Rogde. Innen samlingsforvaltning har de blant annet jobbet godt
og planmessig med bygningssamlingen, og med dokumentasjon av
samlingene. Når det gjelder forskningsvirksomheten, derimot,
trekker manglende planverk og delvis mangelfull rapportering ned
helhetsinntrykket.
Likviditeten var under press på grunn av bygging av
Trondenes middelaldergård. Egenkapitalen var tilfredsstillende, men
vil de nærmeste årene belastes med driftsunderskudd når museets
nye arena, Allmenningr, settes i drift juni 2019.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om syv nye utstillinger
i 2018. Av statistikken fremgår det at museet hadde et variert
publikumstilbud, nyutviklede skoletilbud tilknyttet DKS og Den
Kulturelle Spaserstokken, samt flere målrettete formidlingsopplegg
til brukere med særskilte behov, som personer med demens og
personer med nedsatt funksjonsevne eller synshemminger. Museet
melder om en en kraftig økning i besøkstallene blant annet på grunn
av 150-årsjubileet for Anna Rogde, som ble feiret med utstillinger,
foredrag og seilaser i hele Sør-Troms. Outsider Art Street Gallery i
Harstad var åpent i seks måneder med skiftende utstillinger, og ble
godt besøkt. En storsatsing for museet er deltakelse i EU-prosjektet
«Follow The Vikings» som i 2018 ble vist i Harstad med multimediateater, vikingleir, lek og formidling. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men vil anbefale museet

å sørge for at nettsidene følger DIFIs retningslinjer for universell
utforming.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse er samlingene til Sør-Troms Museum
omtrent på landssnittet, med unntak av fotosamlingen som er en god
del under gjennomsnittet i det nasjonale museumsnettverket. Museet
forvalter både farkoster, teknisk-industrielle anlegg, kulturlandskap
og arkivsamlinger i tillegg til gjenstands-, foto- og bygningssamlinger.
Museet har alt av relevant planverk på plass.
Sør-Troms Museum hadde i 2018 en marginal tilvekst
når det gjelder gjenstander, en moderat tilvekst av kulturhistoriske
fotografier og ingen avhending. Museet rapporterer at samlingsutviklingen er tilfredsstillende og etter plan. Museet har stort sett
tilfredsstillende oppbevaringsforhold for kulturhistorisk gjenstandsmateriale og fotografier, men rapporterer at hele 70 % av den kunsthistoriske samlingen oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold.
Samlet sett har museet noe forbedring i sine oppbevaringsforhold
sammenlignet med 2017, noe som skyldes etablering av et nytt
magasin i 2018. Museet forventer en ytterligere forbedring i oppbevaringsforholdene i 2019 som følge av at hele magasinet tas i bruk.
Alt av gjenstandsmateriale og nærmere 75 % av fotomaterialet var i 2018 registrert, noe som er godt over landsgjennomsnittet. Museet rapporterer imidlertid færre registrerte fotografier
ved utgangen av 2018 enn de gjorde ved utgangen av 2017, uten at
dette forklares. Når det gjelder digitaliseringsgrad, lå museet godt
over snittet, spesielt for fotografier. Vedrørende digital tilgjengeliggjøring av samlingene var museet godt over snittet når det gjelder
fotografier, men hadde ikke tilgjengeliggjort noe av gjenstandssamlingen, ei heller av bygningssamlingen. Her er imidlertid planen å
tilgjengeliggjøre en del i løpet av 2019. Museet gjennomførte i 2018
i henhold til plan en prioritering i bygningssamlingene, da museet
tidligere har konkludert med at bygningssamlingen er for omfattende
i forhold til museets disponible ressurser. Arbeid med prioritert
vedlikehold av bygningssamlingen er igangsatt.
Museet virker å arbeide godt med sin samlingsforvaltning, og Kulturrådet ønsker spesielt å fremheve godt arbeid med
dokumentasjon av samlingene, samt planmessig og god tilnærming
til museets bygningssamling. Samlet sett vurderer vi museets
samlingsforvaltning som tilfredstillende.

Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF. De
oppgir å ha detatt i tre formaliserte FoU-samarbeid med
samarbeidspartnere fra UiT, NTNU og Preus museum, hvorav ett
Kreativt Europa-prosjekt. Museet ferdigstilte sju publikasjoner,
hvorav én større. Til tross for aktivitet fremstår både rapporteringen
av måloppnåelse samt museets videre planer for forskning som
noe uklar og tynn. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i 2018
som mindre tilfredsstillende. For å styrke forskningsvirksomheten
anbefales det at museet ferdigstiller sin forskningsplan og jobber
videre med å heve forskningskompetansen, i henhold til museets
2020-mål.
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Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark
Beskrivelse
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark er med 20,8
årsverk en mellomstor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på
18 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet
utgjorde 47 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement,
fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 14 000 gjenstander,
14 bygninger og 48 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/
kildesamlinger og 4 teknisk-industrielle anlegg. Museet rapporterer
om besøk på 7 arenaer. Totalt antall besøk i 2018 var 51 000, det
vil si en økning på 48 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om
planer for innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, formidling
og formidling til barn og unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet har jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder, og oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med
unntak av forskningsplan. Innen formidling har de blant annet jobbet
med å tilrettelegge for et økende reiselivsmarked i Finnmark.
Innen samlingsforvaltning har museet jobbet godt med registrering,
digitalisering og tilgjengeliggjøring, men tilgjengeliggjøringsgraden
kunne gjerne ha vært enda høyere sett i sammenheng med digitaliseringsgraden. Museet ser ellers ut til å jobbe planmessig med
å utbedre dårlige oppbevaringsforhold. Innen forskning vurderes
spesielt den tydelige satsingen på kompetanseheving som positiv.
Det har vært en positiv utvikling med hensyn til egeninntekter. Årsaken er at det nye museet i Honningsvåg er i drift.
Negativ egenkapital skyldes pensjonsforpliktelser. Negativt driftsresultat skyldes feilføring av pensjon i 2017 som ble rettet opp i
2018. Museet lyktes ikke i å nå målsetningen om å få statlig driftstilskudd etter modellen 60 % stat og 40 % region til Foldalbruket
kystkultursenter og museum.
Formidling
Museet har en formidlingsplan. Av statistikken fremgår det at museet
åpnet 20 nye utstillinger i 2018. Museet melder om en satsing på å
styrke arbeidet med den maritime infrastrukturen gjennom deltakelsen
i nettverket Kystverksmusea. Museet oppgir at de arbeidet målrettet
både med utvikling av tilbud til barn og unge, markedsføring og
tilrettelegging for et økende reiselivsmarked i Finnmark. I tillegg
fokuserte museet på utvikling av publikumsprogram knyttet til
historiske markeringer og temaer tilpasset ulike interesser og
målgrupper. Utover dette omtales ikke museets formidlingsarbeid
nærmere. Besøkstallene har variert en del de siste årene, men
tallene for 2018 viser en solid økning. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets

formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning
Samlingene av gjenstander, bygninger og foto er en del mindre enn
gjennomsnittet, sett i forhold til antall årsverk og total økonomi.
Museet har også farkoster som utgjør noe mer enn snittet i forhold til
årsverk, samt to teknisk-industrielle anlegg. Museet har alt av planer
på plass. Tilvekst og avhending var moderat, men tilveksten var ikke i
henhold til plan.
Over 75 % av gjenstandene var registrert og digitalisert,
og over 30 % var tilgjengeliggjort. Dette er gode tall et stykke over
landsgjennomsnittet. Nesten 80 % av fotosamlingen var registrert og
digitalisert. Dette er svært gode tall i forhold til landsgjennomsnittet,
men så har også museet en relativt liten samling. Derimot er bare
en liten andel av fotoene tilgjengeliggjort. Med så mye digitalisert
materiale burde mer kunne tilgjengeliggjøres. Alt i alt ligger likevel
museet svært godt an i dokumentasjons- og digitaliseringsarbeidet.
50 % av gjenstandene og 70 % av farkoster/båter
ble oppbevart ikke tilfredsstillende eller dårlig. Situasjonen har
ikke endret seg fra 2017, men vil forbedres etter hvert som nytt
magasin, som stod ferdig høsten 2018, tas i bruk. På bakgrunn av
en ROS-analyse for selskapet som helhet skal tiltak ved de øvrige
avdelingene vurderes, og flytting av sårbart materiale videreføres i
2020. Museet har utfordringer med både vedlikehold og dokumentasjon ved sitt anlegg Foldalbruket i Kjøllefjord, og mangler finansiering og ønsket bemanning. Arbeidet fortsetter med eksisterende
bemanning. Rapporteringen gir ikke grunnlag for å vurdere bygningsvernet ved museet. Alt i alt anses likevel samlingsforvaltningen som
tilfredsstillende.
Forskning
Museet mangler forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad
og to ansatte som jobber med pågående doktorgradsprosjekter.
Tre ansatte har autorisasjon som konservator NMF. Museet deltok i
ett formalisert FoU-samarbeid, med støtte fra Nordisk råd. Museet
ferdigstilte fire publikasjoner. Ut over dette rapporterer de i liten
grad om tiltak eller planer for å styrke museets arbeid med forskning.
Museets forskningsvirksomhet vurderes likevel som tilfredsstillende,
på grunn av deres tydelige satsing på kompetansebygging, men
Kulturrådet etterlyser forskningsplan.
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Varanger museum
Beskrivelse
Varanger museum er med 26,6 årsverk en mellomstor organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 25 millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 76 % av samlet ordinært
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune.
Samlingene teller 30 000 gjenstander, 54 bygninger og 94 000
fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 1 tekniskindustrielt anlegg, 50 dekar kulturlandskap og 2 dekar hageanlegg.
Museet rapporterer om besøk på 3 arenaer. Totalt antall besøk i 2018
var 43 000, det vil si en nedgang på 34 % i forhold til fjoråret. Museet
rapporterte om planer for formidling til barn og unge, men ikke for
innsamling, katalogisering, bevaring, sikring, forskning og formidling.
Kulturrådets generelle vurdering
Blant de museumsfaglige hovedområdene fremstår Varanger
museum sitt arbeid med formidling og forskning som sterkest i
2018. Begge områdene bærer preg av et reflektert forhold til egen
samfunnsrolle, gjensidig faglig kobling samt evne til å søke relevante
samarbeidspartnere. Manglende planverk bidrar til å trekke ned
helhetsinnstrykket ¬– spesielt innen samlingsforvaltning. Ut over de
museumsfaglige hovedområdene vurderes i tillegg museets arbeid
med immateriell kulturarv samt mangfold og inkludering som meget
tilfredsstillende.
Museet, med tre avdelinger, har flere utfordringer
knyttet til hensiktsmessige lokaler for virksomheten, og det påløper
kostnader til flytting og mellomløsninger.
Det var i 2018 flere samarbeidsprosjekter med
målsetning å styrke faglig samarbeid på tvers av avdelingene.
Formidling
Museet mangler formidlingsplan, men melder om høy aktivitet både
i og utenfor museets egne arenaer. Av statistikken fremgår det at
museet åpnet fire nye utstillinger og én ny vandreutstilling i 2018.
Museet oppgir at de fokuserte på partisanhistorien og menneskerettigheter forankret i partisanenes virksomhet, i tillegg til den
pågående utviklingen av museum for minoritetsgruppen kvener/
norskfinner. Museet deltok på flere nasjonale og internasjonale
seminarer om klimautfordringer og bærekraft, og er tydelig på sin
formidling av problematisk kulturarv, særlig knyttet til trolldomsprosessene i Finnmark, partisanvirksomhet, kvensk/norskfinsk
minoritet, grensetematikk og samisk kultur. Museet ser sin region
som en viktig brikke i det bilaterale samarbeidet med Russland og
er opptatt av å opprettholde og videreutvikle dialog og formidling.
Besøkstallene viser en nedgang, noe museet forklarer med midlertidige stenginger og renoveringsarbeid. Formidlingsaktiviteten gir

inntrykk av et reflektert forhold til målgruppearbeid og museets
samfunnsrolle. Museet arbeider svært godt med formidling, men
manglende planverk trekker ned. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende, men anbefaler museet å
utarbeide en formidlingsplan, samt sørge for at nettsidene følger
DIFI sine retningslinjer for universell utforming.
Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse var samlingene i 2018 litt under
gjennomsnittet for det nasjonale museumsnettverket når det gjelder
antall gjenstander og kulturhistoriske bygninger, og godt under
snittet når det gjelder antall fotografier. I tillegg forvalter museet
22 farkoster, 1 teknisk-industrielt anlegg, 5 kulturlandskap, 1
hageanlegg og arkivsamlinger. Museet rapporterer at de ikke har hatt
planer for innsamling, registrering/katalogisering, bevaring, sikring
eller digitalisering av samlingene.
Tilveksten ansees av Kulturrådet som marginal for
2018, med godt under en prosent økning av samlingene i løpet av
rapporteringsåret. Til tross for at museet rapporterer at de ikke har
dedikert plan for innsamling, mener de at tilveksten er i tråd med plan.
Dette kan skyldes at tilveksten har vært i tråd med lokale planer og
prioriteringer ved de enkelte avdelingene. Museet avhendet i 2018
noe kulturhistorisk gjenstandsmateriale.
Varanger museum rapporterer at de hadde lite tilfredsstillende eller dårlige oppbevaringsforhold for store deler av sine
samlinger i 2018. Hele 70 % av den kulturhistoriske gjenstandssamlingen ble oppbevart under forhold som ikke var tilfredsstillende
eller var dårlige, mens prosentandelen var henholdsvis 55 % og 85
% for naturhistorisk gjenstandsmateriale og fotografier. Litt spesielt
er det at det rapporteres om dårligere oppbevaringsforhold for
2018 enn hva som ble rapportert inn for 2017. Dette kan skyldes en
ny gjennomgang av forholdene, men museets rapportering nevner
ikke dette. For avdelingen i Vadsø vil oppbevaringsforholdene bli
bedre med realisering av nytt museumsbygg. Kulturrådet stiller
seg imidlertid spørrende til hvorfor ikke en felles magasinløsning
for museet er vurdert siden oppbevaringsforholdene er såpass
mangelfulle ved alle avdelinger når det gjelder fotografier, og for flere
avdelinger når det gjelder gjenstandssamlingene.
Registreringsgrad for gjenstander og fotografier lå på
om lag halvparten av landssnittet, til tross for at museets samlinger
var relativt sett små. Også når det gjelder digitaliseringsgrad og
tilgjengelighetsgrad, lå museet til dels vesentlig under landsgjennomsnittet. Både når det gjelder registrering, digitalisering og
digital tilgjengeliggjøring av samlingene, rapporterer museet for øvrig

lavere tall for 2018 enn hva de gjorde for 2017, noe som skyldes
overrapportering i 2017. Dermed er det ikke statistisk grunnlag for
å kunne bedømme om faktiske restanser i registrering, digitalisering
eller tilgjengeliggjøring har økt eller er redusert i løpet av 2018.
Museet rapporterer for øvrig at de har tatt i bruk Asta i sitt arbeid
med arkivmateriale.
Museet arbeidet i 2018 med implementering av
Spectrum i sin samlingsforvaltning, og engasjerte i september 2018
to personer for å arbeide med registrering av samlingene ut 2019.
Mangel på planverk, tilsynelatende dårlig oversikt over samlingene
og lite tilfredsstillende eller direkte dårlige oppbevaringsforhold for
vesentlige deler av samlingene gjør at museets arbeid med samlingsforvaltning ansees som mindre tilfredsstillende. Det er imidlertid
positivt at museet er i ferd med å få på plass planverk for arbeidet
med sin samlingsforvaltning, etter at dette en tid har manglet.
Forskning
Museet mangler forskningsplan. De har én ansatt med doktorgrad, og
én ansatt som er underveis i et ph.d.-løp. Én ansatt har autorisasjon
som konservator NMF og én som førstekonservator NMF. Museet
deltok i tre formaliserte FoU-samarbeid, blant annet prosjektet
IMMKven i samarbeid med UiT. Museet ferdigstilte ni publikasjoner,
hvorav to forskningsartikler med fagfellevurdering og to større publikasjoner. Ut over dette rapporterer de om ansatte som har deltatt
med innlegg og foredrag, blant annet på forskningskonferanser. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2018 som tilfredsstillende, men
Kulturrådet etterlyser, som i forrige vurdering, en forskningsplan.
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Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
Beskrivelse
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum er med 28,7 årsverk
en mellomstor organisasjon. Driftsinntektene i 2018 var på 27
millioner kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet
utgjorde 48 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement,
fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 3 200 gjenstander,
8 bygninger og 6 400 fotografier. Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på 1 arena. Totalt antall
besøk i 2018 var 57 000, det vil si en nedgang på 5 % i forhold til
fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling, katalogisering,
bevaring, sikring, forskning, formidling og formidling til barn og unge.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass. De har
jobbet godt med alle sine museumsfaglige hovedområder. Spesielt
vurderes deres arbeid med samlingsforvaltning som meget tilfredsstillende, de kan blant annet vise til gode oppbevaringsforhold og
til en positiv utvikling innen tilgjengeliggjøring av samlingene. Innen
formidling har de blant annet åpnet en ny basisutstilling, og de har
jobbet målrettet mot lokalbefolkningen. Innen forskning vurderes
spesielt den tydelige satsingen på kompetanseheving som positiv.
Institusjonen driver for hovedområdene jevnt over godt
innenfor sitt ansvarsområde som lokalt museum, verdensarvforvalter
og -formidler og reiselivsaktør. Deltakelse i faglige museumsnettverk
er med i strategi og langsiktig plan. Driftsinntektene økte som følge
av eksterne oppdrag, blant annet fra Riksantikvaren, og med dette
også antall årsverk knyttet til prosjekter. Museet melder at likviditeten
er god. Salgsinntektene var litt lavere i 2018 enn i året før. Det har
vært arbeidet frem mot nye basisutstillinger. Institusjonen får også
offentlige tilskudd særskilt til forvaltningsansvaret for bergkunsten i
Alta og Struves meridianbue. Stornaustet, som eies av Alta kommune
var i bruk til undervisning, utstilling av båter og større museumsgjenstander, men det gjenstår oppgradering av bygget til tilfredsstillende standard.
Formidling
Museet har en formidlingsplan, og melder om en nyåpnet basisutstilling og seks andre utstillinger i 2018. Det ble utarbeidet
DKS-opplegg. Museet viser til fortsatt økning i antall åpne arrangementer, samt høy andel av internasjonale gjester, men melder at de
også har jobbet med å videreutvikle publikumstilbudet rettet mot
lokalbefolkningen. Det ble arbeidet aktivt med å involvere lokalbefolkning i arbeidet med nye utstillinger. Kulturrådet savner en noe
mer aktiv satsing på utvalgte målgrupper og flere refleksjoner rundt
museets samfunnsrolle. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og

budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsaktivitet
som tilfredsstillende.

at museets samling av kulturhistoriske bygninger ikke er digitalisert
og tilgjengeliggjort.

Samlingsforvaltning
I forhold til museets størrelse har Verdensarvsenter for bergkunst
– Alta Museum relativt beskjedne samlinger når det gjelder
gjenstander, fotografier og kulturhistoriske bygninger. Museet har
i tillegg 15 farkoster og arkivsamlinger i sin forvaltning. Museet
har planverk som ivaretar innsamling, registrering/katalogisering,
bevaring, sikring og digitalisering av samlingene.
Museet rapporterer om marginal tilvekst, og all tilvekst
var i henhold til plan. Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum
avhendet ikke fra sine samlinger i 2018.
Museet rapporterer generelt om gode oppbevaringsforhold for sine samlinger, med unntak for museets farkoster, hvor
50 % i 2018 ble oppbevart under ikke tilfredsstillende forhold.
For kulturhistorisk gjenstandsmateriale rapporterer museet at 5 %
av samlingen ble oppbevart under direkte dårlige forhold. Med
forbehold om at dette kan være deler av samlingen som planlegges
avhendet eller lignende, vil Kulturrådet anbefale at museet etterstreber å forbedre oppbevaringsforholdene for denne delen av
samlingene. Museet rapporterer da også at de er i ferd med å utbedre
mangler ved tre eksterne lagre som benyttes til oppbevaring av større
gjenstandsmateriale. I bygningssamlingen var det restaureringsbehov for deler av samlingen, og museet hadde en farkost med
betydelig restaureringsbehov. Denne siste har museet satt seg
som målsetning å få restaurert i 2019.
Museet rapporterer om systematisk arbeid med
dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av samlingene over flere år,
både kvalitativt og kvantitativt, og dette siste gir utslag i statistikken.
Hele gjenstands-, foto- og bygningssamlingen er registrert. Over
80 % av gjenstandssamlingen var ved årsskiftet 2018/2019
digitalisert og tilgjengeliggjort, mens om lag 70 % av fotosamlingen
var digitalisert, og over 30 % av denne var tilgjengeliggjort. Museet
har i 2018 hatt en betydelig positiv vekst i digitalisert og tilgjengeliggjort materiale fra sine samlinger, og vil med tilsvarende progresjon i
tiden som kommer ha digitalisert og tilgjengeliggjort hele samlingen
i overskuelig fremtid. Bygningssamlingen var i 2018 ikke digitalisert
eller digitalt tilgjengeliggjort.
Museet har tatt i bruk Spectrum 4.0, og virker å arbeide
meget godt med sin samlingsforvaltning. Samlingenes størrelse tatt
i betraktning mener Kulturrådet at det er rom for økt innsamling de
kommende årene, etter hvert som allerede eksisterende samling
digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Oppsummert vurderer Kulturrådet
museets samlingsforvaltning som meget tilfredsstillende, til tross for

Forskning
Museet har en forskningsplan som er publisert på museets
hjemmeside. De har en ansatt med doktorgrad. To ansatte tar
offentlig ph.d.-utdanning i samarbeid med Universitetet i Oslo og
Norges arktiske universitet. Museet ferdigstilte en større publikasjon
og et femårig prosjekt finansiert av Riksantikvaren. Ut over dette
rapporterer de i liten grad om tiltak eller planer for å styrke museets
arbeid med forskning. Museets forskningsvirksomhet vurderes
likevel som tilfredsstillende, på grunn av deres tydelige satsing på
kompetansebygging.
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Svalbard museum
Beskrivelse
Svalbard museum er med 12,0 årsverk en nokså liten organisasjon.
Driftsinntektene i 2018 var på 23 millioner kroner. Samlingene
teller 55 000 gjenstander, 1 bygning og 26 000 fotografier. Museet
forvalter også arkiv/kildesamlinger. Museet rapporterer om besøk på
1 arena. Totalt antall besøk i 2018 var 51 000, det vil si en økning på
9 % i forhold til fjoråret. Museet rapporterte om planer for innsamling,
katalogisering, bevaring, sikring, formidling og formidling til barn og
unge, men ikke for forskning.
Kulturrådets generelle vurdering
Museet oppgir å ha alt av etterspurt planverk på plass, med unntak
av forskningsplan. Blant de museumsfaglige hovedområdene
vurderes Svalbard museum sitt arbeid med samlingsforvaltning
som sterkest. De kan blant annet vise til planmessig arbeid, gode
oppbevaringsforhold og godt arbeid med digital tilgjengeliggjøring
av fotosamlingen. Innen formidling melder de om økt besøkstall
som resultat av økt cruiseturisme, men blant annet mangelfull
rapportering om målgruppearbeid bidrar til å trekke ned helhetsinntrykket noe. Også innen forskning var rapporteringen delvis
mangelfull.
Det er positivt at museet i rapporteringen uttrykker
en holdning til aktiv deltakelse til utvikling av Svalbard-samfunnet,
som har store utfordringer knyttet til klima- og miljøendringer,
samt næringsvirksomhet i endring. Svalbard museum har som
langsiktig mål å videreutvikle og styrke museets samfunnsrolle i
dette perspektivet. Ut fra rapporteringen synes det som museet
trenger å styrke arbeidet særskilt på hovedområdene formidling og
forskning. Museet har lavt driftstilskudd fra Kulturdepartementet,
men sammen med tilskuddet over Svalbardbudsjettet utgjør dette
om lag 60 % av driftsinntektene.
Formidling
Svalbard museum har en formidlingsplan, og melder om en ny
utstilling i 2018. Museet oppgir at de fokuserte på å videreutvikle sin
formidlingsplattform knyttet til natur- og kulturhistorie på Svalbard
og i Arktis. Museet oppgir at økningen i antall cruiseturister bidro til at
besøkstallene steg. Ut over dette omtales ikke museets formidlingsarbeid nærmere i statistikk eller budsjettsøknad. Kulturrådet savner
flere refleksjoner rundt museets samfunnsrolle og målgruppearbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsaktivitet som mindre tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets samlinger er noe over snittet for museene i det nasjonale
museumsnettverket når det gjelder gjenstander, mens fotosamlingen
er godt under landssnittet. Arkeologisk materiale utgjør hovedmengden av gjenstandsmaterialet. Museet forvalter i tillegg tre
farkoster, én kulturhistorisk bygning og arkivsamlinger. Museet har
i 2018 fått på plass alt av samlingsrelevant planverk.
Svalbard Museum mottar gjenstandsmateriale fra
Sysselmannens nødgravinger, samt innhenting av gjenstandsmateriale i forbindelse med registreringer. I 2018 har det ikke vært
gjennomført arkeologiske utgravinger og tilveksten av denne typen
materiale har derfor vært beskjeden. Utover arkeologisk gjenstandsmateriale hadde museet marginal tilvekst av andre gjenstander,
men relativt høy tilvekst av fotografier med 4%. All tilvekst var i
samsvar med museets planer.
Oppbevaringsforholdene for museets samlinger kan
karakteriseres som svært gode for alle objektkategorier med unntak
av museets farkoster og noe annet større gjenstandsmateriale, hvor
oppbevaringsforholdene karakteriseres som tilfredsstillende.
Hele museets fotosamling er registrert og digitalisert, og
nærmere 90 % av samlingen er digitalt tilgjengeliggjort, noe som er
meget bra. Når det gjelder gjenstandssamlingen er tilnærmet alt
registrert, mens bare om lag 20 % er digitalisert og digitalt tilgjengeliggjort. Digitaliseringsgraden for gjenstander er dermed litt under
landssnittet, mens tilgjengeliggjøringsgraden for dette materialet
er på snittet. Museet hadde en liten økning i antall digitaliserte og
tilgjengeliggjorte gjenstander i 2018. Museet søkte for 2018 om
økt bevilgning for å kunne ansette en registrator, men fikk ikke sin
søknad innvilget. Svak utvikling i antall digitaliserte og tilgjengeliggjorte gjenstander kan antakeligvis settes i sammenheng med dette.
Samlet sett vurder Kulturrådet museets samlingsforvaltning som
tilfredsstillende.
Forskning
Museet mangler forskningsplan. Av statistikken fremgår det at
museet hadde én ansatt med doktorgrad og én ansatt med autorisasjon som konservator NMF. Videre fremgår det at de ferdigstilte
én større publikasjon, men at de hverken var del av formaliserte
FoU-samarbeid eller nettverksprosjekter. Museet har målsetninger
om å styrke kompetansen og utvikle planverk, noe som kan bidra til
en positiv utvikling av forskningsvirksomheten på sikt. Museets
forskningsvirksomhet i 2018 vurderes likevel som mindre
tilfredsstillende.
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