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Om vurderingene
Kulturrådet vurderer årlig museenes måloppnåelse opp mot føringer i tilskuddsbrev,
styringsdokumenter og museenes egne mål for rapporteringsåret. Det legges også
til grunn faglige forventninger til et profesjonelt drevet museum etter anerkjente
definisjoner, konvensjoner og fagstandarder.

Grunnlag
Vurderingene er gjort på grunnlag av museenes statistikkrapportering for 2021 og
budsjettsøknader for 2023, i tillegg til statistiske sammenstillinger og tidsserier som
viser utviklingstrekk over tid.
Museene har rapportert om måloppnåelse på sentrale felter for 2021.
Målrapporteringen er av varierende omfang og kvalitet, men de er i tillegg
til statistikkrapporteringen Kulturrådets viktigste vurderingsgrunnlag for de
museumsfaglige områdene. Det er lagt stor vekt på målrapporteringen som
vurderingsgrunnlag. Kulturrådet håper det kan bidra til fortsatt oppmerksomhet om
målarbeid i museene.
Det var flere nye spørsmål i statistikken for 2021. Blant annet ble museene spurt
om arbeid for medvirkning fra barn og unge, om tilstandsgrad for kulturhistoriske
bygninger og om digital formidling og dialog i ulike kanaler. Rapporteringen på de nye
spørsmålene er etter Kulturrådets erfaring jevnt over god, og vil erfaringsmessig bli
enda bedre på sikt. Vurderingsgrunnlaget blir stadig bredere og kvaliteten bedre.

Metode
Vurderingsgrunnlaget består av både tall og tekstlig rapportering. Vurderingene
tar utgangspunkt i ulike kriterier, indikatorer og parametere for de museumsfaglige
områdene. Det er i hovedsak resultater og aktivitet fra rapporteringsåret som ligger til
grunn for vurderingene, men tolket og justert på lengre tidsserier.
Datagrunnlaget sier lite om kvaliteten på forskningen, formidlingen eller
dokumentasjonen museene produserer. Kulturrådet vurderer heller ikke dette, men
i stedet om arbeidet virker prioritert, inngår som en del av museenes planlagte og
helhetlige virksomhet og hvorvidt det gir konkrete resultater, for eksempel i form av
fagfellevurderte artikler eller mer av samlingene tilgjengelig på nett.
Kvaliteten på rapporteringen varierer og gir tidvis et tynt vurderingsgrunnlag.
Vurdering og vekting gjøres i forhold til gitte kriterier og standardverdier, kombinert
med skjønnsmessige evalueringer. Svak rapportering bidrar gjerne hvis museene
vurderes som svake på et felt.
Generelt ser Kulturrådet positivt på samarbeid – både innad i museene og
eksternt. Helhetlig virksomhet er et pluss, med relevante koblinger mellom de ulike
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fagområdene. God forankring i planer og strategier er også sentralt. Planer er viktig
for alle deler av virksomheten og blir tillagt vekt i vurderingene av alle feltene. Det
samme gjelder gode målformuleringer, målbare mål og ryddig rapportering på
målsettingene.
Museene blir i tillegg vurdert på flere spesifikke punkter innenfor de ulike
fagområdene. Vurderingene av formidlingsarbeidet inkluderer publikumsaktivitet og
formidlingstiltak, besøk og besøksutvikling, med et særlig blikk på barn og unges
deltakelse i pedagogiske opplegg. Utvikling i besøkstall er tillagt liten vekt, siden det
også i 2021 har vært perioder med nedstenging og koronatiltak. Det vurderes som
positivt at et museum kan vise til mye aktivitet, men i vurderingen legges det like
mye vekt på de kvalitative beskrivelsene av formidlingsarbeidet i rapporteringen.
Under formidling trekkes også museets arbeid med målgrupper, med mangfold
og inkludering, medvirkning fra barn og unge, immateriell kulturarv og universell
utforming av både lokaler, formidling og nettsider inn i vurderingen.
Arbeid med samlingene vurderes grovt sett i to kategorier; samlingsforvaltning, som
inkluderer dokumentasjon, tilgjengeliggjøring og samlingsutvikling og bevaring,
som omfatter magasiner, oppbevaringsforhold og ivaretakelse av de kulturhistoriske
bygningssamlingene.
Innen forskningen vurderes den formelle forskningskompetansen i museet,
publiseringsaktiviteten – og da med et særlig fokus på fagfellevurderte artikler – og
ulike prosjekt- og nettverkssamarbeid.

Vurderingskategorier
Museenes arbeid på de ulike feltene er vurdert som «meget tilfredsstillende»,
«tilfredsstillende», «mindre tilfredsstillende» eller «ikke tilfredsstillende».
«Meget tilfredsstillende» forutsetter at museet leverer godt på alle vurderte forhold,
har plandokumenter, driver bærekraftig utvikling, har god dokumentasjon og
strategier 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 brukes om
virksomheten i museer med relativt store utfordringer, men med god oversikt, gode
planer og tiltak, og en positiv utvikling.
«Mindre tilfredsstillende» innebærer klare mangler og forbedringspotensial, ofte i
kombinasjon med uklar eller mangelfull rapportering. «Mindre tilfredsstillende» kan
også brukes om arbeid i 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. Ved bruk av
karakteren spør vi om museet evner å drive museumsfaglig forsvarlig.
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Områdeoppsummeringer
Formidling 2021
Formidling er det området hvor museene samlet sett arbeider best.
Oppsummert kjennetegnes museenes formidlingsarbeid i 2021 av:
• Økende bredde i digital formidling
• Økende forankring av mangfold og inkludering i planverk
• Stor variasjon i tilrettelegging for medvirkning fra barn og unge
• Økt oppmerksomhet og refleksjon om arbeid med universell utforming
• Besøkstallene øker fra 2020, men fortsatt er museenes tilbud preget av
koronatiltak
Hovedutfordringer:
• Museene mangler mål som er kontrollerbare
• Behov for kompetanse og ressurser for å opprettholde og utvikle den digitale
formidlingen
• Fortsette arbeidet med universell utforming av arenaer og formidling

Samlingsforvaltning og bevaring 2021
Det er innen samlingsforvaltning og bevaring museene etter Kulturrådets vurdering
har de største utfordringene.
Oppsummert kjennetegnes museenes samlingsforvaltning i 2021 av:
• Liten tilvekst av gjenstander og lite avhending innenfor alle objektkategorier
• Liten progresjon i digitalisering og dokumentasjonsarbeid
• Mangelfull bruk av kontrollerbare mål og resultatindikatorer
Hovedutfordringer:
• Samlet betydelige utfordringer når det gjelder bevaring, stor variasjon museene
mellom og mellom forskjellige objektkategorier
• Manglende oversikt over samlingene, samlinger og kataloger må digitaliseres for
oversikt, prioritering og tilgjengeliggjøring
• Definerte målsetninger som vil gi mulighet til resultatstyring og systematisk
tilnærming til samlingsforvaltningen

Forskning 2021
Museene arbeider stadig bedre med forskning og kunnskapsutvikling.
Oppsummert kjennetegnes museenes forskningsarbeid i 2021 av:
• Fortsatt økning i antall museer med forskningsplan
• Fortsatt økning i antall ansatte med doktorgrad
• Nedgang i antall fagfellevurderte forskningsartikler
• En markant økning i antallet prosjekter i regi av faglige museumsnettverk
Utfordringer
• Få ressurser / behov for ressurser og kompetanse for å bedrive egen forskning
• Få konkretiserte og kontrollerbare forskningsmål
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Buskerudmuseet
Buskerudmuseet har utfordringer på flere felter. Særlig kritisk er det innen
samlingsforvaltningen. Innsatsen på feltet vurderes som ikke tilfredsstillende, og
svakere enn året før. Museet sliter med å få kontroll og oversikt over samlingene.
Forskningskompetansen ved museet er svekket, og vi ser lite forskningsrelatert
aktivitet. Det er positivt at museet satser på digital dialog og formidling i et bredt
spekter av kanaler og formater, men arbeidet med både forskning, formidling og
bevaring er etter Kulturrådets vurderinger mindre tilfredsstillende.

Formidling
Buskerudmuseet har vedtatt strategiplan for hele museet som også omhandler
digital formidling og dialog samt formidlingstiltak for barn og unge, men den er ikke
tilgjengeliggjort på museets nettsider. Publisering av planverk på internett anbefales
med tanke på overføringsverdi.
Museet åpnet 27 nye utstillinger og gjennomførte 64 arrangementer i 2021. 56 304
besøk innebar en oppgang på 39 % fra 2020. Til sammen 5 621 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, en oppgang på 88 % fra 2020, men kun opp mot halvparten
av skolebesøk før pandemien.
Museet rapporterer om arbeid med medvirkning fra barn og unge, men viser i
hovedsak til tilbud for målgruppen. Kulturrådet savner en nærmere beskrivelse av
aktiviteter og tiltak for å sikre reell medvirkning.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Noe av innholdet er spesielt rettet mot barn og unge. Museet satte
søkelys på digitale utstillinger og aktiv bruk av sosiale medier.
Under arbeid med mangfold og inkludering rapporterer museet om
arbeidsinkluderingstiltak på flere arenaer. Kulturrådet savner en nærmere omtale
av arbeid for å nå nye målgrupper, samt beskrivelse av strategier og gjennomførte
aktiviteter knyttet til mangfold og inkludering.
Kulturrådet ser gjerne en fyldigere rapportering på arbeid med immateriell kulturarv,
med eksempler på hvordan museet bidrar til videreføring av kunnskap og praksiser.
Museet kan vise til delvis måloppnåelse for formidlingsarbeidet i 2021. Det er
opprettet en ny faggruppe for formidling. Det er positivt at det gjøres strukturelle grep
for å forsterke formidlingsarbeidet i organisasjonen.
Tolv av 19 arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Tolv hadde
tilrettelagt formidling. Hjemmesiden følger ikke uutilsynets retningslinjer for universell
utforming.
Museet rapporterer i liten grad om målgruppearbeid, og Kulturrådet savner
spesielt en nærmere omtale av arbeidet med mangfold og inkludering. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende.
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Samlingsforvaltning
Museet rapporterer om mindre gjenstandssamlinger i 2021 enn i 2020.
Buskerudmuseet hadde en tilvekst på nærmere 2000 objekter i fjor, til tross for
utfordringer både med oversikt over samlingene og oppbevaringsforhold. Kun 15 %
av tilveksten var i henhold til plan.
Museet rapporterer om betraktelig lavere antall tilfredsstillende registrerte objekter
enn tidligere. Årsaken er at de stiller strengere krav til hva som er tilfredsstillende
registreringer. Museet ligger over landssnittet i dokumentasjon av fotografier. For
gjenstander ligger de godt under snittet for både registrering og tilgjengeliggjøring.
Reduksjon av etterslep her er et prioritert tiltak for museet kommende år. Det var også
store endringer i rapporteringen fra 2019 til 2020 på grunn av feilrapportering. Det
bør utarbeides gode, felles rutiner for museets dokumentasjonsarbeid.
Målene for 2021 innen samlingsforvaltning er bedre forvaltning og mer
tilgjengeliggjøring. Målene burde hatt resultatparameter som hadde gjort god kontroll
mulig. Videre har museet hatt som mål å utvikle vedlikeholdsplaner for de enkelte
museumsavdelingene og å bygge kompetanse på tvers av avdelingene. Museet
vurderer ikke egen mål- og resultatoppnåelse, men ramser i stedet opp hva man har
arbeidet med, og nevner bare unntaksvis konkrete resultater.
Museet har varierende oppbevaringsforhold for sine samlinger. Utfordringene virker
å være størst for det kultur- og kunsthistoriske gjenstandsmaterialet. Til tross for at
deler av samlingene skal være flyttet til nye lokaler med bedre oppbevaringsforhold,
vises det ingen endring i statistikken under ett. Det er positivt at museet foretar
avbøtende tiltak i påvente av realisering av nye magasinfasiliteter.
Halvparten av museets kulturhistoriske bygningssamlinger holder vedlikeholdsnivå.
Buskerudmuseet rapporterer om at betydelige ressurser er benyttet til vedlikehold i
2020 og 2021, men dette har ikke gitt endring i forhold til tilstandsvurderingen i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Ikke tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Buskerudmuseet manglet fortsatt forskningsplan i 2021.
To ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF, men ingen hadde
doktorgrad eller autorisasjon som førstekonservator NMF. Det har vært en negativ
kompetanseutvikling ved museet siden 2019.
Museet publiserte to fagartikler og tre større publikasjoner i 2021, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering. Ut over dette rapporteres det hverken om
deltagelse i FoU-samarbeid eller nettverksprosjekter.
I målrapporteringen kommer det frem at museet har gjort grep for å snu den negative
kompetanseutviklingen, og at det i 2021 er gjort en del dokumentasjonsarbeid og
forskningsforberedende arbeid. Kulturrådet etterlyser likevel nærmere beskrivelser
av og strategier for forskningsarbeidet ved museet.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Buskerudmuseet

Besøk

Stiftelse
Viken

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk
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Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier

Kulturhistoriske bygninger
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MiA - Museene i Akershus
MiA - Museene i Akershus arbeider tilfredsstillende med formidling, forskning og
bevaring. Samlingsforvaltningen vurderes som mindre tilfredsstillende på grunn av
stor tilvekst på fotografier og gjenstander. Innsamlingen skjer i henhold til plan, men
skaper etterslep. Museet jobber godt med digital formidling og dialog, men viser ikke
til konkrete tiltak for medvirkning fra barn og unge.

Formidling
MiA - Museene i Akershus har vedtatt strategiplan for hele museet som inkluderer
digital formidling og dialog, samt formidlingstiltak for barn og unge. Planen er
tilgjengeliggjort på internett.
Museet åpnet 34 nye utstillinger, en ny vandreutstilling og gjennomførte 249
arrangementer i 2021.
129 901 besøk betyr en oppgang på 20 % fra 2020. Til sammen 17 043 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, opp 57 % fra 2020.
Museet rapporterer om arbeid med medvirkning fra barn og unge, men i hovedsak
vises det til tilbud rettet mot målgruppen. Kulturrådet savner en nærmere beskrivelse
av aktiviteter og tiltak for å sikre medvirkning fra barn og unge.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har også gode resultater i form av brukerrespons. MiA jobber
målretta med digital formidling, med flere prosjekter, blant annet VirtueltMuseum og
Fotomania.
Museet gir eksempler på arbeid med immateriell kulturarv. Kompetansesenteret
TrHå, opplæringskontor for tradisjonshåndverk, er del av virksomheten. Kulturrådet
savner en grundigere beskrivelse av hvordan museet bidrar til vern og videreføring av
immateriell kulturarv.
Under arbeid med mangfold og inkludering trekker museet frem arbeidet med
nærmiljøhagen på Linderud gård, som har bidratt til å nå et mer mangfoldig publikum.
MiA Trainee er museets kvalifiseringsprogram for unge mellom 18 og 30 år.
Museet har satt seg konkrete mål for rapporteringsåret, men vurderer ikke egen
måloppnåelse sett opp mot delmålene. Kulturrådet anbefaler egen måloppnåelse.
13 av 18 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Ni har
tilrettelagt formidling.
Kulturrådet vil berømme museet for fokus på, og god rapportering av, tallgrunnlag
for digital formidling. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
MiA – Museene i Akershus rapporterer at de i 2021 har fremforhandlet avtaler om
muligheter for avhending med flere eiere av samlingene. 220 000 fotografier og 380
kulturhistoriske gjenstander ble samlet, alt i henhold til plan. Museets inntakskomite
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har vurdert aksesjonen og museet rapporterer om god kontroll. Tilveksten har ikke
ført til et tilsvarende etterslep i registrering.
Museet ligger relativt godt an med dokumentasjon av gjenstandssamlingene, men
har betydelig etterslep i dokumentasjon av fotosamlingene. Progresjonen i arbeidet er
vanskelig å bedømme på grunn av varierende rapportering. For eksempel rapporteres
det om færre tilfredsstillende registrerte kulturhistoriske gjenstander i 2021 enn i
2020.
Museet rapporterer om to mål for 2021 som gikk på bedre forhold for oppbevaring
og økt registrering/dokumentasjon av samlingene; henholdsvis utvikling av
nye felles magasinfasiliteter og deling av kompetanse, samt øke registrerings-,
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgraden for samlingene. Kulturrådet savner
klare resultatparameter for deling av kompetanse og hvor mye registrerings-,
digitaliserings- og tilgjengeliggjøringsgraden for samlingene skal øke, og eventuelt
hvilke samlinger dette gjelder. Egenvurderingen forteller at museet har arbeidet opp
mot sine målsettinger, men ikke hvorvidt de er oppnådd.
Museet har utfordringer med oppbevaringsforhold, spesielt for farkoster, men også
for andre typer kulturhistoriske gjenstander. Det står imidlertid bedre til enn i 2020
grunnet forbedrede forhold ved de fleste av avdelingene. Museet påpeker at deler
av samlingene inngår i miljøutstillinger med lite tilfredsstillende oppbevaringsforhold.
Her savnes opplysninger om avbøtende rutiner for tilsyn og konservering i
rapporteringen.
Tilstanden til de kulturhistoriske bygningssamlingene er generelt tilfredsstillende.
Over 60 % av bygningssamlingene har tilstandsgrad 1. I forhold til
tilstandsvurderingene i 2019 er det lite endring. Museet har ikke plan for restaurering,
vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
MiA – Museene i Akershus hadde forskningsplan som var publisert på internett
i 2021. Planen ble revidert og oppdatert i 2021. Museet publiserte fire store
publikasjoner, to forskningsartikler med fagfellevurdering og én annen fagartikkel.
Som året før lå museet under landsgjennomsnittet for antall fagfellevurderte artikler i
forhold til antall årsverk.
Museet har fortsatt positiv kompetanseutvikling, fra fem til seks ansatte med
doktorgrad, og ligger godt over landsgjennomsnittet for antall med doktorgrad
i forhold til antall ansatte. I tillegg har tre medarbeidere fått autorisering som
førstekonservator NMF.
Museet rapporterer om deltagelse i fem nettverksprosjekter og formaliserte FoUsamarbeid, med partnere fra UH-sektoren, andre museer og museumsnettverk. Tre
av prosjektene er del av Kulturrådets utviklingsprogram.
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Museet hadde som mål å øke forskningsaktiviteten, delta i nettverksprosjekt og
øke antall ansatte med doktorgrad. Alle målene er nådd. Museet jobber nå for
å innfri museumsmeldingens forventninger til forskningen og vil etablere flere
forskningssamarbeid.
MiAs positive kompetanseutvikling og gode målrapportering styrker vurderingen
forskningsarbeidet, men forholdsvis lavt antall FoU-prosjekter og lav
publiseringsgrad i forhold til antall årsverk, trekker noe ned. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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MiA - Museene i Akershus

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier

Kulturhistoriske bygninger
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Drammens museum for kunst og kulturhistorie
Drammens museum arbeider etter Kulturrådets vurdering tilfredsstillende med
formidling og forskning. Tydelig sammenheng mellom forskning og formidling er
positivt. Samlingsforvaltningen er mindre tilfredsstillende, blant annet grunnet
betydelige etterslep innen dokumentasjon. Museets har store utfordringer med
oppbevaringsforhold for samlingene, og bevaringsarbeidet vurderes derfor som lite
tilfredsstillende.

Formidling
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie har vedtatt strategiplan for hele
museet som også omhandler digital formidling og dialog, samt formidlingstiltak for
barn og unge, men den er ikke tilgjengeliggjort på museets nettsider.
I 2021 hadde museet 24 554 besøk, en oppgang på 28 % fra 2020. Til sammen
15 084 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, nær dobbelt så mange som året
før. Museet åpnet fire nye utstillinger og gjennomførte 126 arrangementer, mange av
dem digitalt.
Museet oppgir at de arbeider med medvirkning fra barn og unge gjennom i
samarbeid med Drammen vgs. Målet er at elevene skal være en ressurs for museet
gjennom medvirkning og at museet skal være en ressurs for elevene i deres
undervisning. Museet rapporterer ikke om arbeid med immateriell kulturarv.
Det er en viss bredde i museets digitale formidling og dialog, hvorav noe er rettet
spesielt mot barn og unge. Museet har jobbet med digitale produksjoner, filmer og et
digitalt program til den kulturelle skolesekken.
Museet arbeider aktivt med mangfold og inkludering gjennom å engasjere tospråklige
museumsverter for å nå ut til nye målgrupper. Sammen med Kvinnenettverket Jasmin,
en frivillig organisasjon av og for minoritetskvinner, har museet etablert en urtehage
på Hallingtunet som brukes i språktreningsarbeidet. Museet jobber også bevisst med
inkluderende arbeidsliv og tilbyr arbeidspraksis.
Koblingene mellom museets formidlings- og forskningsmål er sterke. Kulturrådet
vurderer i utgangspunktet gode tverrfaglige koblinger som positivt, men anbefaler
museet å formulere mål som er mer kontrollerbare, for å gjøre det enklere å vurdere
egen måloppnåelse.
To av fem arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Tre har
tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Drammens museum for kunst og kulturhistorie hadde en beskjeden tilvekst av kunstog kulturhistoriske objekter, alt i tråd med museets planer. Museet understreker at de
vurderer tilbud nøye. 100 000 fotografier ble avhendet til Nasjonalbiblioteket.
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Museet ligger godt under landssnittet for andelene av samlingene som er
dokumentert. I forhold til 2020 er det en liten forbedring for gjenstander, mens det
ikke er utvikling for fotografier. Museet opplyser at kapasiteten er lav, men at de har
data på samlingene gjennom fysiske aksesjonsprotokoller.
Museets mål for 2021 var tilfredsstillende forvaltning og sikring av samlinger,
presisert med konkrete tiltak innen bygningsvern og sikring, samt registrering av
privatarkiv og samlingsrevisjon. De to sistnevnte burde hatt resultatparameter
som beskrev målsettingens omfang. Egenvurderingen vitner om godt arbeid med
de konkretiserte målene, mens de ikke vurderer måloppnåelse på tiltakene uten
målparameter.
Drammens museum for kunst og kulturhistorie har store utfordringer med
oppbevaringsforhold for de fleste objektkategorier. Det samme var tilfellet i 2020 og
Kulturrådet anbefaler strakstiltak.
Noe over halvparten av museets kulturhistoriske bygningsmasse ligger på
vedlikeholdsnivå, og det gjennomføres løpende tiltak. I forhold til tilstandsvurderingen
i 2019 er det lite endring å spore. Museet påpeker at det er svært kostnadskrevende å
løfte enkeltbygninger med betydelige restaureringsbehov opp på vedlikeholdsnivå.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie hadde forskningsplan i 2021, men den
var ikke publisert på internett.
Én ansatt hadde doktorgrad, ingen hadde autorisasjon som konservator NMF eller
førstekonservator NMF.
Museet publiserte to større publikasjoner, to fagartikler, og to forskningsartikler med
fagfellevurdering – langt over landsgjennomsnittet for antall fagfellevurderte artikler i
forhold til antall årsverk.
Museet rapporterer om deltagelse i to formaliserte FoU-samarbeid. Det ene med en
ekstern forsker fra UiO som videreføres fra året før. Det andre er et samarbeid med
Lillehammer Kunstmuseum.
Museets målrapportering bærer preg av gode koblinger mellom forskning,
utstillingsprosjekter og formidling av museets samlinger. Museet ser ut til å ha jobbet
i henhold til egne planer. Samtidig sier målrapporteringen lite om arbeidet for å styrke
forskning på organisasjonsnivå.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier

Kulturhistoriske bygninger
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Galleri F15
Galleri F 15 har en liten samling med meget tilfredsstillende oppbevaringsforhold.
Samlingsforvaltningen vurderes som tilfredsstillende. Det samme gjelder arbeidet
med formidling. Kulturrådet vurderer den digitale formidlingen, medvirkning
fra barn og unge og mangfold og inkludering som positivt. Museet mangler
forskningskompetanse og viser heller ikke til reelle forskningsresultater.
Forskningsinnsatsen er derfor mindre tilfredsstillende.

Formidling
Galleri F 15 har vedtatt strategiplan for hele museet som også omhandler
formidlingstiltak for barn og unge. Planen er tilgjengeliggjort på internett.
Museet åpnet elleve nye utstillinger og gjennomførte 33 arrangementer i 2021. 3 243
besøk betød en økning på 21 % fra 2020. Til sammen 1 455 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en nedgang på 70 % fra 2020. Nedgangen i antall barn og
unge som har deltatt i pedagogiske opplegg skyldes avlysninger og nedskalering av
lokal DKS som følge av koronanedstengning.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Museet har tilpasset formidlingen til digitale kanaler under
koronanedstengningen, spesielt rettet mot barn og unge. I 2021 har museet
blant annet produsert podkast tilknyttet Momentumbiennalen, filmer og digitale
undervisningsopplegg. Bedre tallfesting av museets digitale tilbud vil styrke
rapporteringen.
Galleri F 15 arbeider med medvirkning fra barn og unge i flere program; Kunst i
nærmiljøet, Munch som mentor, og samarbeidsprosjektet Blikkåpnerprogrammet.
Målet er at barn og unge skal få større interesse og forståelse for kunst og kunne
skape engasjement hos jevnaldrende.
Museets arbeid med mangfold og inkludering baserer seg på langsiktige planer, og
er også en del av museets rekrutteringsarbeid gjennom for eksempel Blikkåpnerne.
Museet har et bevisst søkelys på økt mangfold i programmeringen av utstillinger
og arrangementer. Alle fire arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne og har tilrettelagt formidling.
Museet kan vise til konkrete formidlingstiltak, men i rapporteringen kommer dette
mer frem som en aktivitetsrapport enn en målrapportering. Kulturrådet anbefaler
å formulere konkrete, kontrollerbare mål, slik at museet enklere kan vurdere egen
måloppnåelse i neste rapportering.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Samling består av 23 gjenstander og i overkant av 22 000 dokumentasjonsfoto
av kunstverk, utstillinger, kunstnere, kjente figurer i miljøet rundt Galleri F15 og
naturbilder fra Jeløy, samt arkivmateriale. Tilveksten var i 2021 på nærmere 900 foto.
Da dette er dokumentasjonsfoto knyttet til egen virksomhet, er det ikke rapportert at
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tilveksten var i henhold til plan.
Hele samlingen er tilfredsstillende registrert og digitalisert, og det aller meste
tilgjengeliggjort. Når det gjelder måloppnåelse rapporterer Galleri F15 innen
forvaltning på drift og interne kontrollrutiner.
Galleri F15 har gode oppbevaringsforhold for alle objekter. Temporære
lagringsfasiliteter for kunst med spesielle krav til klima og sikkerhet skaffes eksternt.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Meget tilfredsstillende

Forskning
Galleri F15 hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet publiserte to større publikasjoner, som oppgis å være utstillingskataloger.
Museet rapporterer ikke om formalisert forskningskompetanse, og tidsserier viser at
de ikke har hatt det tidligere heller.
Museet rapporterer om fem samarbeidsprosjekter med andre museer i
Kunstnettverket.
I målrapporteringen oppgir museet at de i 2021 tilegnet seg mye kunnskap og bygget
ny kompetanse om forskning i møte med andre museer, blant annet Nasjonalmuseet,
samarbeidspartnerne i Blikkåpnerprogrammet, og også internasjonalt fra Tate i
London.
Kulturrådet vurderer koblingene mellom forskning og det museet beskriver som sin
kjernevirksomhet som positivt, men etterlyser likevel en mer spisset beskrivelse av
forskningsarbeidet i målrapporteringen. Museet bør formulere mål som er enklere å
tallfeste og vurdere. Det er positivt at man har fått på plass en forskningsplan.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Galleri F15

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Henie Onstad Kunstsenter
Henie Onstad Kunstsenter jobber tilfredsstillende med formidling, forskning
og samlingsforvaltning. Oppbevaringsforholdene for samlingene er meget
tilfredsstillende. God bredde i bruk av digitale kanaler og formater er positivt, og
museet bruker sosiale medier godt i dialogen med publikum.

Formidling
Henie Onstad Kunstsenter har vedtatt strategiplan for hele museet som også
omhandler digital formidling og dialog samt formidlingstiltak for barn og unge. Planen
er tilgjengeliggjort på internett.
Museet åpnet to nye utstillinger og gjennomførte syv arrangementer.
42 633 besøk i 2021 innebærer en nedgang på 24 % fra året før. Den fortsatte
nedgangen skyldes lokal koronanedstengning. Museet rapporterer at 6 785 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg. Det bringer museet opp til 2017-nivå.
Museet oppgir at de arbeider med medvirkning fra barn og unge, særlig gjennom
programmet Blikkåpnerne, et samarbeid mellom flere kunstmuseer på Østlandet.
Museet har i 2021 startet et arbeid med å utvikle Nordens største verksted for kreativ
og kunstnerisk skapelse hos barn og unge, og beskriver det som et av sine viktigste
satsingsområder i årene som kommer.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Digitalt innhold er også tilgjengelig for publikum via egne telefoner
i utstillingene. Museet har digitale formidlingsopplegg og jobber dialogbasert i
sosiale medier og sin egen Henie Onstad Art Channel, der utstillinger og andre
arrangementer presenteres digitalt.
Arbeidet med mangfold og inkludering har søkelys på å rekruttere mangfold i stab.
Rekruttering har særlig foregått gjennom Kulturrådets aspirantordning. Likestilling
og inkludering har dessuten vært viktige ledetråder i museets innkjøpsprofil de siste
årene, og i bruken av stimuleringsmidlene til innkjøp av ny kunst i 2021
Under arbeid med immateriell kulturarv trekker museet frem dokumentasjonsarbeid
knyttet til egen virksomhet. Kulturrådet ser gjerne en fyldigere rapportering, med
eksempler på hvordan museet bidrar til videreføring av kunnskap og praksiser.
Museet kan vise til en delvis måloppnåelse for formidlingsarbeidet. Kulturrådet
anbefaler mer kontrollerbare mål. Det gjør det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
To av to arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Én av dem
har tilrettelagt formidling. En forbedring fra fjoråret, men Kulturrådet minner allikevel
om at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten skal være universelt
utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
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Samlingsforvaltning
Henie Onstad Kunstsenter hadde i 2021 en liten, men godt styrt og fullt forsvarlig
tilvekst av kunst- og kulturhistoriske gjenstander, samt fotografier. Hele samlingen
har svært gode oppbevaringsforhold og er tilfredsstillende registrert. Ikke noe er gjort
tilgjengelig digitalt. Det ligger ifølge museet fortsatt noe frem i tid.
Museet hadde styrket mandat som overordnet forvaltningsmålsetting i 2021,
presisert til å etablere en kuratorstilling for musikk. Musikk skal knyttes opp mot
institusjonenes øvrige program. Andre mål er å fange opp aktuelle diskusjoner og
arbeide aktivt sammen med kunstnere for å finansiere og skape nye verk som skal
resultere i nye utstillinger. Kunstsenteret navngir fire utstillingsprosjekter, men kunne
presisert det totale antallet. Kunstsenterets egenvurdering er en oppramsing av hva
man har oppnådd i rapporteringsåret, ikke en vurdering av hvorvidt målene ble nådd.
Ansettelse av kurator for musikk er ikke nevnt.
Kunstsenteret rapporterer om svært gode oppbevaringsforhold for alle objekttyper.
Kulturrådet savner en beskrivelse av konserveringsarbeidet.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Meget tilfredsstillende

Forskning
Henie Onstad Kunstsenter hadde fått på plass forskningsplan i 2021, men den var
ikke publisert på internett.
Som i 2020 hadde museet to ansatte med doktorgrad, og en ansatt med autorisasjon
som konservator NMF, og lå over landsgjennomsnittet for andel ansatte med
doktorgrad.
Museet publiserte fire større publikasjoner og én forskningsartikkel med
fagfellevurdering og rapporterer om deltagelse i to formaliserte FoU-samarbeid, med
partnere fra UH-sektoren og andre museer. Museet nevner ikke deltagelse i faglige
museumsnettverk.
Forskningsvirksomheten fremstår som tydelig forankret i museets satsinger, men det
er likevel bare sporadisk sammenheng mellom formuleringer av mål og vurderingen
av egen måloppnåelse. Egenvurderingen er mer en oppsummering av hva som er
utført i løpet av året enn en vurdering av måloppnåelse.
Det er positivt at museet har fått på plass forskningsplan. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Henie Onstad Kunstsenter

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Blaafarveværket
Blaafarveværket arbeider tilfredsstillende med samlingsforvaltning og bevaring.
Samlingene er tilfredsstillende registrert, men Kulturrådet savner publisering på nett.
Forskning og formidling ved museet er mindre tilfredsstillende. Manglende tiltak
og planer for arbeidet med mangfold og inkludering, og ulike målgrupper trekker
inntrykket ned.

Formidling
Blaafarveværket har vedtatt strategiplan for hele museet som også omhandler
digital formidling og dialog samt formidlingstiltak for barn og unge, men den er ikke
tilgjengeliggjort på museets nettsider.
Museet åpnet tre nye utstillinger og gjennomførte 18 arrangementer. 227 989 besøk,
er opp hele 151 % fra 2020, og ligger tett på tidligere toppår. 1 530 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg i 2021, en oppgang fra i fjor som bringer museet tilbake
til 2018-nivå.
I sitt arbeid med medvirkning fra barn og unge trekker museet frem deltagelse
i fylkeskommunens markedsføringssamarbeid bizzy, som er drevet for og med
ungdom. Kulturrådet mener at samarbeid med andre aktører er bra, men ser gjerne en
fyldigere beskrivelse av egne tiltak og planer for arbeidet.
Museet har en viss bredde innenfor digital formidling og dialog, med podkast,
videoblogg og live digital formidling. Kulturrådet savner mer innhold rettet spesielt
mot barn og unge.
Museet rapporterer i liten grad om tiltak eller planer for å styrke arbeidet med
mangfold og inkludering. Museet gir eksempler på tilbud som kan tilpasses ulike
grupper, men Kulturrådet savner en nærmere omtale av gjennomførte aktiviteter og
tiltak for mangfold og inkludering.
Museet viderefører sitt arbeid med immateriell kulturarv gjennom produksjon av
maling, og overføring av kunnskap knyttet til dette.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Blaafarveværket melder at seks av syv arenaer er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne. Fem arenaer har tilrettelagt formidling. Det er bedre enn i fjor,
men Kulturrådet minner allikevel om at offentlige og private virksomheter rettet mot
allmennheten skal være universelt utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på
grunn av nedsatt funksjonsevne.
Museet arbeider godt med publikumstilbudet, noe som viser seg i den sterke
besøksoppgangen i 2021 til tross for koronanedstengning, og kan vise til god
måloppnåelse. Kulturrådet savner likevel nærmere omtale av målgruppearbeid
og spesielt strategier for å bidra til mangfold og inkludering. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
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formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets innsamling er i henhold til vedtektene begrenset til industrimuseets
kjernevirksomhet og Kittelsensamlingen. Dette medfører en styrt, restriktiv
innsamlingspolicy og heller ingen avhending. Samlingene er i 2021 tilført to kunstverk.
Museet har små samlinger av gjenstander og ingen fotosamling. Samlingene
er tilfredsstillende registrert, men ingenting er tilgjengeliggjort. Det bør museet
prioritere.
Mål for 2021 fokuserer på tette tak og vinduer etter overordnet og mer langsiktig plan,
samt tilbakeføring av kulturlandskapet. Målene for tak og vinduer er konkretisert i
tiltak slik at målsettingene blir kontrollerbare. Tilsvarende konkretiseringer mangler for
tilbakeføring av kulturlandskapet.
Museets relativt beskjedne samlinger av kunst- og kulturhistorisk
gjenstandsmateriale er tilfredsstillende oppbevart. Tilstanden til kulturlandskapet
med teknisk industrielle kulturminner og gruveanlegg fremgår ikke av rapporteringen,
men museet arbeider kontinuerlig med skjøtsel og sikring for ivaretakelse.
Museet har noen bygninger med tilstandsgrad 3, men vurderer situasjonen til å være
stabil og under kontroll. I forhold til tilstandsvurderingen i 2019 har museet flere
bygninger på vedlikeholdsnivå og færre bygninger med tilstandsgrad 3.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Blaafarveværket hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF. Det er en
positiv utvikling fra foregående år, da museet ikke har rapportert om formalisert
forskningskompetanse blant de ansatte.
Museet publiserte én større publikasjon i 2021, utstillingsboken til årets
sommerutstilling, men rapporterer ikke om fagfellevurderte publikasjoner.
Museet videreførte deltakelsen i to FoU-prosjekter, ett med Bergverksmuseet og
ett med Cranfield University i Storbritannia, og ser ut til å vektlegge samarbeid
med eksterne aktører. Museet hadde flere definerte mål for fjoråret, og kan vise
til målrettet arbeid med enkelte delmål. Kulturrådet etterlyser likevel nærmere
beskrivelser av og strategier for forskningsarbeidet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Norsk Bergverksmuseum
Norsk Bergverksmuseum jobber tilfredsstillende med forskning, formidling og
samlingsforvaltning. Svak rapportering på arbeid med mangfold og inkludering
bidrar til at Museets innsats innen formidling vurderes som noe svakere enn året før.
Manglende bevaringsplan, utfordringer med oppbevaringsforhold og kritisk etterslep
på vedlikehold av bygningssamlingene gjør at bevaringsarbeidet må karakteriseres
som ikke tilfredsstillende.

Formidling
Norsk Bergverksmuseum har vedtatt strategiplan for hele museet som også
omhandler digital formidling og dialog, samt formidlingstiltak for barn og unge. Planen
er tilgjengeliggjort på internett.
I 2021 hadde museet 29 309 besøk, en sterk oppgang på 152 % fra 2020. Til
sammen 3 076 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en oppgang på 63 % fra
2020.
Museet oppgir at de arbeider med medvirkning fra barn og unge gjennom en
referansegruppe fra Kongsberg International School med et spesielt fokus på
museets nysatsing, Geolab.
Museet har god bredde i bruk av kanaler og formater sin digitale formidling, og
kan rapportere om tilbud i alle kategoriene unntatt live digital formidling. Mye av
tilbudet er spesielt rettet mot barn og unge, og museet bruker digitale virkemidler
i utstillingene. Kulturrådets inntrykk er at museet jobber godt med dialog i sosiale
medier. Tallfesting av arbeidet med digital formidling vil gi bedre grunnlag for egne
prioriteringer.
Arbeidet med mangfold og inkludering er forankret i strategiplaner og baserer seg
blant annet på samarbeid med lokale aktører for å nå nye brukergrupper og skape
trygge og attraktive møteplasser for barn og unge, som bidrar til læring gjennom
deltakelse.
Under arbeid med immateriell kulturarv trekker museet frem dokumentasjonsarbeid
knyttet til museets virksomhet. Kulturrådet ser gjerne en fyldigere rapportering med
eksempler på hvordan museet bidrar til videreføring av kunnskap og praksiser.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Én av fire arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, men ingen
har tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet mangler plan for samlingsutvikling, men praktiserer generelt en forsiktig
policy for inntak og avhending/destruksjon. I 2021 hadde museet ingen tilvekst og
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gjorde heller ingen avhendinger.
Progresjonen i dokumentasjonsarbeidet var noe svak i 2021, noe som ifølge museet
skyldes hjemmekontor ifm. pandemien. Museet ligger allikevel godt over landssnittet
i andel tilfredsstillende registrerte fotografier, og rundt landssnittet i dokumentasjon
av gjenstandssamlingen. Inntrykket trekkes ned av at museet mangler plan for
registrering/katalogisering og digitalisering.
Museets overordnede mål er «fokus på samlingsforvaltning» og museet har delmål
blant annet for magasinbehov, fagbibliotek, bygningsvedlikehold og plan for
samlingsforvaltning. Noen av målene er målbare. Eksempelvis skifte av tak, som
museet vurderer som oppnådd, og plan for samlingsforvaltning, som ikke er oppnådd.
Kulturrådet anser museets egen vurdering av måloppnåelse som god.
Det er ingen endring i oppbevaringsforholdene i 2021. Gjenstander oppbevares i
ulike lokaler. Lager som fungerer som magasin har stabile klimaforhold, men det er
utfordringer med støv, liten plass og logistikk. Inntrykket trekkes ned av at museet
mangler plan for bevaring.
Museet rapporterer om store utfordringer med vedlikehold av de kulturhistoriske
bygningssamlingene og betegner situasjonen som kritisk. Det rapporteres om
forverring i tilstand grunnet klimaendringer. Arbeidet med å finansiere vedlikehold av
de bygningene er utfordrende.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Norsk Bergverksmuseum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Tre ansatte hadde doktorgrad og én hadde autorisasjon som førstekonservator NMF.
Museet ligger langt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med doktorgrad.
Museet rapporterer om publisering av to forskningsartikler med fagfellevurdering, én
større publikasjon og åtte fagartikler i 2021. Det er over landsgjennomsnittet og vitner
om fortsatt høy forskningsaktivitet ved museet.
Museet leder et nytt prosjekt i Bergverksnettverket, som har fått støtte fra
Kulturrådets utviklingsprogram for museer. Museet deltar også i et internasjonalt
FoU-prosjekt med norske UH-partnere.
Målrapporteringen bærer preg av gode koblinger mellom forskning, formidling, og
øvrig virksomhet. Kulturrådet etterlyser likevel mer spesifikke målformuleringer og
mer utfyllende vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Østfoldmuseene
Østfoldmuseene jobber fortsatt godt med forskning. Høy aktivitet og utvikling av
forskningskompetansen bidrar til at museets forskningsarbeid vurderes som meget
tilfredsstillende, som i fjor. Formidling og bevaringsarbeid er tilfredsstillende, mens
samlingsforvaltningen er mindre tilfredsstillende, blant annet på grunn av manglende
digitalisering av samlingene og svake målformuleringer.

Formidling
Østfoldmuseene har vedtatt strategiplan for hele museet, som også omhandler
digital formidling og dialog samt formidlingstiltak for barn og unge. Planen er
tilgjengeliggjort på internett.
Museet åpnet ni nye utstillinger og gjennomførte 82 arrangementer i 2021.
I 2021 hadde museet 107 648 besøk, opp 16 % fra 2020. 2 428 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, en nedgang på 36 % fra 2020. Antall skolebesøk har sunket
helt siden 2017.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har også gode resultater i form av brukerrespons. Museet jobber
målrettet og har en egen redaksjon som jobber på tvers. Store deler av museets
formidlingsprogram har blitt tilpasset til digitale kanaler under koronanedstengningen.
Museet har ikke hatt eget program eller satsing på medvirkning fra barn og unge.
Østfoldmuseene har nedfelt i museets strategiplan å jobbe aktivt og tverrfaglig for
å øke bevisstheten om mangfold i sine satsinger. I 2021 har museet jobbet med et
arbeidstreningsprosjekt, «Involvering gjennom Digitalisering», hvor de involverte
jobber med digitalisering av gjenstander. De har etablert kafeen «UmaMI» sammen
med Sarpsborg Frivilligsentral. Kafeen drives av kvinner med bakgrunn fra ulike
kulturer.
Museet kan vise til delvis måloppnåelse for formidlingsarbeidet. Kulturrådet anbefaler
mer konkrete mål, som er kontrollerbare. Da kan museet enklere vurdere egen
måloppnåelse i neste rapportering.
Syv av tolv arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, mens
samtlige tolv har tilrettelagt formidling. Museets hjemmesider følger ikke uutilsynets
retningslinjer for universell utforming.
Kulturrådet vil berømme museet for godt arbeid med digital formidling og gode
tallgrunnlag. Rapporteringen vitner om aktiv satsing på arbeid med mangfold og
inkludering. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst var ifølge museet i henhold til plan. De kulturhistoriske objektene kommer
fra tidligere Moss bryggeri, mens fotografiene stammer fra Østfold Energi og tidligere
Østfold fylkeskommune. Tilveksten har ikke medført etterslep i registreringen. Den
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har heller ikke gitt dårligere oppbevaringsforhold. Kulturrådet vurderer tilveksten som
sunn.
Østfoldmuseene har i 2021 jobbet systematisk og målrettet med registrering av
gjenstander og foto i Digitaliseringsfabrikken. Inntrykket av dokumentasjonsarbeidet
trekkes noe ned fordi gjenstandene ikke digitaliseres når de registreres. Museet
ligger også under landssnittet i graden av dokumentasjon.
Museets mål for samlingsforvaltningen i 2021 er knyttet til dokumentasjon for bruk
i forskning og formidling, og til bedring av magasinforhold. Målbarheten kan med
fordel defineres tydeligere gjennom resultatparameter, spesielt for dokumentasjon av
samlingene.
Østfoldmuseene jobber aktivt med å få oversikt over oppbevaringsforholdene. For
farkoster betyr dette at det rapporteres om noe dårligere oppbevaringsforhold enn
tidligere. For fotosamlingen, som er en stor samling, må oppbevaringsforholdene
forbedres. Museet jobber med å etablere magasin for store gjenstander i samarbeid
med andre konsoliderte museer i regionen.
38 % av bygningene er oppført med ukjent tilstandsgrad, noe museet begrunner med
at de gjør andre vurderinger av tilstand enn å definere tilstandsgrader. For resten av
bygningssamlingen er 32 % på vedlikeholdsnivå.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Østfoldmuseene hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Tre ansatte hadde doktorgrad, fire hadde autorisasjon som konservator NMF og én
som førstekonservator NMF. Det betyr fortsatt positiv kompetanseutvikling.
Museet publiserte åtte større publikasjoner, tre forskningsartikler med
fagfellevurdering og 18 fagartikler, blant annet på DigitaltMuseum, i Svenskt
kvinnebiografiskt lexikon og i lokale aviser. Museet ligger over landsgjennomsnittet
for antall publiserte forskningsartikler med fagfellevurdering.
Museet rapporterer om deltagelse i åtte nettverksprosjekter og formaliserte FoUsamarbeid, med partnere fra UH-sektoren, andre museer og museumsnettverk. Seks
av prosjektene er del av Kulturrådets museumsprogram.
Museet satte seg tydelige mål for kompetanseutvikling, publikasjoner og
forskningssamarbeid, og kan vise til en god måloppnåelse. Forskningsvirksomheten
fremstår som godt forankret og prioritert i organisasjonen, med vekt på bygging av
infrastruktur for forskning i museet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Kistefos-museet
Kistefos-museet jobber godt med forskning, formidling og samlingsforvaltning.
Blant annet bidrar dokumentasjon av bygningssamlingene, oppbevaringsforhold for
samlingene og en økning i antall barn og unge som deltok i pedagogiske opplegg til
at forvaltning og formidling vurderes som tilfredsstillende.

Formidling
Kistefos-museet har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, men ikke digital formidling og dialog.
Museet har åpnet tre nye utstillinger, men ikke gjennomført andre arrangementer.
111 930 besøk betyr en nedgang på 34 % fra 2020. Til sammen 4 441 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, en økning på hele 220 % fra året før. Det ble i løpet av
året utarbeidet et nytt formidlingstilbud for skoleklasser.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, men lite av formidlingen er rettet mot barn og unge. KulturPunkt brukes
for å formidle innholdet i skulpturparken.
Museet rapporterer at de arbeider med mangfold og inkludering, og kommer godt
ut i en publikumsundersøkelse i 2021. Kulturrådet savner likevel en nærmere omtale
av arbeid for å nå nye målgrupper, samt beskrivelse av strategier og gjennomførte
aktiviteter knyttet til mangfold og inkludering. Museet rapporterer heller ikke om
arbeid for medvirkning fra barn og unge.
Museets ene arena var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Arenaen
hadde også tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde lav tilvekst i 2021, og inntaksstopp for kulturhistoriske gjenstander
på grunn av begrenset magasinkapasitet. Tilvekst av kunst skjer ved deponering,
kjøp eller gave. Bygningssamlingen er dokumentert og tilgjengeliggjort i 2021.
Hele gjenstandssamlingen er registrert og digitalisert, men museet ligger under
landssnittet på andelen som er tilgjengeliggjort. Museet skal jobbe aktivt med
å tilgjengeliggjøre de kulturhistoriske samlingene i 2022. Hele fotosamlingen
er registrert og digitalisert, og museet ligger over landssnittet i andelen som er
tilgjengeliggjort.
Museet rapporterer om tilfredsstillende oppbevaringsforhold og rutiner for tilsyn for
de fleste gjenstandstypene, men at de har utfordringer med gjenstander i tekstil og
skinn. Arkivet etter Kistefos Træsliberi skal deponeres til Vestfoldarkivet. Det frigjør
magasinplass for blant annet tekstil og skinn. Av museets 18 bygninger er syv på
vedlikeholdsnivå.
Vurdering samlingsforvaltning:
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Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende

Forskning
Kistefos-museet melder om forskningsplan, men den var ikke publisert på museets
hjemmeside i 2021.
Museet hadde én ansatt med doktorgrad, men publiserte ikke i 2021. En
fagfellevurdert artikkel vil bli publisert kommende år.
Ut over det, rapporterer museet om FoU-samarbeid om en Ph.d.-stilling med
partnere fra UH-sektoren, samt deltagelse i et prosjekt i regi av et museumsnettverk,
med forskning på bærekraft og mangfold i museer. Museet rapporterer ellers om
samarbeid med tre museumsnettverk. I tillegg opplyses det om pågående arbeid med
innsamling av muntlige kilder om Kistefos.
I budsjettsøknaden informeres det om at nyskapende forskning i nær tilknytning til
formidling og forvaltning er blant museets tre viktigste mål, noe Kulturrådet vurderer
som svært positivt.
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Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Nasjonalmuseets forskning og bevaringsarbeid er tilfredsstillende, og gitt museets
flyttesituasjon gjelder det også formidlingen. God bredde, og ikke minst tilbud til
barn og unge i alle digitale kanaler er positivt. Museet stiller strenge krav til egen
dokumentasjon. Samlingsforvaltningen vurderes som mindre tilfredsstillende,
blant annet på grunn lav andel tilfredsstillende registrerte samlinger, utydelige
målformuleringer og svak rapportering.

Formidling
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har vedtatt plan som dekker
formidling, formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog.
Planen er ikke tilgjengeliggjort på museets nettsider.
Museet åpnet tre nye utstillinger og gjennomførte 87 arrangementer i 2021.
Besøket økte med 28 % fra 2020, til 79 341. Til sammen 2 171 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg. Nedgangen på 78 % fra 2020 skyldtes i hovedsak
koronanedstengning.
Museet oppgir at de arbeider med medvirkning fra barn og unge, og trekker fram
samarbeidene Blikkåpner-programmet, og kunstklubben Plot/Oslo for ungdom
mellom 15-25 år.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons, med innhold for barn og
unge innenfor alle etterspurte kategorier. Museet har bygget videre på erfaringer fra
2020 og utprøvd nye formater, blant annet TikTok.
Nasjonalmuseet arbeider aktivt med representasjon i programmering, arrangementer
og rekruttering. Tilpasninger i det nye museet på Vestbanen skal signalisere
kjønnsmangfold. På Nasjonalmuseet – Arkitektur er det åpnet en ny, universelt
utformet hovedinngang. I arbeidet med mangfold og inkludering deltar og
samarbeider museet med relevante nettverk og organisasjoner.
Museet kan vise til god måloppnåelse for formidlingsarbeidet, men målene er
generelt formulert. Kulturrådet anbefaler mer kontrollerbare mål, for å gjøre det
enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Alle fem arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. To av dem har
også tilrettelagt formidling.
Kulturrådet vil berømme museet for godt arbeid og god rapportering på digital
formidling. Arbeidet med mangfold og inkludering virker å være godt forankret i
organisasjonen. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, og tatt
i betraktning museets flyttesituasjon, vurderer Kulturrådet formidlingsarbeidet som
tilfredsstillende.
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Samlingsforvaltning
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design hadde en tilvekst på i overkant av
600 verk i 2021, men ingen var i henhold til plan. Samtidig beskriver museet 463
nyervervelser i sin tekstrapportering. Samlet sett er tilveksten sunn. Museet holder
tritt med dokumentasjonsarbeidet og har tilfredsstillende oppbevaringsforhold.
Museet oppgir lavere tall for tilfredsstillende digital registrering, digitalisering og
tilgjengeliggjøring av samlingene enn landssnittet. Progresjonen i 2021 er noe lav,
med rundt 1100 flere tilfredsstillende registrerte og tilgjengeliggjorte objekter enn
foregående år. Museet rapporterer at samlingene er forsvarlig registrert på annen
måte, og at fokus siste år har vært flytting av museet og kvalitetssikring av allerede
registrerte data.
Museets mål for 2021 gikk på å bygge og forvalte samlingen slik at denne
kunne tilgjengeliggjøres i størst mulig grad. Det ble ikke satt resultatparameter
eller på annen måte eksemplifisert hva man la i dette. Egenvurderingen viser at
museet arbeider på feltet, og de oppgir kvinneandel ved nyanskaffelser, andelen
nyervervelser som er registrert og beskriver en positiv holdning til utlånsforespørsler.
Dette er ingen vurdering av mål- og resultatoppnåelse, og manglende
resultatparameter gjør også evaluering utfordrende.
Oppbevaringsforholdene til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design sine
samlinger er tilfredsstillende. Museet rapporterer om noen utfordringer med
lysforhold som må korrigeres.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design hadde forskningsplan i 2021, men den
var ikke publisert på internett.
Ti ansatte hadde doktorgrad, seks hadde autorisasjon som konservator NMF
og fire som førstekonservator NMF. Museet rapporterer også om to pågående
doktorgradsprosjekter. Den drastiske reduksjonen i antall ansatte med autorisasjon
som konservator NMF fra foregående år skyldes ifølge Nasjonalmuseet at de nå har
rapportert inn bekreftede autorisasjoner.
Museet publiserte tre større publikasjoner, åtte forskningsartikler med
fagfellevurdering og 13 fagartikler. Det er noe opp fra året før og museet ligger over
landsgjennomsnittet for fagfellevurderte publikasjoner per ansatt.
Museet rapporterer om deltagelse i 15 formaliserte FoU-samarbeid, med norske og
utenlandske samarbeidspartnere fra UH-sektoren, museer og andre institusjoner.
Museet rapporterer også om samarbeid i museumsnettverk og kunstnettverk, blant
annet Nettverk for kunst- og kunstindustrimuseer, som de er ansvarsmuseum for.
Nasjonalmuseet ser ellers ut til å ha jobbet i henhold til egne målsettinger, men
ufullstendig målrapportering bidrar til å trekke helhetsvurderingen ned.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, og tatt i betraktning
museets flyttesituasjon, vurderes museets forskningsvirksomhet i 2021 som
tilfredsstillende.
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Norsk Folkemuseum
Norsk Folkemuseum har mange ansatte med forskerkompetanse, deltar i flere
forskningsprosjekter og publiserer hyppig. Forskningsarbeidet ved museet vurderes
som meget tilfredsstillende. Formidling og samlingsforvaltning er tilfredsstillende,
mens Kulturrådet nå vurderer arbeidet med bevaring som mindre tilfredsstillende.
Det skyldes blant annet utfordringer med oppbevaringsforhold, men også
manglende plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske
bygningssamlingene.

Formidling
Norsk Folkemuseum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet én ny kulturhistorisk bygning, tolv nye utstillinger og gjennomførte 272
arrangementer. 152 174 besøk innebærer en nedgang på 21 % fra 2020. Til tross for
fortsatt nedgang i generelle besøkstall har skolebesøket økt. Til sammen 17 108 barn
og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 61 % fra 2020.
Museet arbeider med medvirkning fra barn og unge, som de beskriver som en av
sine sentrale målgrupper. I 2021 er det igangsatt et nytt prosjekt på tvers i stiftelsen
som skal jobbe for mer ungdomsmedvirkning i museet. Kulturrådet ser gjerne en mer
utfyllende rapportering på arbeidet med medvirkning fra barn og unge.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons. I alle kategoriene har
museet innhold spesielt rettet mot barn og unge. Det er tatt i bruk nye digitale
virkemidler i ny basisutstilling på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Museet
drifter også nettstedene demokratinettverket.no og minstemme.no med digitale
undervisningsopplegg.
Norsk Folkemuseums arbeid med mangfold og inkludering skjer gjennom
rekruttering, utstillingstilbud og øvrig formidlingsvirksomhet. I 2021 har museet
jobbet med formidling rettet mot barn og unge med hørselshemming og tilpasset
formidling på flere språk. Kulturrådet savner en noe mer utfyllende rapportering på
arbeidet med mangfold og inkludering i museets avdelinger.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet ved hver enkelt arena og kan
vise til god måloppnåelse i 2021.
Fire av fem arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Fire har
tilrettelagt formidling.
Norsk Folkemuseum jobber godt med de formidlingsfaglige områdene, og
Kulturrådet vil berømme museet for godt arbeid med digital formidling og god
rapportering av tallgrunnlag.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.
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Samlingsforvaltning
Tilvekst har i hovedsak vært knyttet til utstillingsprosjekter og i tråd med plan.
Museet rapporterer om restriktiv innsamlingspraksis og har ikke avhendet i 2021.
Selv om tilveksten ikke har økt etterslepet i registreringer, har utfordringene med
oppbevaringsforhold eskalert. Kulturrådet stiller spørsmål om samlingsutviklingen er
sunn.
Nesten hele gjenstandssamlingen er tilfredsstillende registrert og over halvparten
digitalisert, hvilket er over landssnittet. Progresjonen for tilfredsstillende registrering
av fotosamlingen er god, og museet ligger over landssnittet i andelen foto som er
dokumentert.
Museet har som mål å tilgjengeliggjøre samlingene for publikum. For å nå målet
skal museet øke antall tilgjengeliggjorte gjenstander på DigitaltMuseum og
andre plattformer. Det skal oppnås ved systematisk arbeid med inventarkontroll,
konservering, utvikling av magasiner, revisjon og avfotografering. Her kunne
det ha vært satt måltall. Vurdering av egen måloppnåelse framstår mer som en
oppsummering av hva som er utført enn som vurdering.
Det rapporteres om endringer i oppbevaringsforholdene for hvert år. I 2021
skyldes endringen at tilstand på fjernmagasin er forringet grunnet ytre forhold,
men at situasjonen nå er stabil. Det jobbes med en bedre løsning på lengre sikt da
fjernmagasinet må avvikles. Arbeidet med forebyggende konservering og heving av
magasinstandarden har vært vanskelig pga. koronasituasjonen.
Museet rapporterer at 4 % av de kulturhistoriske bygningssamlingene er hevet til
tilstandsgrad 1 i 2021. Inntrykket av bygningsforvaltningen svekkes noe av manglende
plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Norsk Folkemuseum hadde forskningsplan i 2021, men denne var ikke publisert på
internett.
Åtte ansatte hadde doktorgrad, ti hadde autorisasjon som konservator NMF og som
førstekonservator NMF. Mange ansatte har forskningskompetanse sett i forhold til
antall årsverk ved museet totalt. Samtidig viser tallene en fortsatt negativ utvikling fra
tidligere år.
Museet publiserte fem større publikasjoner, åtte forskningsartikler med
fagfellevurdering og 23 andre fagartikler i 2021. Publiseringsgraden for
fagfellevurderte artikler ligger langt over landsgjennomsnittet blant museene i Det
nasjonale museumsnettverket.
I målrapporteringen informerer museet om at de har to publikasjonsserier som
er akkrediterte som vitenskapelige publiseringskanaler. Kulturrådet vurderer det
som positivt at museet på denne måten bidrar med infrastruktur for vitenskapelige
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publikasjoner i museumssektoren.
Ut over dette rapporterer museet om deltagelse i 26 formaliserte FoU-prosjekter,
med norske og internasjonale samarbeidspartnere fra UH-sektoren og andre aktører.
Folkemuseet deltar i ni nettverksprosjekter med andre museer. Flere av prosjektene
har finansiering fra Norges forskningsråd og Kulturrådets museumsprogram for
forskning, og museet deltar i et EØS-prosjekt med partnere i Portugal.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskningen er forankret i museets strategiarbeid,
og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderes museets forskningsvirksomhet i
2021 som meget tilfredsstillende.
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Norsk Folkemuseum

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Norsk Teknisk Museum
Forsknings- og formidlingsarbeidet ved Norsk Teknisk Museum vurderes som meget
tilfredsstillende. Museet jobber målbevisst med forskning og publiserer hyppig. Et
bredt digitalt tilbud, inkludert undervisningstilbud for barn og unge, bidrar til god
formidling. Samlingsforvaltningen er tilfredsstillende, mens vedvarende utfordringer
med magasinforhold gjør at Kulturrådet vurderer bevaringsarbeidet som mindre
tilfredsstillende.

Formidling
Norsk Teknisk Museum har vedtatt formidlingsplan, men den omhandler ikke digital
formidling, og museet har ikke oppgitt om den omhandler formidlingstiltak for barn og
unge.
Museet åpnet én ny kulturhistorisk bygning, fire nye utstillinger og gjennomførte 30
arrangementer i 2021. 107 433 besøk er på samme nivå som året før. Første halvår
var preget av stengning, som følge av koronapandemien. Allikevel har museet hatt
flere besøk fra skoleklasser. Til sammen 20 855 barn og unge deltok i pedagogiske
opplegg, en oppgang på 49 % fra 2020.
Museet arbeider med medvirkning fra barn og unge, som de beskriver som sin
sentrale målgruppe. Flere programmer for barn og unge inkluderer blant annet
aktiviteter på ungdomsklubber, kveldsåpent med spilldesign og verksteder i museets
LAB. En medarbeider tar doktorgrad på medvirkning i museet.
Under digital formidling og dialog kan museet rapportere om tilbud i alle kategoriene.
Mye av innholdet er spesielt rettet mot barn og unge. Museet synes å ha et
svært bredt digitalt tilbud og det er godt tallfestet i rapporteringen. Den digitale
formidlingen fremstår som godt forankret og prioritert i organisasjonen. Særlig stikker
museets digitale undervisningstilbud seg positivt ut.
Museet har som mål at virksomheten skal være inkluderende og tilgjengelige for alle,
arbeider med flere tiltak og deltar aktivt i prosjekter med Oslo kommune og bydelene.
I 2021 har museet hatt et opplegg for personer med demens.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeid med immateriell kulturarv.
Museet kan vise til en delvis måloppnåelse for formidlingsarbeidet, blant annet ny
formidlingsplan for 2021-2025.
To av fire arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Én arena
har tilrettelagt formidling. Museet har gjennomført tiltak for å tilrettelegge for
besøkende med spesielle behov. Ellers minner Kulturrådet om at offentlige og private
virksomheter rettet mot allmennheten skal være universelt utformet, jf. lov om forbud
mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Rapportering gir inntrykk av svært godt arbeid med digital formidling, og spesielt
digitale undervisningsopplegg. Arbeidet med mangfold og inkludering virker også
helhetlig og godt forankret i museets planer.

59

Norsk Teknisk Museum

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten var i hovedsak knyttet til pågående utstillings- og forskningsprosjekter og
i henhold til plan. Museet har forbedrede magasinforhold, men har økt etterslepet i
tilfredsstillende registrering av gjenstander. Likevel ser ikke Kulturrådet tilveksten
som bekymringsfull da inntrykket er at museet har oversikt over etterslepet og jobber
systematisk. Søkelys på to nye basisutstillinger har ført til at arbeidet med avhending
er utsatt. Samlingsutviklingen framstår som sunn.
Nedgangen i antall tilfredsstillende registrerte gjenstander skyldes revidert
registreringspraksis. Det samme gjelder for økningen av tilfredsstillende registrerte
foto. Museet ligger over landssnittet i andelen dokumenterte gjenstander. Museet
er i dialog med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av fotosamlingen. Kulturrådet
anbefaler en digitaliseringsplan.
Museets overordnede mål er «tilgjengeliggjøring av samlingene», og museet
har satt seg flere delmål som til en viss grad framstår som ordinær drift. Det
er blant annet ferdigstilt en samlingsforvaltningsplan for 2022-2026. Museet
rapporterer om omprioriteringer av medarbeidere fra publikumsrettede funksjoner
til registreringsarbeid under nedstengingen i 2021. Dette har gitt resultater i økt
registrering av fotografier. Kulturrådet forstår det slik at flere av målene er nådd.
Museet rapporterer om utbedringer i det medisinhistoriske magasinet, men at det er
utfordringer med klima for andre gjenstandstyper. Museet virker å ha god oversikt
over oppbevaringsforholdene for samlingene, samtidig er det lite forbedringer.
Etter sammenslåingen mellom Norsk Teknisk Museum og Telemuseet i 2018,
fikk museet en bygningssamling bestående av to bygninger fra Bergen Radios
sendestasjon. Begge bygningene er på vedlikeholdsnivå.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Norsk Teknisk Museum hadde forskningsplan, som var publisert på internett i 2021.
Fire ansatte hadde doktorgrad og tre har autorisasjon som konservator NMF. Det
betyr en liten nedgang i antall ansatte med forskningskompetanse. Tidsserier viser
negativ kompetanseutvikling de siste årene. Museet rapporterer imidlertid om flere
pågående doktorgradsprosjekter og ligger fremdeles over landsgjennomsnittet for
andel ansatte med doktorgrad.
Museet publiserte fire forskningsartikler med fagfellevurdering, én fagartikkel
og to større publikasjoner og ligger godt over landsgjennomsnittet for antall
fagfellevurderte publikasjoner per ansatt.
Museet rapporterer om deltagelse i fire nettverksprosjekter og åtte FoU-samarbeid,
med partnere fra UH-sektoren, andre museer og faglige museumsnettverk, hvorav
fem prosjekter er med i Kulturrådets utviklingsprogram for museer.
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Museet har, som året, før jobbet målbevisst med kunnskaps- og
kompetanseutvikling knyttet til fornying av utstillinger og metoder for medvirkning.
Forskningsvirksomheten virker godt forankret i organisasjonen. Museet har
satt seg tydelige mål for forskningsarbeidet og kan vise til god måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Oslo Museum
Oslo Museum ser mangfold og inkludering som del av alt arbeid med formidling. I
tillegg bidrar god bredde innenfor digital formidling og tilbud rettet mot barn og unge
til at Kulturrådet vurderer museets arbeid med formidling som meget tilfredsstillende.
Samlingsforvaltning, bevaring og forskning vurderes som tilfredsstillende.

Formidling
Oslo Museum har vedtatte planer for hele museet som også omhandler digital
formidling og dialog, samt formidlingstiltak for barn og unge. Planen er publisert på
internett.
Museet åpnet tolv nye utstillinger, fire nye vandreutstillinger og gjennomførte 74
arrangementer. Totalt 33 155 besøk betyr en oppgang på 49 % fra 2020. Til sammen
9 212 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 66 % fra året før.
Museet arbeider med medvirkning fra barn og unge, blant annet gjennom flere
skoleprosjekter hvor elevene har bidratt til utstillinger. I 2021 ble det arrangert
sommerklubb for barn på Interkulturelt museum. 40 ungdommer ble engasjert som
aktivitetsledere.
Museet kan vise til god bredde innenfor digital formidling og dialog, hvorav noe
er rettet spesielt mot barn og unge. Museet har jobbet med digital formidling av
samlingene, digitale byvandringer og digitale pedagogiske tilbud i 2021.
Oslo Museums arbeid med mangfold og inkludering er basert på at mangfold
skal være et perspektiv ved all formidling og at flere med minoritetsbakgrunn
skal nås gjennom involvering og målrettede prosjekter. Museet er også bevisst
mangfoldsdimensjonen ved rekruttering.
Museet gir eksempler på arbeid med immateriell kulturarv, men Kulturrådet ser gjerne
en fyldigere beskrivelse av dette arbeidet i neste rapportering.
To av museets tre arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
har tilrettelagt formidling.
Museet har satt tydelige mål for formidlingsarbeidet, og kan vise til en delvis
måloppnåelse. Mange av aktivitetsmålene er nådd, men besøksmålene er ikke nådd
på grunn av koronanedstengningen.
Rapporteringen forteller at arbeidet med mangfold og inkludering er godt forankret
i planer, og prioritert i organisasjonen. Dette kommer også frem i museets arbeid
med involvering av barn og unge. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget
tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst var i henhold til plan og omfatter både nye gaver og eldre tilvekst som ikke
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tidligere er aksesjonsført. Tilveksten er sunn i forhold til magasinsituasjonen, men har
ført til noe etterslep i registreringsarbeidet. Museet har gjennom flere år prioritert og
verdivurdert samlingene, noe som har gitt bedre oversikt. I 2021 mottok museet en
testamentarisk gave på 40 000 enheter som ikke er aksesjonsført. Det er usikkert om
denne gaven har relevans i dag og om den skal innlemmes.
Nesten hele museets gjenstandssamling er tilfredsstillende registrert, og en
høy andel er digitalisert i forhold til landssittet. Museet rapporterer om bedre
oversikt pga. samlingsrevisjonsprosjektet som er videreført i 2021. Antall
tilfredsstillende registrerte kunsthistoriske gjenstander har gått ned grunnet endret
rapporteringsmåte. Oslo Museum forvalter en forholdsvis stor mengde fotografier
der progresjonen i dokumentasjonsarbeidet i 2021 var svak, men museet er på
landssnittet i andel som er registrert. Museet kan med fordel tilgjengeliggjøre mer enn
de gjør i dag, noe som vil løfte inntrykket av dokumentasjonsarbeidet.
Museet har et klart overordnet mål «bedre oversikt, tilgjengelighet og sikkerhet»
kombinert med klare, tallfestede delmål. I museets vurdering av egen måloppnåelse
omtales andre oppnådde resultater enn de definerte delmålene.
Museet har gjort prioriteringer i samlingene og oppbevarer de mest sårbare
gjenstandene under tilfredsstillende forhold. De dårligste lagrene er avviklet, noe
som gjenspeiles i bedre oppbevaringsforhold i 2021. Museet ønsker et regionalt
samarbeid med Østfoldmuseene, MiA og Buskerudmuseet om å utrede behov og
muligheter for samarbeid og felles løsninger.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Oslo Museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
To ansatte hadde doktorgrad og to autorisasjoner som førstekonservator NMF. Det
er en liten nedgang fra året før og tilbake på samme nivå som i 2019. Museet ligger
fortsatt litt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med doktorgrad.
Som året før er utviklingen i antall publikasjoner fremdeles negativ og museet har
hatt en lav publiseringsgrad i 2021, sett i forhold til antall årsverk og den høye
forskningskompetansen. Museet rapporterer om tre publiserte fagartikler og
én fagfellevurdert artikkel. Det er litt under landsgjennomsnittet for publiserte
forskningsartikler med fagfellevurdering per ansatt.
Museet rapporterer om deltagelse i flere nettverksprosjekter og FoU-samarbeid,
med norske og internasjonale partnere fra UH-sektoren og museumsnettverk, hvorav
seks prosjekter er del av Kulturrådets museumsprogram. Museet rapporterer videre
om aktiv deltagelse i flere faglige museumsnettverk i 2021.
Museet har satt seg tydelige mål for forskningsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse. Målene for forskning er tett knyttet til satsinger innen arbeid
med minoriteter og kulturelt mangfold, og andre aktuelle temaer. Til tross for lav
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publiseringsgrad ser museet ut til å ha drevet forskningsforberedende arbeid,
foredragsvirksomhet og annen forskningsrelatert virksomhet. Forskningsarbeidet
fremstår som planmessig og prioritert i organisasjonen.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Oslo Museum

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Astrup Fearnley Museet
Astrup Fearnley Museet driver tilfredsstillende formidling, forvaltning og bevaring.
Forskningen virker ikke å være prioritert.

Formidling
Astrup Fearnley Museet rapporterer om vedtatt plan som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er
ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet to nye utstillinger, og gjennomførte ett arrangement. Besøkstallet økte
med 2 % fra året før, til 55 092 i 2021. Museet rapporterer ikke om pedagogiske
opplegg for barn og unge de siste to årene.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale
formidling, men den digitale formidlingen er ikke rettet mot barn og unge. Digitale
omvisninger, introduksjonsvideoer og kunstnerintervjuer formidles i flere kanaler.
Museet arbeider godt med medvirkning gjennom en kunstklubb for ungdom som
bidrar til innhold i program og til kommunikasjon av aktiviteter. I samarbeid med andre
kunstinstitusjoner bruker museet Blikkåpnere som formidlere for å skape forståelse
for kunst og engasjement blant ungdom.
I arbeidet med mangfold og inkludering er museet opptatt av tiltak som gjør at flere
ungdommer kommer til museet, og tilbyr digital formidling til de som ikke kan besøke
museet fysisk. Museet har flerspråklige museumsverter.
Museets ene arena var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og den
hadde også tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Astrup Fearnley Museet hadde i 2021 en tilvekst på 19 kunsthistoriske gjenstander.
Denne tilveksten rapporteres å være i tråd med museets mål om å samle internasjonal
og norsk samtidskunst. Tilveksten virker ikke å ha blitt registrert i 2021, og Kulturrådet
forventer at dette gjennomføres i 2022. Tilnærmet hele samlingen er tilfredsstillende
registrert og digitalisert, men kun en mindre andel er digitalt tilgjengeliggjort. Museet
er i prosess for ytterligere tilgjengeliggjøring.
Museets oppbevaringsforhold er i all hovedsak bra. 10 % av samlingen oppbevares
under tilfredsstillende forhold og resterende under svært gode forhold. Det har ikke
vært noen endring de senere år.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:
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Forskning
Astrup Fearnley Museet manglet fortsatt forskningsplan og melder om én ansatt med
doktorgrad. I statikkrapporteringen for 2021 omtales forskning kun i sammenheng
med formidlingsaktivitet. Museet rapporterer om én større publikasjon, men ikke om
formaliserte FoU-samarbeid eller deltagelse i faglige museumsnettverk.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og årsrapport, fremstår ikke forskningen
som prioritert i museet i 2021.
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Dokumentasjon - gjenstander
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Det internasjonale Barnekunstmuseet
Sett under ett er Barnekunstmuseets virksomhet ikke tilfredsstillende på sentrale,
museumsfaglige områder. Utfordringer med oppbevaring av samlingen gjør
bevaringsarbeidet vanskelig. Mangelfull rapportering gjør det vanskelig å se hvordan
museet jobber med formidling. Forskning er ikke prioritert.

Formidling
Det internasjonale Barnekunstmuseet har vedtatt plan som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er
ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet en ny utstilling og en ny vandreutstilling i 2021, men rapporterer ikke
om andre arrangementer.
I 2021 hadde museet 3 175 besøk, en nedgang på 4 % fra 2020. Museet rapporterer
ikke om pedagogiske opplegg for barn og unge.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, men det er ikke tilrettelagt for brukerrespons. Museet rapporterer ikke
utfyllende om hvilke tiltak som er gjort på dette området i 2021. Museet rapporterer
heller ikke om arbeid med medvirkning.
Museet rapporterer ikke om tiltak innenfor mangfold og inkludering utover å slå fast
at museet er et viktig flerkulturelt møtested.
Museets ene arena var ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
hadde ikke tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som ikke tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Det internasjonale Barnekunstmuseet hadde ingen tilvekst eller avhending i
2021. Museet ligger godt under landssnittet for dokumentasjon av samlingene.
Ingen objekter er tilfredsstillende digitalt registrert. Tallene for digitalisering og
tilgjengeliggjøring er som året før.
Museets samlinger er for en stor del plassert på et lager leid av Oslo kommune, og
det rapporteres at 80 % av samlingene ikke har tilfredsstillende oppbevaringsforhold.
For resterende 20 % oppgis ikke vurdering av oppbevaringsforhold.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Ikke tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Det Internasjonale Barnekunstmuseet rapporterer om vedtatt forskningsplan, men
den var ikke publisert på internett.
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Utover dette fremgår det at museet hverken hadde ansatte med doktorgrad,
publiserte faglige publikasjoner, eller inngikk i FoU-nettverksamarbeid.
I årsrapporten for 2021 beskriver museet ambisjoner om å «aktivere og synliggjøre
samlingen og utvikle samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer». I tillegg meldes det
om planer for tilrettelegging av museets bygg til blant annet forskningsaktivitet, men
det kommer i liten grad frem om museet har jobbet med dette i 2021.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og årsrapport, fremstår ikke forskning som
prioritert i museet i 2021.

74

Det internasjonale Barnekunstmuseet

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Det internasjonale Barnekunstmuseet

Det internasjonale Barnekunstmuseet

Besøk

Stiftelse
Oslo

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk

75

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Det internasjonale Barnekunstmuseet

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

76

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Jødisk Museum i Oslo
God bredde i det digitale formidlingstilbudet, helhetlig mangfolds- og
inkluderingsarbeid og spissede tilbud til skoleklasser bidrar til at formidlingsarbeidet i
Jødisk Museum i Oslo vurderes som meget tilfredsstillende. Samtidig er forskningen
godt forankret og samkjørt med formidlingsaktiviteten. Samlingsforvaltning og
bevaring er tilfredsstillende.

Formidling
Jødisk Museum i Oslo har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på
nettsiden.
Museet åpnet tre nye utstillinger og to nye vandreutstillinger i 2021 og gjennomførte
14 arrangementer. 3 409 besøk totalt er 12 % ned fra 2020. Til sammen 2 296 barn
og unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 8 %.
Museet kan vise til en god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Museet strømmer de fleste arrangementene, som nå når ut til hele
landet. Museet drifter flere nettsider og den mest besøkte er snublestein.no. Museet
rapporterer ikke om arbeid med medvirkning.
Arbeidet med mangfold og inkludering er for museet i hovedsak at
majoritetssamfunnet blir kjent med sine minoriteter og får forståelse for deres kultur
og historie. Museet arbeider særskilt mot skoleklasser for å gi flest mulig innsikt
i jødisk historie, og i 2021 har museet utviklet tilbud for å erstatte skoleklassers
tidligere reiser til utlandet for å få kunnskap om jødisk historie. Museet har også
innledet samarbeid med en moské for å bidra til økt forståelse på tvers av religioner.
Museets arbeid med mangfold og inkludering fremstår som helhetlig og godt
forankret i planer.
Immateriell kulturarv formidles gjennom språkkurs, kurs i jødiske mattradisjoner og
fortellertradisjoner.
Av museets to arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
denne hadde også tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten i 2021 har i hovedsak vært knyttet til museets nye vandreutstilling
«Atelier Benkow». Tilveksten blir registrert fortløpende. Til tross for utfordringer med
magasinkapasitet anser Kulturrådet museets samlingsutvikling for sunn. Både fotoog gjenstandssamlingen er tilfredsstillende registrert og digitalisert. Det er en del
etterslep på tilgjengeliggjøring av samlingene.
Mesteparten av samlingene oppbevares under tilfredsstillende forhold, men museet
rapporterer om plassutfordringer i magasin.
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Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Jødisk Museum i Oslo hadde forskningsplan, men den var ikke publisert på museets
hjemmeside i 2021.
Museet hadde én ansatt med doktorgrad, som i fjor, og publiserte to fagartikler. Det
er en nedgang i antall publikasjoner fra 2020.
En del av museets driftstilskudd fra staten er øremerket handlingsplanen mot
antisemittisme som skjer i nært samarbeid med Jødisk museum Trondheim og
Holocaust-senteret.
Museet har jobbet i henhold til egne mål, og forsknings-, publiseringsvirksomheten,
tross nedgang, er godt forankret i kjerneverdier og samkjørt med
formidlingsaktiviteten.
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Anno museum
Anno museum har tydelige mål for kompetanseutvikling, publikasjoner og
forskningssamarbeid, med god måloppnåelse. Mangfold og inkludering er en del
av museets strategiske mål for formidlingen. Samtidig får museet god respons fra
brukerne på den digitale formidlingen. Både forsknings- og formidlingsarbeidet
vurderes som meget tilfredsstillende. Samlingene er store og ressurskrevende.
Selv om museet gjør gode grep vurderer Kulturrådet fortsatt samlingsforvaltning og
bevaring som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Anno Museum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot
barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet ett nytt kulturhistorisk bygg, 36 nye utstillinger og gjennomførte 182
ulike arrangementer i 2021.
119 156 besøk innebar en økning på 19 % fra 2020. Til sammen 13 574 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 15 % fra 2020. I en kommentar viser
museet til en økning på 20 % i skolebesøk, og det antas at det gjelder skolebesøk
også uten pedagogisk opplegg.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av brukerrespons. Mye av formidlingen
er rettet mot barn og unge. Museet har fortsatt med intern kompetanseheving
på digitale kanaler og utviklet flere digitale skoleopplegg. Museet arbeider
med medvirkning gjennom å involvere skoleklasser til å utvikle utstillinger og
undervisningsopplegg, samt gi ungdom mulighet til å påvirke retning og innhold i
AR-tilbud.
Mangfold og inkludering er nedfelt i museets strategiske mål og skal prege alt
formidlingsarbeid i museet. Museet forvalter og formidler sørsamisk kultur og historie,
har nasjonalt ansvar for romanifolkets kultur og historie, og har også skogfinsk kultur
i sitt nedslagsfelt. I 2021 avsluttet museet et prosjekt om kjønnsrepresentasjonen
i museenes samlings- og formidlingspraksiser. Det munnet ut i en håndbok for
god kjønnsrepresentasjon. Implementeringen kommer tydelig fram i museets
formidlingsplan.
Museet arbeider planmessig med immateriell kulturarv og gjennom flere prosjekt
viser museet bruk av handlingsbåren kunnskap. Kulturrådet savner eksempler på
hvordan det jobbes med minoriteter.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Fem av totalt syv arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
like mange hadde tilrettelagt formidling.
Det er positivt at Anno museum har fått på plass formidlingsplan for hele museet.
Det jobbes godt og helhetlig både med digital formidling og med mangfold
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og inkludering. Kulturrådet vil berømme museets arbeid for å synliggjøre
kjønnsrepresentasjon i de ulike delene av virksomheten. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådets museets
formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Samlingsutviklingen i Anno museum virker i det store og hele å være sunn, sett i
forhold til museets arbeid med dokumentasjon. Museet er i ferd med å ta i bruk nye
magasiner, og Kulturrådet anser tilveksten som forsvarlig også i forhold til bevaring.
Museet burde hatt en helhetlig plan for samlingsutvikling. Bare 50 % av tilveksten var
planlagt.
Anno har arbeidet med kompetanseheving og forbedring av allerede
registrert dokumentasjon i 2021. Museet ligger over landssnittet for andelene
av gjenstandssamlingene som er tilfredsstillende digitalt dokumentert og
tilgjengeliggjort, men under for fotosamlingene. Det har vært god progresjon i
dokumentasjons- og tilgjengeliggjøringsarbeidet i 2021, men museet har ingen
helhetlig plan for digitalisering av samlingene. Det bør på plass.
Anno museum oppgir elleve delmål for samlingsforvaltning i rapporteringsåret.
Noen er presise og målbare, som f.eks. overlevering av dokumentasjonssenter og
magasin til museet, mens andre er upresise, som f.eks. revidering og nyregistrering
av gjenstander etter definerte minimumsstandarder. Her burde museet hatt
resultatparameter. Museets egenvurdering forteller at flere av målene for
rapporteringsåret ikke ble nådd, men at det skal arbeides videre med disse i 2022.
Museet har utfordringer med oppbevaringsforhold for de fleste objekttyper.
Situasjonen er spesielt prekær for de kunsthistoriske samlingene og farkostene. Hele
samlingen oppbevares under ikke tilfredsstillende eller dårlige oppbevaringsforhold.
Det er en markant forbedring av oppbevaringsforholdene for museets store
fotosamling fra 2020, hvorav 1,9 millioner foto nå er deponert hos Nasjonalbiblioteket.
Samtidig peker museet på at de i 2022 vil ta i bruk nytt fellesmagasin, noe som vil
medføre en forbedring i kommende år.
Museet rapporterer ukjent tilstandsgrad på samtlige bygninger i samlingene, men
oppgir imidlertid tiltaksklasse. Sammenlignet med 2019 ser vi en marginal forbedring,
og museet har fortsatt betydelige utfordringer med å ivareta de kulturhistoriske
bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Anno museum hadde forskningsplan som var publisert på museets hjemmeside i
2021.
Seks ansatte hadde doktorgrad, ti hadde autorisasjon som konservator NMF
og fire hadde autorisasjon som førstekonservator NMF. Museet har hatt en jevn
kompetanseutvikling over mange år.
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Museet hadde som målsetting å jobbe med publikasjoner og forskningsartikler
og rapporterer om én større publikasjon, fem fagfellevurderte artikler og 27 andre
fagartikler. Museet ligger godt over landsgjennomsnittet for antall fagfellevurderte
publikasjoner per ansatt. Bare et fåtall er registrert med utfyllende informasjon i
statistikkskjemaet.
Anno museum kan også vise til god utvikling i deltagelse i formaliserte
FoU-prosjekter. Fem av prosjektene museet deltar i er del av Kulturrådets
utviklingsprogrammer, og flere er finansiert av midler fra Norges forskningsråd og EU.
Budsjettsøknaden bekrefter at museet reflekterer godt rundt forskning som verktøy
i gjennomføring av de overordnede museumsoppgavene. Museet satte seg tydelige
mål for kompetanseutvikling, publikasjoner og forskningssamarbeid, og kan vise til
god måloppnåelse.
Forskningsvirksomheten fremstår som godt forankret og prioritert i organisasjonen,
med vekt på bygging av infrastruktur for forskning.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
vurderer museets forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Gudbrandsdalsmusea
Gudbrandsdalsmusea arbeider tilfredsstillende med formidling, forvaltning og
bevaring. Kulturrådet vurderer forskningen ved museet som mindre tilfredsstillende.
Det handler dels om mangelfull rapportering.

Formidling
Gudbrandsdalsmusea har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planverk er ikke publisert på
nettsiden.
Museet åpnet ett nytt kulturhistorisk bygg og 16 nye utstillinger, og gjennomførte
114 ulike arrangementer i 2021. 67 748 besøk betyr en økning på 2 % fra 2020. Til
sammen 1 871 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 4 % fra
2020.
Museet kan vise til relativt god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. De er i gang med utvikling på området. Det ser likevel ut til at det så
langt ikke har medført stor grad av dialog og tilbakemeldinger fra publikum. Museet
satser på mer målrettet formidling for barn og unge, men Kulturrådet savner en
tydeligere beskrivelse av barn og unges mulighet for medvirkning i utarbeidelsen av
formidlingsopplegg.
Museet rapporterer om at det arbeides med mangfold og inkludering, men gir ingen
konkrete beskrivelser.
Museets målrapportering fremstår mer som en oppsummering av aktivitet enn
vurdering av egen måloppnåelse. Kulturrådet anbefaler mål som enklere å kontrollere.
Det gjør det lettere å vurdere egen måloppnåelse.
Ni av elleve arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
syv hadde tilrettelagt formidling. Museet har vært med på et utviklingsarbeid for
universell utforming som blant annet har ført til forbedringer på flere bygdetun,
noe som viser at universell utforming tas på alvor. Kulturrådet minner likevel om
at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten skal være universelt
utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten i 2021 talte over 1000 gjenstander og nærmere 52 000 fotografier, ikke
noe ble samlet i henhold til plan. Museet omtaler i liten grad den store tilveksten.
Sett i forhold til oppbevaringsforhold er den forsvarlig, museet har pådratt seg et
betydelig etterslep på dokumentasjon. Deler av tilveksten kan være aksesjon av
foto i forbindelse med revisjon av samlingene. Det tyder på manglende oversikt over
samlingene.
Sammenlignet med andre museer er en større andel av gjenstandssamlingene

87

Gudbrandsdalsmusea

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

tilfredsstillende digitalt registrert og publisert. Andelen tilfredsstillende registrerte
og digitaliserte foto ligger også over snittet. Progresjonen i dokumentasjonsarbeidet
i 2021 har vært god, spesielt i registrering av foto hvor museet rapporterer
om betraktelig flere tilfredsstillende registrerte fotografier enn i 2020. Noe av
økningen kan skyldes tidligere feilrapportering.
Museet hadde som mål å flytte inn i nytt magasin i Vågå. Målet er for så vidt målbart,
men resultatparameter burde vært utdypet, for eksempel i form av at en viss andel av
samlingene var flyttet til magasinet i løpet av året.
Museet har generelt gode oppbevaringsforhold for samlingene, og Kulturrådet
registrerer en forbedring fra 2020 i tilknytning til det nye magasinet.
Nærmere 70 % av museets kulturhistoriske bygningsmasse ligger på
vedlikeholdsnivå. I forhold til tilstandsvurderingen i 2019 er det en nedgang på 10 %.
Våtere klima er en årsak.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Gudbrandsdalsmusea hadde forskningsplan i 2021, men den var ikke publisert på
internett. Kulturrådet oppfordrer til å publisere planverk.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, som tidligere år,
med unntak av 2020 da museet ikke rapporterte om noen med slik kompetanse.
Videre fremgår det av rapporteringen at museet publiserte ni andre fagartikler, men
ingen større publikasjoner eller fagfellevurderte artikler. Museet hadde som hovedmål
å utvikle og formidle ny kunnskap om regionen. Videre beskrives prioritering av
forskningsarbeid og tilgjengeliggjøring av samlinger for forskning og utvikling.
Museet kan vise til delvis måloppnåelse i 2021.
Museet rapporterer også om deltagelse i ett nettverksprosjekt og ett FoU-samarbeid,
men manglende beskrivelser av arbeidet trekker ned helhetsinntrykket.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Lillehammer museum
Lillehammer museum har kontroll og oversikt over samlingene. Samlingene er
dokumentert, samlingsutviklingen virker målrettet og sunn. Kulturrådet vurderer
museets arbeid med samlingsforvaltning som meget tilfredsstillende, mens det for
forskning, formidling og bevaring vurderes som tilfredsstillende.

Formidling
Lillehammer museum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet gjennomførte 241 ulike arrangementer, åpnet ni nye utstillinger og tre nye
kulturhistoriske bygg. Totalt besøk i 2021 var 174 191, opp 58 % fra 2020. Til sammen
12 215 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på hele 180 % fra 2020.
Det er en stor økning i andre undervisningsopplegg, men antall DKS-opplegg har gått
ned.
Museet kan vise til relativt god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Kulturrådet savner en mer konkret beskrivelse av tiltak og aktiviteter,
og tallfesting av tilbakemeldinger og dialog med publikum. Medvirkning ble ivaretatt
ved at ungdomsskoleklasser har gitt råd til utvikling av digital formidling og ny guide
til museet.
Museet har en viktig rolle i arbeidet med dokumentasjon og formidling av
håndverk. Rapporteringen kunne hatt flere detaljert om metoder og beskrivelse av
formidlingsprosjekter.
Museet fortsetter å legge ned snublesteiner i samarbeid med Jødisk museum og
lokale aktører. Utover det rapporteres det om arbeid mot frivillige med mål om
å inkludere alle innbyggere i kommunen. Kulturrådet savner en mer utfyllende
beskrivelse av museets arbeid med mangfold og inkludering.
Kulturrådet anbefaler museet å formulere mål som er enklere å kontrollere. Det vil
gjøre det lettere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets fem arenaer var fire tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
En arena hadde tilrettelagt formidling.
Det er positivt at museet kan vise til en stor økning i besøkstall og deltakelse i
pedagogiske opplegg, men rapporteringen kunne på flere områder vært mer detaljert
og utfyllende. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådets museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Lillehammer museum hadde i 2021 en tilvekst på i overkant av 9000 objekter,
hovedsakelig foto, alt i henhold til plan. Museet avhendet 223 kulturhistoriske
gjenstander. Høy tilvekst av fotografier medførte noe økt registreringsetterslep. Gode
oppbevaringsforhold og god status for dokumentasjon åpner for deaksesjoner og
gjør det mulig å drive aktiv innsamling. Samlingsutviklingen virker å være målrettet og
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godt forankret.
Museet ligger godt over landssnittet på de aller fleste parameter for status for
dokumentasjon. Blant annet er hele gjenstandssamlingen tilfredsstillende registrert.
Progresjonen er noe lav for dokumentasjon av fotosamlingene.
Målsetting for samlingsforvaltningen i 2021 var målrettet utvikling med søkelys på
orden, faglighet, sikkerhet, bevaring og tilgjengelighet. Målet er på enkelte områder
presisert med resultatparameter, f.eks. et årlig digitaliseringsmål for foto på 4500.
På andre områder savnes konkretiseringer, f.eks. når det gjelder å øke ressursbruken
til samlingsforvaltning og kulturlandskapsforvaltning. Museet er noe knapp i
egenvurderingen av måloppnåelse. Her burde det fremkommet klart om museet
nådde sine mål eller ikke, og eventuelt årsaker til at museet ikke nådde målene.
Oppbevaringsforholdene er varierende. 15 % av de kunsthistoriske samlingene
oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold, noe som er en relativt stor andel.
Det er forbedring her i forhold til i 2020, men museet oppgir at de har for liten
magasinkapasitet.
Lillehammer museum har utfordringer med de kulturhistoriske bygningssamlingene,
men rapporterer om bedre tilstand i 2021 enn de gjorde i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Lillehammer museum hadde forskningsplan som var publisert på museets
hjemmeside i 2021.
To ansatte hadde doktorgrad, sju hadde autorisasjon som konservator NMF og to
som førstekonservator NMF. Museet lyktes ikke med sitt mål om flere konservatorer
med NMF-autorisasjon. Tvert imot rapporterer de om svakt negativ utvikling fra året
før.
Museet publiserte syv større publikasjoner, to artikler med fagfellevurdering
og 21 andre fagartikler. Museet hadde som hovedmål å utvikle kunnskap med
utgangspunkt i samlingene og institusjonens virkeområde, og rapporterer om flere
bokutgivelser og en katalog som har hatt gode salgstall.
Lillehammer museum deltok i fire FoU-prosjekt med ulike UH-aktører og tre
nettverksprosjekt. De tre nettverksprosjektene er alle del av Kulturrådets
utviklingsprogram. Museet hadde satt seg spesifikke mål for egen
forskningsvirksomhet i 2021, men vurderer ikke måloppnåelse for alle delmålene.
Kulturrådet ser gjerne en noe mer utfyllende vurdering av egen mål- og
resultatoppnåelse neste år. Ut over dette fremstår forskningsvirksomheten som
godt forankret og prioritert i organisasjonen, med vekt på kjerneområder i tillegg til
samarbeid på alle nivåer og med UH-institusjoner.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Mjøsmuseet
Mjøsmuseet arbeider tilfredsstillende med formidling, samlingsforvaltning og
bevaring. Bygningssamlingen har blitt prioritert og tilstanden er forbedret siden
2019. Det bidrar til at bevaringsarbeidet er løftet fra mindre tilfredsstillende i fjor.
Forskningen virker derimot ikke å ha høy prioritet og Kulturrådet vurderer museets
innsats på feltet som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Mjøsmuseet har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot barn
og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden. Museet
åpnet åtte nye utstillinger og gjennomførte 84 arrangementer i 2021.
47 187 besøk innebærer en økning på 73 % fra 2020. Til sammen 14 016 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg, opp hele 766 % fra året før, men likevel litt under
tallene fra 2019.
Museet har en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen,
og legger også til rette for tilbakemeldinger og dialog. Mjøsmuseet bruker
digitaltmuseum.no aktivt for å formidle samlingene. Mye av den digitale formidlingen
er rettet mot barn og unge, men museet rapporterer ikke om tiltak for medvirkning.
I arbeidet med mangfold og inkludering er museet en aktiv part i et prosjekt som
bygger på fargespillmetoden, og i samarbeid med andre lokale aktører har museet
utviklet formidlingsopplegg som retter seg mot særskilte målgrupper.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Syv av elleve arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, mens
alle hadde tilrettelagt formidling.
Det er positivt at Mjøsmuseet har økt besøkstallet betraktelig fra året før, og antall
arrangementer er også langt høyere enn i 2020. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som
tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde i 2021 en tilvekst på i overkant av 400 objekter, hovedsakelig i
henhold til plan. En del av tilveksten er objekter museet har hatt i sin forvaring
over tid, men som ikke er aksesjonert. Museet har et relativt nytt magasin og
oppbevaringsforholdene blir stadig bedre. Tilvekst er dermed uproblematisk med
tanke på oppbevaring. Utfordringen for museet er at de ikke klarer å holde tritt
i registreringsarbeidet. Museet deaksesjonerte nærmere 120 kulturhistoriske
gjenstander og to kulturhistoriske bygninger i 2021.
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Museet ligger under landssnittet for dokumentasjon av fotosamlingen, mens de
ligger over for gjenstandssamlingene. Progresjonen i 2021 har vært relativ lav for
tilfredsstillende registreringer, mens den har vært høy for tilgjengeliggjøring. Museet
har ikke digitaliseringsplan, men intensjon om å få dette på plass i nær fremtid.
Museet har startet samarbeid med Nasjonalbiblioteket om digitalisering av lyd- og
fotosamlingene.
Målene for 2021 var å få to nye bygninger opp i tilstandsgrad 1, montering av
sprinkelanlegg i en bygning og 500 nye gjenstander ut på digitalt museum. Målene er
håndfaste og kontrollerbare, og er i tråd med museets satsing innenfor bygningsvern.
Egenvurderingen viser at museet nok kan sette seg mer ambisiøse mål.
Museet har utfordringer med oppbevaringsforholdene for de kunst- og
kulturhistoriske gjenstandssamlingene og for farkostene. Nye magasiner har gitt
forbedring, men forholdene for farkostene er utfordrende.
Tilstanden til de kulturhistoriske bygningssamlingene er generelt tilfredsstillende. I
forhold til tilstandsvurderingene i 2019 er det en betydelig forbedring, noe som har
sammenheng med at bygningsvern har vært et satsingsområde for museet de siste ti
årene. Bygningsvernrådgivertjenesten i gamle Oppland fylke har ført til tett samarbeid
med de andre museene i regionen, og museet har hatt god tilgang på kompetanse
blant annet på grunn av fagskoletilbudet i regionen.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Mjøsmuseet manglet fortsatt forskningsplan i 2021.
Museet ga ut to større publikasjoner og tre andre fagartikler i 2021, men ingen
fagfellevurderte. De står fortsatt uten ansatte med formalisert forskningskompetanse,
men rapporterer om høy kompetanse innen kjerneområder. Forskningsforberedende
arbeid og formidling settes i sammenheng med forskningsmålene. Kulturrådet
ser i utgangspunktet gode koblinger mellom fagområdene som positivt, men
oppfordrer museet til å jobbe med kompetanseheving og formalisering av
forskningskompetanse, i tråd med egne planer.
Museet rapporterer om deltagelse i to FoU-prosjekt med NTNU, og ett prosjekt i regi
av Herregårdsnettverket.
Det er lagt ned et stort arbeid for å gjøre arkiv og samlinger tilgjengelig for eksterne
forskere. Dette ser Kulturrådet som positivt, men oppfordrer samtidig museet til å
forankre kompetanseheving og egen forskning i sin museumsstrategi.
Til tross for noe aktivitet knyttet til publikasjoner, fremstår ikke forskning som
prioritert i museet i 2021. Det er positivt at museet har etablert samarbeid med
UH-institusjoner, men utover viser museet bare til delvis måloppnåelse. Kulturrådet
anbefaler en forskningsplan.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Randsfjordmuseet
Tydelig sammenhenger mellom forskning og formidling, og fokus på
samfunnsaktuelle temaer og miljø, bidrar til at Randsfjordmuseets arbeid vurderes
som meget tilfredsstillende på disse feltene. Samlingsforvaltningen vurderes som
tilfredsstillende, mens manglende plan for bevaring og økt vedlikeholdsetterslep på
bygningssamlingen gjør at bevaringsarbeidet vurderes som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Randsfjordmuseet har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, men ikke digital formidling og dialog. Formidlingsplanen
er publisert på nettsiden. Museet åpnet ett nytt kulturhistorisk bygg, én ny
vandreutstilling, seks nye utstillinger og gjennomførte 75 arrangementer i 2021.
Totalt 21 180 besøk representerte en økning på 31 % fra 2020. I tillegg har museet
besøkende på friluftsmuseer som ikke registreres. Til sammen 1 629 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 24 % fra året før. Det har vært en jevn
nedgang i deltakelse i pedagogiske opplegg siden 2017.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale formidling,
og mye av formidlingen er rettet mot barn og unge. Museet har prioritert intern
kompetanseheving, og er bevisst på at digital formidling er et verktøy og en
kommunikasjonskanal som kan bidra til formidling med høy kvalitet. Medvirkning fra
barn og unge er et av fokusområdene og museet arbeider tett med ungdom i flere
prosjekter. Blant annet har ungdom deltatt i produksjon av en utstilling.
Mangfold og inkludering er gjennomgående og strategisk forankret i museet. Det
arbeides med inkludering på flere områder, og museet har fokusert på samarbeid
med frivillige organisasjoner. Museet har i 2021 mottatt ekstra tilskudd fra KUD til sitt
arbeid med mangfold og samfunnsrolle, og skaper verktøy som kan bidra til å utvikle
museets mangfoldsstrategi. Den interne kompetansen er styrket gjennom kursing i
dialogmetode.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og har en god egenvurdering
som viser delvis måloppnåelse.
Av museets fire arenaer var tre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne,
men ingen av dem hadde tilrettelagt formidling.
Randsfjordmuseet arbeider helhetlig og godt med mangfold og inkludering, og
Kulturrådet vil spesielt berømme museets arbeid for medvirkning fra barn og unge. I
tillegg har museet et bevisst forhold til sin digitale formidling og er opptatt av dialog
med publikum. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde liten tilvekst i 2021. Alt var i henhold til plan. Innsamlingen var knyttet til
to dokumentasjons- og formidlingsprosjekter. Museets plan og strengere inntakskrav
har bremset tilveksten. Det er ikke gjennomført avhendinger grunnet prioritering av
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ressurser til istandsetting av MS Brandbu.
Det har vært lite progresjon i dokumentasjonsarbeidet i 2021. Museet begrunner
dette med at ressurser har vært omprioritert til bevaring, at digitaliseringsarbeidet i
hovedsak gjennomføres av frivillige og har vært nedskalert pga. pandemien, samt at
sammenslåing av databasene har krevd en del opprydding i registeringene. Museet
ligger allikevel over landssnittet i dokumentasjon av samlingene. Museet mangler plan
for registrering/katalogisering, noe som trekker inntrykket ned.
Museets har definert god oversikt over samlingene og systematisk jobbing med
innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring som overordnede mål innen forvaltning.
Deretter er det satt åtte delmål. Noen av dem bærer preg av å være knyttet til drift,
mens andre er konkrete og målbare. De fleste målene er delvis nådd, men noen er det
ikke, blant annet på grunn av omprioriteringer for å ivareta MS Brandbu. Målet om å
digitalisere samlingene ved bruk av frivillige er bare delvis nådd pga. pandemien.
Museet har fått bedre oversikt over oppbevaringsforholdene. For de naturhistoriske
samlingene er det vurdert at en høyere andel oppbevares under ikke tilfredsstillende
forhold enn tidligere. Museet har fått kontroll på klima for tekstilsamlingen samt gjort
tiltak for å øke kapasitet i et magasin som har ført til bedre oppbevaringsforhold for
flere gjenstander. Det vurderes om foto- og filmmateriale som har ikke tilfredsstiende
oppbevaring skal deponeres til Nasjonalbiblioteket. Museet mangler fortsatt plan for
bevaring.
Litt over halvparten av de kulturhistoriske bygningene er på vedlikeholdsnivå.
Museet rapporterer at tilstanden siden 2018 er blitt forbedret for noen bygninger og
forverret for andre. Økende etterslep på restaurering er en utfordring grunnet lavere
håndverkerbemanning og omfang av tiltak.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Randsfjordmuseet hadde forskningsplan i 2021, men den var ikke publisert på
internett.
Som i fjor hadde museet én ansatt med doktorgrad, én med autorisasjon som
konservator NMF og én med autorisasjon som førstekonservator NMF. Museet ligger
over landsgjennomsnittet for antall ansatte med doktorgrad sett i forhold til antall
årsverk.
Museet nådde ikke egne publiseringsmål for året. Tidsserier viser allikevel at
museet hadde et toppår innen større publikasjoner i 2021. Sett over flere år kan
museet vise til en jevn publiseringsgrad i alle kategorier. Delmål om organisering og
kartlegging og organisering av forskningsgruppe, men de lyktes ikke med å nå dette
målet. Kulturrådet vil berømme museet for målrettet arbeid med implementering av
forskningsinformasjonssystemet Cristin.
Museet rapporterte også om deltagelse i fire FoU-prosjekter, med
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deltakerinstitusjoner fra flere miljøer og land. To av prosjektene er støttet
av Kulturrådet. I tillegg opplyses det om deltakelse i prosjekt i regi av
Mangfoldsnettverket, også støttet av Kulturrådet.
Randsfjordmuseet satte flere ambisiøse og tydelige forskningsmål for 2021, og
rapporterer om god måloppnåelse. Målrapporteringen bærer preg av gode koblinger
mellom forskning, formidling, samlinger og fornying, med vekt på samfunnsaktuelle
temaer og miljø.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Valdresmusea
Valdresmusea har tydelige mål og god måloppnåelse for formidlingen. Satsing
på medvirkning fra barn og unge og et gjennomgående arbeid med mangfold
og inkludering bidrar til at formidlingsarbeidet ved museet vurderes som
meget tilfredsstillende, og enda bedre enn året før. Arbeidet med forskning og
samlingsforvaltning er tilfredsstillende. Museet flytter gjenstander fra dårlige
oppbevaringsforhold. Det bidrar til at bevaringsarbeidet, som ble vurdert som mindre
tilfredsstillende i fjor nå anses som tilfredsstillende.

Formidling
Valdresmusea har tiltaksplan som omhandler formidling, formidlingstiltak rettet mot
barn og unge og digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet seks nye utstillinger, ett nytt kulturhistorisk bygg og gjennomførte
165 arrangementer. Det totale besøket i 2021 var på 28 572, opp 35 % fra 2020. Til
sammen 1 124 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på hele 237 %.
Likevel er det langt under deltakelsen i 2019. Museet hadde DKS-besøk, som det ikke
ble rapportert på i 2020.
Museet hadde god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen,
og det legges godt til rette for tilbakemeldinger og dialog med publikum. Museet er
opptatt av å komme i dialog med nye målgrupper og ser at digital formidling gjør det
lettere å nå ut. Museet har blant annet dokumentert arbeid med immateriell kulturarv
og strømmet flere arrangementer. Valdresmusea tar medvirkning fra barn og unge
på alvor, og har utviklet flere opplegg for samhandling med unge og for å trekke dem
med i utviklingen av formidlingstilbud for denne målgruppen.
Mangfold og inkludering inngår i alt museet gjør. Museet deltar aktivt i
samfunnsdebatten og ønsker å utfordre etablerte forestillinger på flere områder.
Valdresmusea fikk utvidet rammetilskudd fra KUD i 2021 til arbeidet med
mangfold og samfunnsrolle, og har søkelys på tiltak for å sikre en større bredde og
representasjon i formidlingen.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets fem arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og én hadde tilrettelagt formidling.
Valdresmusea arbeider godt og helhetlig med mangfold og inkludering, og
Kulturrådet vil berømme museet for sitt arbeid med medvirkning fra barn og unge.
Det er også positivt at museet bruker digitale kanaler for å formidle arbeidet med
immateriell kulturarv. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All innsamling er i henhold til plan og museets satsingsområder. Den største
tilveksten er knyttet til bunad, folkedrakt og folkemusikk. Tilveksten virker sunn i
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forhold til satsingsområder og oppbevaringsforhold, og har ikke gitt økte etterslep i
registrering.
I 2021 har museet jobbet bra med dokumentasjon av fotografier og status for museet
er godt over landssnittet. Museet opplyser at liten økning i tall for dokumentasjon
av gjenstander skyldes feilrapportering året før. Frivillige bidrar til registrering, men
arbeidet ble redusert i 2021 pga. pandemien. Folkemusikk fra arkivet blir gjort i
tilgjengelig i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.
Av statistikkrapporteringen kommer det fram at museet har arbeidet med mål for
å bedre oppbevaringsforhold for gjenstander i friluftsmuseet, men dette kommer
ikke fram i museets egen vurdering av måloppnåelse. Alle måltall for registrering og
digitalisering er nådd.
De kulturhistoriske gjenstandene som oppbevares under ikke tilfredsstillende forhold
befinner seg i antikvariske bygninger på friluftsmuseet og i leide lager. Museet
arbeider systematisk med å utnytte plassen i magasin og å flytte gjenstander fra
dårlige oppbevaringsforhold. Gjenstander i nye utstillinger bevares i riktig klima.
Det er ingen endring fra 2019 i tilstanden for de kulturhistoriske bygningene. 64 % er
på vedlikeholdsnivå. Museet har fått tilskudd til tiltak som starter i 2022.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Valdresmusea hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet rapporterer om én konservator NMF. Det er en negativ utvikling i forhold til
året før.
Museet opprettholder jevn publiseringsaktivitet, med én stor publikasjon, én
fagfellevurdert artikkel og én annen fagartikkel i 2021. Det meldes også om to
pågående forskningsarbeid der resultatene publiseres i 2022.
Det rapporteres om deltagelse i tre FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren
og andre museer, hvorav to prosjekter i regi av museumsnettverk og støttet av
Kulturrådets utviklingsprogram.
Museets forskningsmål og gjennomføringsstrategi for 2021 fremstår som godt
forankret i ansvarsområdet drakt og tekstil. Både den fagfellevurderte artikkelen og
det internasjonale FoU-prosjektet handler om arbeid med mangfold, inkludering
og aktualisering av tradisjonskultur. Ettersom artikkelen ble utgitt i et internasjonalt
tidsskrift øker overføringsverdien.
Museet jobber med forskning på både materiell- og immateriell kultur. Det tematiske
spennet i museets forskning er stort, men den formaliserte forskningskompetansen
er lav sammenlignet med museer på samme størrelse. Dette gjør forskningsarbeidet
ved museet sårbart. Kulturrådet anbefaler styrking av den formaliserte
forskningskompetanse i årene som kommer.
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Tydelige målformuleringer og prioriteringer forankret i hele virksomheten har gjort
at museet ved årsslutt kan rapportere om god måloppnåelse. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Norsk Skogfinsk Museum
Norsk Skogfinsk Museum er en liten organisasjon med store samlinger, likevel klarer
museet etter Kulturrådets vurderinger å drive tilfredsstillende bevaringsarbeid.
Arbeidet med formidling vurderes også som tilfredsstillende, mens stadig økende
etterslep på dokumentasjon bidrar til vurderingen ikke tilfredsstillende innen
samlingsforvaltning. Museet forsker i liten grad selv, men legger til rette for andres
forskning.

Formidling
Norsk Skogfinsk Museum har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, men ikke digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert
på nettsiden.
Museet åpnet tre nye utstillinger og gjennomførte 34 arrangementer i 2021. Totalt
antall besøk var 13 445. Det er en økning på hele 81 % fra 2020 og museet nærmer
seg besøkstallene fra 2019. Til sammen 262 barn og unge deltok i pedagogiske
opplegg, opp 90 % fra året før, men fremdeles langt under deltakelsen i 2019. Museet
rapporterer ikke om arbeid med medvirkning fra barn og unge.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale
formidling, men formidlingen er ikke rettet mot barn og unge.
Arbeidet med mangfold og inkludering inngår i museets kjernevirksomhet, og skjer i
hovedsak gjennom formidling til skoleklasser om hva som er bevart av den skogfinske
kulturarven og om innvandring både i historisk sammenheng og i dag.
Arbeid med immateriell kulturarv skjer gjennom formidling av håndverk- og
mattradisjoner, og museet arbeider aktivt sammen med andre aktører for å løfte
kunnskapen om skogfinsk immateriell kultur.
Av museets åtte arenaer var to tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
en hadde tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten til museet fortsetter å være stor og etterslepet øker. Museet rapporterer at
all tilvekst var i henhold til plan. Museet rapporterer at de har lite ressurser og derfor
ikke prioriterer registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring. Det er store etterslep
på dokumentasjonsarbeidet.
Nesten alle samlingene som museet forvalter oppbevares under tilfredsstillende
forhold. Ingen gjenstander har dårlige oppbevaringsforhold. Over halvparten av
bygningssamlingene er på vedlikeholdsnivå. Museet har ansatt to håndverkere og
leier inn ekstrahjelp i deler av året.
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Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Ikke tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Norsk Skogfinsk Museum manglet fortsatt forskningsplan til tross for at forskning
omtales blant museets målsettinger tilknyttet visjonen: «arbeide aktivt med skogfinsk
kultur innen dens totale geografi i Norge og dens totale innhold i fortid, nåtid og
framtid».
Museet hadde ingen ansatte med doktorgrad, men i 2021 kom én mindre og to større
publikasjoner, i tråd med tidligere målsettinger. Det er positivt at museet jobber i
henhold til sine mål.
Norsk Skogfinsk Museum beskriver sine oppgaver som: «initiativtaker, inspirator,
pådriver, nettverksbygger og samarbeidspartner for utvidet oppmerksomhet, vern,
forskning og formidling av skogfinsk kulturarv». Museet rapporterer imidlertid ikke om
nettverk- eller FoU-samarbeid i 2021.
Museet skriver i årsrapporten at det er utfordrende å finne ressurser til forskning og
melder om planer for deltagelse i Forskningsrådets stipendiatprogram i 2022. Det vil
åpne for noe forskningsaktivitet. Det opplyses også at museet stiller som arena for
kvalitetssikring av andres arbeid om skogfinske tema. Kulturrådet oppfordrer museet
til å satse på egen forskning i større grad, samtidig som det er positivt at museet er en
tilrettelegger for ekstern kunnskapsutvikling om skogfinsk kultur.
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Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum

Besøk

Stiftelse
Innlandet

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk
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Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Skibladner
Skibladner skiller seg ut fra det øvrige museumslandskapet og lar seg vanskelig
vurdere på samme grunnlag. Formidlingsfeltet er muligens et unntak, men sparsom
rapportering og manglende aktivitet gir ikke grunnlag for vurdering.

Formidling
Skibladner har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak rettet mot barn
og unge, men ikke digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på nettsiden.
Museet rapporterte ikke om arrangementer eller nyåpnede utstillinger i 2021.
11 224 besøk betyr en økning på 11 % fra 2020. På grunn av gode prosedyrer
og smittevernrutiner ble rutesesongen gjennomført med halv kapasitet. Museet
rapporterer ikke om deltakelse i pedagogiske opplegg og heller ikke om tiltak som
bidrar til medvirkning.
Det rapporteres ikke om noen form for digital formidling, ei heller om arbeid med
mangfold og inkludering.
Skibladner er ikke tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og hadde ikke
tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad kan ikke Kulturrådet
vurdere formidlingsarbeidet i 2021.

Samlingsforvaltning
Skibladner har ikke blitt vurdert på samlingsforvaltning da de ikke har samlinger
utover fartøyet de forvalter.

Forskning
Skibladner hadde i 2021 ingen mål for forskning, og det ble heller ikke foretatt noen
aktivitet innenfor forskning og kunnskapsutvikling. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og årsrapport, fremstår ikke forskning som prioritert i museet i 2021.
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Økonomi
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Norsk Industriarbeidermuseum
Norsk Industriarbeidermuseum har tydelige mål og kan vise til god måloppnåelse,
og Kulturrådet vurderer museets formidling, samlingsforvaltning og forskning som
tilfredsstillende. Store utfordringer med oppbevaring av samlingene gir mindre
tilfredsstillende bevaring.

Formidling
Norsk Industriarbeidermuseum har vedtatt plan som omhandler formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge. Planen er tilgjengeliggjort på museets
nettsider. Plan for digital formidling mangler.
Museet åpnet seks nye utstillinger og fem kulturhistoriske bygg, og gjennomførte
23 arrangementer i 2021. Totalt 71 733 besøk betyr en nedgang på 7 % fra 2020. Til
sammen 7 031 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på 10 % fra året
før.
Museet rapporterer om en viss bredde i bruk av kanaler og formater sin digitale
formidling – der mye også er tilrettelagt for barn og unge. Kulturrådet savner en
nærmere beskrivelse av tilrettelegging for digital dialog og samhandling med
brukerne.
I sitt arbeid for økt mangfold og inkludering har museet blant annet deltatt i et
lokalt samarbeid om et kunstnerisk verksted og kunstformidling for ungdom i et
prøveprosjekt innen psykisk helse.
To av ni arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. To har
tilrettelagt formidling.
Museet har satt seg tydelige mål og viser til god måloppnåelse i formidlingsarbeidet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets tilvekst begrenses inntil magasinforholdene er forbedret. Tilvekst har likevel
ført til noe etterslep i tilfredsstillende registrering og anses som mindre sunn på grunn
av dårlige oppbevaringsforhold.
Progresjonen for dokumentasjon av fotosamlingen er god, og museet ligger over
landssnittet i andel dokumenterte foto. Progresjonen på gjenstandsdokumentasjonen
var svak i 2021, men museet ligger omtrent på landssnittet i andel som
er tilfredsstillende registrert og tilgjengeliggjort. Dokumentasjon av
gjenstandssamlingen er nedprioritert i påvente av nye magasinløsninger.
Museets overordnete mål er «samordning av fagsystemer og samlingsutvikling» med
fem delmål som er konkrete og til dels målbare. Egenvurderingen forteller at målene i
stor grad er oppnådd.
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Over halvparten av gjenstandssamlingene oppbevares under ikke tilfredsstillende
eller dårlige forhold. Museet rapporterer om utfordringer med klima, og at
spredte magasiner gir utfordrende arbeidsforhold. Museet utreder muligheter
for arkiv, magasin, konservering, forskningsplasser og kompetansesenter innen
kulturminnevern.
41 % av de kulturhistoriske bygningene er på vedlikeholdsnivå. Museet bruker
ressurser på å bistå kommuner, venneforeninger, frivillighet og lokalbefolkning med
ulike utfordringer. For å styrke kompetansen er flere håndverkere med på fagskolen
Innlandet sitt program. Opprydding og vurdering av skader etter ekstremvær har i
2021 gått foran planlagt vedlikehold.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Norsk Industriarbeidermuseum hadde forskningsplan som var publisert på museets
hjemmeside i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som førstekonservator NMF og én
med doktorgrad. Museet ligger noe under landsgjennomsnittet for ansatte med
doktorgrad sett i forhold til totalt antall årsverk.
Museet hadde et toppår innen alle publiseringskategorier i 2021 med to større
publikasjoner, én forskningsartikkel med fagfellevurdering og ti fagartikler.
Museet rapporterer om deltagelse i seks FoU-samarbeid, med partnere
fra UH-sektoren og andre museer på regionalt- og nasjonalt nivå. Norsk
Industriarbeidermuseum er ansvarsmuseum for nettverk for arbeiderkultur
og arbeidslivshistorie og ledet et flerårig prosjekt som er del av Kulturrådets
utviklingsprogram for forskning.
Ferdigstilling av prosjektet var ett av delmålene for 2021. Mesteparten er gjort,
men noe er utsatt til 2022. Et annet delmål var å etablere et nytt stipendiatprosjekt
for Ph.d. som et ledd i utviklingen av forskningsmiljøet i museet. Målet ble ikke
nådd, men museet vil fortsette å legge til rette for ansatte som ønsker å heve egen
forskningskompetanse. Det ser Kulturrådet som svært positivt.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Preus museum
Preus museum har konkrete mål for forskningen, og kan vise til god måloppnåelse.
Kulturrådet vurderer virksomheten på feltet som tilfredsstillende og bedre enn året
før. Arbeidet med formidling er tilfredsstillende, men vurderes som noe svakere
enn året før, blant annet på grunn av manglende digitale tilbud til barn og unge.
Kombinasjonen stor tilvekst og plassmangel i magasiner gir vurderingen mindre
tilfredsstillende for samlingsforvaltning og bevaring.

Formidling
Preus museum har vedtatte planer som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot
barn og unge samt digital formidling og dialog, men disse er ikke tilgjengeliggjort på
internett.
Museet åpnet åtte nye utstillinger og gjennomførte elleve arrangementer. Totalt
besøk i 2021 var 29 336. Det er en økning på 113 % fra 2020. Økningen tilskrives
særlig to utendørsutstillinger med godt besøk, samt egne arrangementer, slik som
juleverksted. Til sammen 1 258 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg. Det er
opp 62 % fra 2020, men 19 % lavere enn i toppåret 2019.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av brukerrespons. Viser blant annet
til gode erfaringer med digitale filosofiske samtaler omkring bilder fra samling
og utstillinger. Museet melder ikke om noe tilrettelagt digitalt tilbud for barn og
unge. Som et lite, nasjonalt museum anser museet digital formidling som et viktig
satsingsområde for å nå bredere ut både nasjonalt og internasjonalt.
Museets viderefører sitt arbeid med mangfold og inkludering med
samtidsdokumentasjon og demokratisering av fotografi for å inkludere marginaliserte
grupper blant annet i utvikling av nye utstillinger.
Museets ene formidlingsarena er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Der er også formidlingen tilrettelagt.
Kulturrådet vil berømme museet for målrettet arbeid med mangfold og inkludering,
men savner barn og unge og deres medvirkning.
Museet har elles satt seg tydelige mål og viser til god måloppnåelse i
formidlingsarbeidet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har i 2021 mottatt stimuleringsmidler, samt støtte fra Sparebankstiftelsen,
til innkjøp av kunst. Tilveksten på over 2100 objekter er i henhold til plan. Kulturrådet
stiller seg tvilende til om tilveksten er sunn i forhold til magasinsituasjonen. Det
er vanskelig å vurdere om tilveksten er sunn i forhold til etterslep i registrering da
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museet oppgir runde tall for tilfredsstillende registrerte gjenstander og foto.
Progresjonen i dokumentasjonsarbeidet var spesielt god for gjenstander i 2021, men
museet ligger fortsatt under landssnittet i andelen dokumenterte gjenstander og
foto. Museet har jobbet med fototeknisk vokabular og startet planmessig revisjon av
tidligere registreringer. Museet bør prioritere å få dokumentert samlingene.
Museet har fått engangstilskudd til arbeid med museets tekniske samling
og Filmmuseets gjenstandssamling. Mesteparten av arbeidet har bestått av
rengjøring, flytting og pakking. Smitteverntiltak har gjort det vanskelig med praktisk
gjennomføring og ført til omprioriteringer. Ansvaret for Fotoregisteret på KulturNAV
ble ikke prioritert i 2021 pga. manglende ressurser. Museet har oppnådd eget mål
innen publisering og fornying av samlingen. Beskrivelse av mål under forvaltning er
«bevaring og katalogisering», og museet har syv delmål som til en viss grad knytter
seg til drift, og ett tydelig mål der museet skal fotografere og katalogisere minst 5000
gjenstander/bilder fra samlingen. I vurdering av egen måloppnåelse tallfester museet
oppnådde resultater. Samlingsforvaltningen løftes av det systematiske og målrettede
arbeidet museet beskriver innenfor målarbeidet.
Museet har to klimastyrte magasin som ikke har mer kapasitet, og oppbevarer
gjenstander i andre lokaler der det ikke er kontroll på klima. Over halvparten av
museets objekter oppbevares under ikke tilfredsstillende eller dårlige forhold. Museet
oppgir at de prioriterer dialog med Marinemuseet om felles magasin. Kulturrådet
oppfatter situasjonen som prekær og mener det er behov for strakstiltak for de mest
utsatte gjenstandene, inntil magasinsamarbeidet er avklart.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Preus museum hadde forskningsplan i 2021, men den var ikke publisert på internett.
Museet rapporterer ikke om ansatte med formalisert forskningskompetanse, men
museets konservator har 75 % forskningsfri for å ta Ph.d. ved Universitetet i Oslo.
Ut fra statistikken for 2021 ligger museet allikevel høyt over landsgjennomsnittet for
antall forskningsartikler med fagfellevurdering per ansatt.
Videre rapporteres det om publisering av én større publikasjon, én artikkel med
fagfellevurdering og to fagartikler. Alle rapporterte publikasjoner i 2021 var
utstillingskataloger.
Museet leder Fotonettverket. Hovedmålene for forskning er direkte knyttet til
samarbeidet i fotonettverket, blant annet med deltagelse i et nettverksprosjekt.
Videre meldes det om samarbeid innenfor to av Kulturrådets utviklingsprogrammer
og det tidligere omtalte Ph.d.-prosjektet til en av museets ansatte, som er oppført
som FoU-prosjekt med Universitetet i Oslo.
Museet har satt seg konkrete mål for forskningsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Telemark Museum
Arbeidet med samlingsforvaltning og formidling vurderes som tilfredsstillende.
Telemark museum har sikret bedre oppbevaringsforhold for mindre deler
av samlingen, men Kulturrådet vurderer fremdeles bevaringen som mindre
tilfredsstillende. Museet har ingen tydelige mål for forskningen og publiserer lite.
Arbeidet med forskning vurderes derfor også som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Telemark Museum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet åpnet åtte nye utstillinger og gjennomførte 173 arrangementer. Totalt 38 458
besøk i 2021 betyr en økning på 8 % fra året før. Til sammen 12 814 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 3 % fra 2020.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og med god brukerrespons, særlig da de lot unge sesongansatte ta i
bruk TikTok og ha ansvaret for kommunikasjonen.
Museet rapporterer om ulike tiltak for økt mangfold og inkludering, gjennom arbeid
med utstillinger, ved å åpne museet og tilby aktiviteter for ulike grupperinger. Museet
tilrettelegger eksempelvis for ulike trosretninger for bruk av museets anlegg til ulike
religiøse seremonier.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv, selv om dette inngår i deres formidling av både håndverk og andre
tradisjoner, men viser ellers til god måloppnåelse i formidlingsarbeidet.
Fire av åtte arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og tre
arenaer har tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst var i henhold til plan, og innsamlet gjenstandsmateriale i 2021
komplementerer et prioritert område i samlingsutviklingsplanen. I forhold til
oppbevaringsforhold for gjenstander er tilveksten sunn. Det samme ikke er tilfellet
for foto. Tilveksten har ført til økt etterslep i tilfredsstillende registrering av både
gjenstander og foto. Selv om tilvekst i antall objekter er liten og museet i tillegg
avhender, oppfordrer Kulturrådet museet til å jobbe aktivt med dokumentasjon for å
begrense ytterligere etterslep.
Museet forvalter en stor samling på over 2,6 millioner foto, men har liten progresjon
i dokumentasjonsarbeidet, og ligger under landssnittet i andel dokumenterte
foto. Dokumentasjonsarbeidet for gjenstander har også liten progresjon, men her
ligger museet over landssnittet i andel tilfredsstillende registrerte og digitaliserte
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gjenstander og omtrent på landssnittet i tilgjengeliggjorte gjenstander. Hele
bygningssamlingen er registrert og museet har digitalisert alle kulturhistoriske
bygninger i 2021, noe som bidrar til å løfte inntrykket noe.
Museets mål for 2021 følger en tipunkts handlingsplan, med delmål som er nedfelt
i samlingsplanen, noe Kulturrådet vurderer som positivt. Museet rapporterer at
flere av målene er oppnådd eller igangsatt, og gir en forklaring der tiltakene ikke er
gjennomført. Inntrykket av museets målarbeid vil løftes dersom museet konkretiserer
målene fra handlingsplanen ytterligere.
Telemark museum har som tidligere utfordringer med oppbevaringsforhold, spesielt
for fotosamlingene. Museet jobber systematisk med overflytting til fellesmagasin
og kontroll av klima og lys der gjenstander oppbevares, noe som har resultert i
noe bedrede oppbevaringsforhold for kulturhistoriske gjenstander og farkoster
enn i 2020. Det har også vært gjennomført omfattende tiltak mot råtesopp og
skadedyr. Det er fortsatt behov for magasin for store gjenstander, samt for foto- og
arkivmateriale.
Museet har i 2021 28 færre bygninger enn det som ble rapportert inn til
bygningsvernundersøkelsen i 2019. Museet opplyser at de ikke har demonterte
bygninger. Kun 28% av bygningene er på vedlikeholdsnivå, noe som er en forverring
siden 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Telemark Museum hadde forskningsplan som var publisert på museets hjemmeside i
2021.
Museet hadde én ansatt med doktorgrad og én med autorisasjon
som førstekonservator NMF, uendret siden 2017. Museet ligger under
landsgjennomsnittet for ansatte med doktorgrad sett i forhold til antall ansatte. Ett av
hovedmålene for 2021 var kartlegging av forskningskompetanse internt. Museet har
opprettet en ny stilling som forskningskoordinator i 2021.
Museet publiserte tre fagartikler, men ingen forskningsartikler med fagfellevurdering
eller større publikasjoner. Tidsserier viser en fortsatt negativ utvikling i antall
publikasjoner.
Museet rapporterer om deltakelse i to prosjekter i regi av museumsnettverk.
Ferdigstilling av Herregårdsprosjektet, som skulle avsluttes med en publikasjon, er
utsatt til 2022. Ellers meldes det ingen eksplisitte målsettinger for egen forskning.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene har tydelige mål og viser til god måloppnåelse i formidlingen.
Satsing på mangfold og inkludering, og digital formidling, bidrar til at Kulturrådet
vurderer museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende. Ellers er
samlingsforvaltning, bevaring og forskning tilfredsstillende ivaretatt. Både formidling
og samlingsforvaltning er etter Kulturrådets oppfatning løftet i forhold til fjoråret.

Formidling
Vestfoldmuseene har vedtatte planer som omhandler formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge. Disse er tilgjengeliggjort på museets nettsider. Museet har
også plan for digital formidling.
Museet åpnet 17 nye utstillinger og gjennomførte 144 arrangementer. I 2021 hadde
museet 102 170 besøk, en nedgang på 6 % fra 2020. Til sammen 20 028 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på 20 % fra 2020.
Museet viser til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen
og med gode resultater i form av brukerrespons. Museet legger også godt til rette for
at museets nettbesøkende kan medvirke gjennom dialog, med tilbakemeldinger og
kunnskap.
Museets arbeid for økt mangfold og inkludering omfatter blant annet arbeidstrening
innen registrerings- og digitaliseringsoppgaver for personer med særskilte
utfordringer. Mangfoldsperspektiver påvirker også innhold og utforming av
utstillingene. Kulturrådet vil berømme museets arbeid på dette området, men
etterspør noe mer målrettet arbeid for medvirkning fra barn og unge.
Museet melder ikke om vedtatte strategier for arbeidet med immateriell kulturarv,
utover publikumsrettet aktivitet på dette området.
Åtte av museets ti arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, fire
arenaer har tilrettelagt formidling.
Museet har satt seg tydelige mål og viser til god måloppnåelse i formidlingsarbeidet.
Kulturrådet vil berømme arbeidet for mangfold og inkludering, og digital formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde liten tilvekst i 2021 og alt var i henhold til plan. Museet kjøpt inn
kunst for kompensasjonsmidler. Ni innkjøpte kunstnere var kvinner og elleve var
menn. Tilveksten har ikke ført til negativ utvikling for oppbevaringsforhold eller
dokumentasjonsarbeidet.
Museet har prioritert å registrere fotosamlingene, og andelen tilfredsstillende
registrerte foto ligger godt over landssnittet. Det er betydelig etterslep
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for tilgjengeliggjøring av fotosamlingen, noe som trekker inntrykket ned.
Dokumentasjonen av gjenstander har hatt dårlig progresjon i 2021, men museet
ligger allikevel over landssnittet i andelen som er dokumentert.
Museet rapporter å ha strategiplan for tre år som omfatter hovedmål, delmål og tiltak.
Pga. plassmangel er ikke rapporteringen av tiltakene listet opp. Rapporteringen
forteller om en del administrativ utvikling, og at bygningsvernplan og samlingsplan er
på vei.
Det mangler rapportering på oppbevaringsforhold for museets foto. Kulturrådet antar
situasjonen er som tidligere år. Det er liten endring i oppbevaringsforholdene, med
unntak for naturhistoriske gjenstander, som har fått betydelig bedre forhold, og en
bedring for arkeologiske gjenstander. Det er fortsatt utfordringer med klima og plass
for de kunsthistoriske samlingene.
Det er ingen endring i tilstand for bygningene siden vurderingen i 2019, som viste at
70 % av bygningene har tilstandsgrad 2 eller 3, og dermed vesentlige eller kraftige
symptomer. Museet har et kostnadsanslag som viser at restaurering av tre bygninger
utgjør størstedelen av totalsummen. Dette er Herregården, det gamle sjøfartsmuseet
og hovedbygningen på Gomserød gård. Kulturrådet er kritisk til at det ikke er positiv
endring i tilstandsgrad for bygningssamlingen, samt at museet ikke har plan for
restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Vestfoldmuseene hadde forskningsplan som var publisert på museets hjemmeside i
2021.
Museet hadde én ansatt med doktorgrad, fem med autorisasjon som konservator
NMF og én med autorisasjon som førstekonservator NMF. Det har vært en liten
økning over tid, men museet ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet for
prosentvis andel ansatte med doktorgrad.
Museet publiserte åtte større publikasjoner og seks fagartikler, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering. Dette er en synlig nedgang i forhold til
året før, men sett over flere år kan museet likevel vise til en høy publiseringsgrad for
større publikasjoner og andre fagartikler. Slike prosesser følger ikke nødvendigvis
kalenderåret, og museet rapporterer om flere fagfellevurderte artikler som skal
publiseres i 2022.
Videre meldes det om deltagelse i seks FoU-prosjekter med deltagelse av andre
museer og UH-institusjoner, hvorav tre er prosjekter i Kulturrådets utviklingsprogram
.
Museet hadde satt seg flere mål for forskningsarbeidet, men disse kunne med fordel
vært mer konkrete.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Vest-Telemark museum
Vest-Telemark museums arbeid med formidling og samlingsforvaltning er etter
Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende, mens bevaring og forskning er mindre
tilfredsstillende. Museet har utfordringer med oppbevaringsforhold og et vedvarende
vedlikeholdsetterslep for bygningssamlingen. På forskningsfeltet ligger mangel på
tydelige mål og lav aktivitet til grunn for vurderingen.

Formidling
Vest-Telemark Museum har vedtatte planer som omhandler formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge. Disse er tilgjengeliggjort på museets
nettsider. Museet har også plan for digital formidling.
Museet åpnet 13 nye utstillinger og gjennomførte 17 arrangementer. Totalt 29 400
besøk betyr en økning fra 2020 på 3 %. Til sammen 652 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, ned 6 % fra året før.
Museet rapporterer å ha tatt i bruk og tester ulike kanaler og formater sin digitale
formidling, særlig som supplement på fysiske arenaer. Museet melder så langt ikke
om noe tilrettelagt digitalt tilbud for barn og unge.
Arbeidet med mangfold og inkludering kommer særlig til uttrykk i utstillinger med
tematikk som migrasjon, urfolk og minoriteter. Kulturrådet savner omtale av arbeid
for å nå nye målgrupper, samt beskrivelse av strategier og gjennomførte aktiviteter
knyttet til mangfold og inkludering. Museet rapporterer heller ikke om arbeid for
medvirkning fra barn og unge.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv, selv om dette inngår i deres formidling av både håndverk og andre
tradisjoner.
Seks av 13 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og to har
tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst har vært i henhold til plan og ikke ført til dårligere oppbevaringsforhold
for samlingene. Museet avhender gjenstander og foto etter revideringer.
Samlingsutviklingen framstår som sunn.
Museet setter som krav at gjenstander skal fotografert for at de skal være
tilfredsstillende registrert. Andelen digitaliserte gjenstander er dermed lik andelen
tilfredsstillende registrerte, og samtidig høyere enn landssnittet for digitalisering. Hele
den kulturhistoriske bygningssamlingen er registrert, digitalisert og tilgjengeliggjort.
Nedgangen i tilfredsstillende registrerte gjenstander skyldes at museet i 2021 har
valgt å kun rapportere hovednummeret på registreringene, og ikke undernummer i
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grupperinger.
Et av målene for forskning og dokumentasjon er å stille kildene som museet forvalter
digitalt tilgjengelige. At museet setter egne krav til tilfredsstillende registrering med
foto er med og hever kvaliteten på tilgjengeliggjøring når disse publiseres. Ellers
bærer målene preg av å være visjoner og vurderingen av egen måloppnåelse blir
en oppramsing. Kulturrådet etterlyser bedre resultatparameter som kan gi en mer
kvalitativ vurdering av oppnådde resultater.
Oppbevaringsforholdene for fotosamlingene og de kulturhistoriske samlingene er noe
bedret sammenlignet med 2020, mens de er kraftig forverret for de kunsthistoriske
gjenstandene. Nesten halvparten av kunsten oppbevares under ikke akseptable
forhold.
Museet har ingen betydelig endring i tilstandsgrad for de kulturhistoriske bygningene
sammenlignet med bygningsvernundersøkelsen i 2019, og gjør kun enkle tiltak som
ikke gir særlige utslag på tilstandsgraden.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Vest-Telemark Museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet rapporterer om samme antall ansatte med forskningskompetanse som året
før – én medarbeider har autorisasjon som konservator NMF.
I 2021 publiserte Vest-Telemark Museum én større publikasjon og deltok i ett
FoU-prosjekt, med partnere fra UH-sektoren og med regionalt og internasjonalt
nedslagsfelt.
Ett av hovedmålene i 2021 var oppfølging og tilrettelegging for samlingsrelatert
forskning for både ansatte og andre. Selv om museet melder om arbeid i henhold
til målene, fremstår disse i større grad som støtteaktivitet for formidling og
samlingsforvaltning enn som egen forskning.
Til tross for noe aktivitet knyttet til publikasjoner, virker ikke forskningen å ha
vært prioritert i museet i 2021. Kulturrådet oppfordrer til å definere tydelige
og kontrollerbare mål for forskningen, for å gjøre det enklere å vurdere egen
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Aust-Agder museum og arkiv
Aust-Agder museum og arkiv arbeider etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
på alle sentrale museumsfaglige felter. Bedre oversikt over oppbevaringsforholdene
har avdekket større utfordringer enn man tidligere var klar over. Som en konsekvens
har vurderingen av bevaringssituasjonen gått fra meget tilfredsstillende til
tilfredsstillende.

Formidling
Aust-Agder museum og arkiv har vedtatt plan som omhandler for formidling og tiltak
rettet mot barn og unge. Denne er tilgjengeliggjort på museets nettsider. Museet
mangler derimot en mer omfattende plan for sin totale formidlingsvirksomhet,
herunder digital formidling og dialog.
Museet åpnet fire nye utstillinger og gjennomførte 185 arrangementer i 2021. Totalt
antall besøk var 42 013 og det betyr en økning på 1 % fra 2020. Til sammen 5 980
barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 45 % fra 2020.
Museet rapporterer om satsing på digitale formidlingsopplegg og viser til en god
bredde i bruk av kanaler og formater. Museet har også et økende antall brukere av
podkaster, et digitalt filmspill om Henrik Ibsen og en portrettsamling på Pinterest.
Museet rapporterer om ulike tiltak for økt mangfold og inkludering, gjennom arbeid
med utstillinger og ved å tilby aktiviteter for ulike grupperinger. Et eksempel er
prosjektet “Stolt og staselig” der deltakere fra 13 ulike nasjonaliteter utvikler og
leverer innhold til en draktutstilling som del av Arendals by jubileum.
Museet arbeider aktivt med å formidle immateriell kultur. Sentralt i dette er
Kulturpatrulja i Setesdal der unge utøvere får en arena for å praktisere og videreføre
tradisjoner.
Delmålene for rapporteringsåret er ganske generelle, og rapporten handler
om gjennomførte aktiviteter per område. Kulturrådet anbefaler mål som er mer
kontrollerbare. Da blir det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Sju av 22 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og seks
arenaer har tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde i 2021 marginal tilvekst. Noe arkeologisk materiale er avhendet til
arkeologiske ansvarsmuseer. Museet har etablert en samlingsforvaltningsgruppe
som arbeider på tvers av avdelingene, noe Kulturrådet finner positivt.
Museet ligger på eller over landssnittet for tilfredsstillende registrering og
tilgjengeliggjøring av samlingene. Endret prosedyre for rapportering av objekter
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i samlingene gjør at det ikke er mulig å måle utvikling i dokumentasjon av
gjenstandssamlingene. Når det gjelder fotosamlingene burde museet hatt større
progresjon i registrerings- og tilgjengeliggjøringsarbeidet.
Mål for 2021 var nytt sentrallager for større gjenstander og oppstart av prosess for
tilbakeføring av gjenstander fra Kulturhistorisk museum. Dette er målsettinger som er
kontrollerbare, men de kunne godt vært mer ambisiøse. Måloppnåelse på de målene
museet satte seg vurderes imidlertid som god.
En gjennomgang har avdekket at oppbevaringsforholdene er dårligere enn tidligere
rapportert. Museet har betydelige utfordringer med oppbevaring av arkeologisk
gjenstandsmateriale og farkoster. Museet rapporterer ikke oppbevaringsforhold for
naturhistorisk gjenstandsmateriale. Det er store variasjoner mellom avdelingene, men
positivt at museet har en systematisk tilnærming der de samlingene som har dårligst
oppbevaringsforhold flyttes til magasin.
Museet har store utfordringer med bygningsvern. Hele 30% av de kulturhistoriske
bygningene har tilstandsgrad 3. Sett i forhold til tilstandsvurderingen i 2019 er det
noe forbedring, og museet prioriterer bygningene med størst kulturhistorisk verdi.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Aust-Agder museum og arkiv hadde forskningsplan i 2021 som var publisert på
museets hjemmeside.
Ett av hovedmålene for 2021 var å videreføre en kvalifiseringsprosess til konservator
NMF, og museet kan vise til en god måloppnåelse. Museet hadde tre ansatte med
doktorgrad, to ansatte med autorisasjon som konservator NMF, og to ansatte med
autorisasjon som førstekonservator NMF. I tillegg meldes det om etablering av eget
forskningsutvalg, flere ansatte som startet kvalifiseringsprosess til NMF-konservator
og to stillinger med forskning som prioritert oppgave.
Videre fremgår det av rapporteringen at museet publiserte to større publikasjoner og
veldig mange fagartikler, men ingen med fagfellevurdering.
Museet deltok i tre formaliserte FoU-samarbeid der ett prosjekt som finansieres
av Forskningsrådet har internasjonalt nivå; et annet prosjekt – museumsnettverk
samarbeid støttes av Kulturrådet. Museet leder ett egenfinansiert prosjekt med
Arkivet freds- og menneskerettighetssenter som samarbeidspartner.
Aust-Agder museum og arkiv satte seg tydelige mål for kompetanseutvikling,
forskningssamarbeid og ny forskningsplan, og kan vise til en solid måloppnåelse.
Forskningsvirksomheten fremstår nå som godt forankret og prioritert i
organisasjonen, med vekt på bygging av infrastruktur for kunnskapsutvikling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Næs Jernverksmuseum
Næs Jernverksmuseum jobber jevnt over tilfredsstillende med formidling, forskning,
samlingsforvaltning og bevaring. Museet har etter Kulturrådets vurderinger løftet
forskningen siden i fjor, og kan vise til ny forskningsplan og flere publikasjoner.

Formidling
Næs Jernverksmuseum har ingen vedtatte planer for formidling, tiltak rettet mot barn
og unge eller for digital formidling og dialog.
Museet åpnet to nye utstillinger og gjennomførte 18 arrangementer i 2021. Totalt
13 280 besøk var en økning på 16 % fra 2020. Til sammen 2 045 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, opp 29 % fra året før.
Museet rapporterer om aktiv bruk av digital formidling, med særlig vekt på fagartikler
på hjemmesidene samt bruk av mobilapp og QR-koder med lenker til filmer og
guiding. Museet får mange positive tilbakemeldinger fra sine nettbesøkende.
Museet rapporterer at de tilbyr tilrettelagte aktiviteter for ulike grupperinger.
Kulturrådet savner likevel en mer utfyllende omtale av strategier og arbeid knyttet til
mangfold og inkludering. Museet rapporterer ikke om arbeid for medvirkning fra barn
og unge.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv, men omtaler likevel planer for smiedrift og kompetanseoverføring i bruk av
relaterte arbeidsprosesser.
To av tre arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse har
også tilrettelagt formidling.
Museet har ellers satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet for 2021 og kan vise til
god måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten er lav, i henhold til plan og utfyller den eksisterende samlingen.
Alle bygninger er registrert og gjort tilgjengelig for publikum, samtidig jobber
museet aktivt med å digitalisere og tilgjengeliggjøre det gamle jernverksarkivet.
Tilvekst prioriteres i dokumentasjonsarbeidet. Omtrent halvparten av museets
gjenstandssamlinger er tilfredsstillende registrert og digitalisert, men progresjonen
har vært liten i 2021. Inntrykket av museets dokumentasjonsarbeid trekkes ned av
manglende planer for registrering/katalogisering og digitalisering.
Museets mål for 2021 var «bedre vedlikehold av parken». Kulturrådet savner noe mer
ambisiøse målsettinger innen samlingsforvaltningen.
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Museet har flyttet gjenstander over i magasin slik at oppbevaringsforholdene
har blitt bedre. Produksjonslokalene vil fortsatt ha gjenstander stående av
hensyn til formidlingen, selv om oppbevaringsforholdene ikke er tilfredsstillende.
Museet gjennomfører ekstra tilsyn og vedlikehold for å ivareta disse delene av
samlingen. I tillegg har museet varmekammer for behandling av gjenstander og
soppsanering. Kulturrådet vurderer det slik at museet har oversikt og kontroll med
oppbevaringsforholdene.
Av de kulturhistoriske bygningene er tre fredet og med i Riksantikvarens
bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Bygningssamlingen er
kompleks da bygningene er tidligere produksjonslokaler. Kun to av elleve bygninger
er på vedlikeholdsnivå, men det er to flere enn i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Næs Jernverkmuseum utarbeidet forskningsplan i 2021 og publiserte den på nett.
En nyansatt har doktorgrad, mens en annen ansatt med forskningskompetanse
hadde gått av med pensjon. Museet publiserte én større publikasjon, to
fagfellevurderte artikler og fire andre fagartikler og 2021 var et toppår for
museet i så måte. Tidsskriftet «Fortuna» ble formelt godkjent som vitenskapelig
publiseringskanal. Dette samsvarer med museets mål om økt antall publiserte artikler
med fagfellevurdering.
Museet rapporterer om deltagelse i to formaliserte FoU-samarbeid med
samarbeidspartnere fra arkivsektoren og andre museer. Ett av prosjektene er del av
Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Kulturrådet savner konkretisering av oppnåelige delmål og anbefaler museet å knytte
seg tettere til eksterne fagmiljøer.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Sørlandets Kunstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum jobber etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende med
formidling, forskning og samlingsforvaltning. Samlingene oppbevares under gode
forhold og bevaringssituasjonen i museet er meget tilfredsstillende.

Formidling
Sørlandets Kunstmuseum har vedtatte planer som dekker formidling, formidlingstiltak
rettet mot barn og unge samt digital formidling og dialog, men disse er ikke
tilgjengeliggjort på museets nettsider.
Museet åpnet åtte nye utstillinger og gjennomførte 52 arrangementer i 2021. Totalt
20 394 besøk innebærer en nedgang på 7 % fra 2020. Til sammen 4 706 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg. Sammenliknet med 2019 er skolebesøket ned
med 77 %.
Museet har videreført sin utforskning av formidling i digitale formater med et særlig
vekt på muligheter i fysiske rom. Med sikte på å gjøre kunsten «levende» har museet
testet ut omsluttende formidlingsformater, med både animasjoner på store skjermer
og VR-teknologi, basert på høyoppløselige fotoskanninger av kunstverk.
Museet rapporterer at de gjennom programmering og rekruttering søker å gjenspeile
mangfoldet i samfunnet. Kulturrådet savner likevel en mer utfyllende omtale av
strategier og arbeid for mangfold og inkludering.
Museets ene arena er tilrettelagt fysisk og har formidlingstilbud for personer med
nedsatt funksjonsevne.
Museet viser til god måloppnåelse i formidlingsarbeidet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har i 2021 kjøpt inn samtidskunst av kunstnere fra Agder, derav 27 kvinner
og 24 menn. Tilveksten har ikke ført til etterslep i tilfredsstillende registreringer eller
dårligere oppbevaringsforhold, selv om museet rapporterer om plassmangel.
Nesten hele kunstsamlingen er registrert, men som flere andre kunstmuseer er kun
en liten andel tilgjengeliggjort for publikum. Det er positivt at museet ønsker å gjøre
hele samlingen tilgjengelig i løpet av 2023.
Sørlandets Kunstmuseum har satt tydelige og definerte mål. Flere av målene er
avhengig av at Kunstsilo-prosjektet har framdrift etter plan. I museets egenvurdering
av måloppnåelse forklares utsettelser av noen mål med forsinkelse av Kunstsiloprosjektet og tap av egeninntekter. Flere mål er nådd.
Hele museets kunstsamling oppbevares under svært gode eller tilfredsstillende
forhold. Museet rapporterer om kapasitetsutfordringer, og har tatt i bruk et eksternt
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lager. Nytt eksternt magasin skal være innflyttingsklart i 2022.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Meget tilfredsstillende

Forskning
Sørlandets Kunstmuseum hadde forskningsplan, men den var fortsatt ikke tilgjengelig
på internett.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og én hadde doktorgrad. Det er
en positiv utvikling fra 2020. Flere pågående Ph.d.-prosjekter vil dessuten bidra til en
betydelig økning i formell forskningskompetanse på sikt.
Museet publiserte én større publikasjon, men ingen forskningsartikler med
fagfellevurdering.
Museet deltok i fire nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren og andre museer, med finansering fra EU og NFR.
Sørlandets Kunstmuseum hadde en målsetting om flere Ph.d.-kandidater og flere
publikasjoner for 2021, med tydelig definerte delmål. Museet rapporterer om svært
god måloppnåelse på de fleste delmål, blant annet har to av museets kuratorer
startet sine Ph.d.-studier innen kunstfag, og en bok om Tangen-samlingen er under
produksjon. Museet har også utarbeidet en internasjonal strategi som på sikt vil bidra
til forskningssamarbeid med internasjonale partnere.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Vest-Agder-museet
Både forsknings- og formidlingsarbeidet i Vest-Agder-Museet er etter Kulturrådets
erfaringer meget tilfredsstillende. Gjennomtenkte strategier for den digitale
formidlingen, bredt anlagt arbeid med mangfold og inkludering, samt god forankring
og høy aktivitet innen forskningen ligger til grunn for de positive vurderingene. På
den andre siden har museet betydelige etterslep på dokumentasjon, bevaring og
vedlikehold. Både samlingsforvaltning og bevaring vurderes derfor som mindre
tilfredsstillende.

Formidling
Vest-Agder-museet har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet åpnet 23 nye utstillinger og gjennomførte 73 arrangementer i 2021. 89 754
besøk betyr en økning på 51 % fra 2020. Til sammen 6 848 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, opp 11 % fra året før. Den største økningen tilskrives D/S
Hestmanden, som i 2021 gjennomførte sitt utsatte jubileumstokt med besøk i 13
havner langs norskekysten.
Museet rapporterer om gjennomtenkte strategier for sin digitale formidling, med god
bredde i bruk av kanaler og formater og med gode resultater i form av brukerrespons.
Tiltakene har blant annet gitt løsninger på utfordringer med tilrettelegging for barn på
kanonmuseet, fysiske restriksjoner i fredede miljøer og mulighet for publikums bidrag
med egne historier til ny basisutstilling i Flekkefjord.
Museet rapporterer om videreføring av sitt bredt anlagte arbeid med mangfold
og inkludering gjennom blant annet involverende samarbeid om utstillinger om
utenforskap. Museet har også flere tiltak for å åpne museet opp og tilby aktiviteter for
marginaliserte grupper.
Fem av tolv arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, men at
ingen har tilrettelagt formidling.
Museet viser til delvis måloppnåelse i formidlingsarbeidet. Kulturrådet anbefaler mål
som er mer kontrollerbare og gjør det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Kulturrådet vil fremheve arbeidet med digital formidling, som er tydelig forankret
i planverk, og arbeidet med mangfold og inkludering som framstår reflektert og
forankret i museets mål. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har prioritert å samle inn gjenstander hovedsakelig som
samtidsdokumentasjon i 2021. Tilvekst av gjenstander er i henhold til plan, mens en
mindre andel av tilveksten av foto er i henhold til plan. Selv om museet rapporterer om
utfordringer med oppbevaringsforhold har ikke tilveksten skapt ytterligere problemer.
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Inntrykket trekkes ned av at museet mangler plan for samlingsutviklingen.
Museet ligger under landssnittet for dokumentasjon av gjenstander. Progresjonen i
registrering i 2021 har vært noe svak. Progresjonen i registrering av fotosamlingen har
vært bedre, men museet ligger fortsatt godt under landssnittet i andel tilfredsstillende
registrerte fotografier, selv om andelen digitaliserte og tilgjengeliggjorte fotografier
ligger hhv. på og over landssnittet. Alle bygninger er tilfredsstillende registrert, men
det gjenstår å digitalisere og tilgjengeliggjøre samlingen.
Museet har enkelte konkretiserte mål som er kontrollerbare, mens de fleste av målene
for 2021 er av driftsmessig karakter og lite målbare. Resultatparameter mangler, og
vurderingen av egen måloppnåelse er påvirket av dette. Kulturrådet mener det ville
forbedret inntrykket av museet om man definerte klare langsiktige mål og delmål.
Museet har utfordringer med oppbevaringsforhold for kunsthistoriske,
kulturhistoriske og naturhistoriske gjenstander, men opplyser at de i 2021 har startet
prosess med bygging av nytt magasin og klargjør gjenstander for flytting. Det vil
ta tid før samlingene oppbevares under tilfredsstillende forhold da det oppbevares
gjenstander på mange steder.
Tilstanden på de kulturhistoriske bygningene har blitt dårligere siden 2019, og
per 2021 har 63 % av bygningssamlingen tilstandsgrad 2 eller 3. Selv om museet
rapporterer at det finnes delplaner, trekkes helhetsinntrykket ned av manglende
helhetlig plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske
bygningene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Vest-Agder-museet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Fem ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF, én hadde autorisasjon som
førstekonservator NMF og én hadde doktorgrad. Tallene viser en positiv utvikling fra
2020 med én ny autorisasjon som konservator NMF. Det er i tråd med museets egen
målsetting.
Museet publiserte to større publikasjoner, én forskningsartikkel med fagfellevurdering
og 21 andre fagartikler.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren, museer og faglige museumsnettverk. To prosjekter var del av
Kulturrådets museumsprogram for forskning, og ett mottok midler fra EU.
Vest-Agder-museet hadde tydelig definerte delmål for sin forskningsvirksomhet
i 2021, men nærmere vurderinger av egen mål- og resultatoppnåelse ville styrket
selve rapporteringen. Ut over dette fremstår museets forskningsaktivitet som godt
forankret i øvrige satsingsområder, inkludert arbeid med samfunnsrolle, militær- og
industrihistorie.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Dalane Folkemuseum
Dalane folkemuseum jobber etter Kulturrådets erfaringer tilfredsstillende med
formidling, samlingsforvaltning og bevaring. Forskningen vurderes som mindre
tilfredsstillende. Museet klarer ikke å prioritere forskning og har verken utviklet eller
rekruttert forskningskompetanse de siste årene.

Formidling
Dalane Folkemuseum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet melder om én ny utstilling og 32 arrangementer. I 2021 hadde museet 41 581
besøk, en oppgang på 11 % fra 2020. Økningen forklares med at besøkstelleren i
Helleren i motsetning til tidligere nå har vært aktiv hele året. Til sammen 1 306 barn
og unge deltok i pedagogiske opplegg. Dette er en økning på 44 % mens museet
tekstlig rapporterer om nedgang i generelt skolebesøk.
Museet rapporterer om noe arbeid med digital formidling og ambisjoner om å utvikle
dette videre. I 2021 utviklet museet et internettbasert pedagogisk opplegg for barn
tilknyttet Johan Feyer og Egersunds Fayancefabrik.
Museet rapporterer om aktiviteter for ulike grupperinger med tiltak som lavterskel
familiearrangementer og tilrettelagt arbeidstrening via NAV. Kulturrådet savner
likevel en mer utfyllende omtale av strategier og involverende arbeid for mangfold og
inkludering. Museet rapporterer ikke om arbeid for medvirkning fra barn og unge.
Én av fire arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Én hadde
tilrettelagt formidling.
Museet har satt seg mål for formidlingsarbeidet for 2021 og kan vise til delvis
måloppnåelse. Kulturrådet anbefaler mer kontrollerbare mål som gjør det enklere å
vurdere egen måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Dalane Folkemuseum har en styrt samlingsutvikling, koordinert med de andre
museene i fylket. I 2021 hadde museet en tilvekst i henhold til plan på over 2000
kulturhistoriske gjenstander. Dette var en samling fra andre verdskrig og en viktig
tilvekst for museet. Det er satt av midler til registrering av samlingen.
I dokumentasjonsarbeidet ligger Dalane Folkemuseum godt an i forhold til
landssnittet. Unntaket er andelen tilfredsstillende registrerte foto, hvor museet ligger
litt under landssnittet. Museet har hatt god progresjon i dokumentasjonsarbeidet i
2021.
Museet hadde en overordnet målsetting om bærekraftig forvaltning. Reduksjon
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av restanser innen dokumentasjon, magasinrevidering inklusive ferdigstilling
av magasin for større gjenstander, vedlikehold av samtlige bygninger og stram
innsamlingspolitikk var delmål. Museet burde her operert med måltall, for eksempel
for reduksjon i restanser. Av museets egenvurdering fremgår det at man har arbeidet
på feltene, men det gjøres ingen vurdering av måloppnåelse.
Dalane Folkemuseum oppbevarer deler av samlingene i tilfredsstillende magasiner,
mens andre deler inngår i miljøutstillinger i historiske bygninger med dårligere
oppbevaringsforhold. Rutiner eller ekstraordinære tiltak for ettersyn av disse omtales
ikke. Museet rapporterer om en marginal forbedring i oppbevaringsforholdene for
farkoster, som er objekttypen med dårligst forhold.
43 % av museets kulturhistoriske bygningssamlinger ligger på vedlikeholdsnivå. Det
er mindre enn ved kartleggingen i 2019, da andelen var 50 %. Museet påpeker at
det er utfordrende å oppgi tilstandsgarder uten kommentar til hver enkelt bygning.
Negativ utvikling fra 2019 må derfor ikke tillegges for mye vekt. Museet melder om
utfordringer med tilgang på riktig kompetanse ved større restaureringsprosjekter.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Dalane Folkemuseum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde to ansatte med autorisasjon som konservator NMF, men ingen med
doktorgrad eller førstekompetanse. Det har ikke vært noen utvikling i den formelle
forskningskompetansen ved museet de siste fem årene.
Museet rapporterer ikke om publikasjoner for 2021, men deltok i fire formaliserte
FoU-samarbeid, hvorav tre i regi av faglige museumsnettverk. Prosjektene er ikke
registrert med nærmere informasjon i statistikkskjema, men museet rapporterer
andre steder om samarbeid med blant annet Kunsthøgskolen og Arkitektur- og
designhøgskolen.
Dalane Folkemuseum hadde som mål å videreføre prinsippet om å sette av en stilling
på minst 30 % til forskning, men rapporterer at det var utfordrende å få dette til i 2021.
Som tidligere år er det tette koblinger mellom museets forskningsarbeid og pågående
dokumentasjonsprosjekter. Planene om å øke den interne forskningskompetansen og
å knytte til seg eksterne ressurser vurderes som positivt, og vil forhåpentligvis styrke
museets forskningsinnsats kommende år.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Haugalandmuseet
Haugalandmuseene arbeider tilfredsstillende med formidling og samlingsforvaltning.
Kulturrådets vurderer bevarings- og forskningsarbeidet som mindre tilfredsstillende.
Det handler blant annet om et vedlikeholdsetterslep på bygningssamlingen som er
nærmest uendret de siste par årene, utfordringer med oppbevaring av samlingene og
for forskningens del, svak utvikling av forskningskompetanse de siste årene.

Formidling
Haugalandmuseet har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet melder om sju nye utstillinger, ett nyåpna kulturhistorisk bygg og 97
arrangementer på elleve arenaer. I 2021 hadde museet 19 573 besøk, ned 8 % fra
2020. Til sammen 7 393 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på
5 %. Museet forklarer det med fortsatte utfordringer knyttet til koronarestriksjoner,
men også at høye transportkostnader med buss har forhindret tidligere faste
skolebesøk.
Museet har god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen,
og opplever god brukerrespons. Dette gjelder blant annet nettstedet «Gamle
Haugesund», som tilbyr lokal historie, innspilte sangleker og mulighet for
tilbakemeldinger fra brukerne.
Museet viderefører sitt arbeid med mangfold og inkludering, med blant annet
kunstverksted for ungdom, samt tilpassede program for ulike målgrupper. Barn og
unge har fått medvirke gjennom å evaluere et nytt formidlingstilbud og i utforming
av program i kunstklubben ARTung. Museet viderefører ellers sitt arbeid med
dokumentasjon og formidling av romanikulturen langs Vestlandskysten.
Tre av elleve arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, disse har
også tilrettelagt formidling.
Museet rapporterer om mye godt formidlingsarbeid, ikke minst i arbeidet med
mangfold og inkludering og med digital formidling. Museet har satt seg konkrete mål
for rapporteringsåret, men vurderer i liten grad måloppnåelse. Kulturrådet anbefaler
mål som er mer kontrollerbare og gjør det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Haugalandmuseet hadde i 2021 noe tilvekst, alt i henhold til plan, men lite avhending.
Tilveksten skapte ikke ytterligere etterslep i registreringsarbeidet. Utfordringer med
oppbevaringsforhold tilsier en restriktiv innsamlingspolicy.
Haugalandmuseet ligger under landssnittet på mange parameter i
dokumentasjonsarbeidet, men har digitalisert en større andel av samlingene enn
landssnittet. Progresjonen på dokumentasjonsarbeidet i 2021 var god, spesielt i lys
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av at museet parallelt med registrering og tilgjengeliggjøring av nye objekter også
reviderer tidligere registreringer.
Museets målsetting for rapporteringsåret var ferdigstilling av forprosjekt for
publikumstilgjengelig magasin. Målsettingen er avgrenset og kontrollerbar, og bidrar
til å svare ut en av museets store utfordringer innen samlingsforvaltning. Museet
burde imidlertid satt seg flere mål på feltet. Ut fra egenvurderingene virker det som
forprosjektet ikke ble ferdigstilt i 2021, og at museet fortsatt er i prosess. Det burde
vært redegjort for forsinkelsen.
Haugalandmuseet har noen utfordringer med oppbevaringsforhold, kanskje spesielt
for fotografier og kulturhistoriske gjenstander. For foto er det en forbedring over tid,
ettersom nye fasiliteter er på plass. For kulturhistorisk gjenstandsmateriale er det
liten utvikling, og for farkoster og kunsthistorisk gjenstandsmateriale er utviklingen
negativ. Det er positivt at museet gjennomfører tiltak for å bedre situasjonen på kort
sikt, mens man arbeider med en mer permanent langsiktig løsning.
Haugalandmuseet har utfordringer med tilstanden på den kulturhistoriske
bygningsmassen. Situasjonen er omtrent som ved bygningsundersøkelsen i 2019.
Museet har utarbeidet plan for å håndtere situasjonen, men mangler ressurser.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Haugalandmuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
To ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF. Ingen hadde doktorgrad
eller førstekompetanse. Det har ikke vært noen utvikling i den formelle
forskningskompetansen de siste fem årene, men museet rapporterer at pågående
kompetansehevende tiltak vil gi uttelling på sikt.
Museet publiserte én større publikasjon, én annen fagartikkel og én forskningsartikkel
med fagfellevurdering, og ligger godt over landsgjennomsnittet for fagfellevurderte
publikasjoner per ansatt. Museet rapporterer ikke om deltakelse i formaliserte FoUsamarbeid. Det trekker helhetsinntrykket av forskningsarbeidet ned.
Haugalandmuseet hadde som mål å produsere artikler til museets årbok, og
rapporterer om pågående arbeid med dette. Museet oppgir forskningsforberedende
arbeid og styrking av infrastruktur for forskning som en del av sin løpende virksomhet.
Én ansatt gjennomførte kurs i vitenskapelig skriving for museumsansatte ved UiB,
noe som resulterte i museets første fagfellevurderte artikkel. Ut over dette er det
kun sporadisk sammenheng mellom beskrivelsene av forventede resultater og
rapporteringen for 2021. Kulturrådet etterlyser spissede målformuleringer.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Jærmuseet
Jærmuseet opplevde godt besøk i 2021 og Kulturrådet vurderer formidlingsarbeidet
som meget tilfredsstillende. Særlig peker satsingene digital formidling, mangfold og
inkludering seg ut som vellykkete. Forskning og bevaring er tilfredsstillende, mens
samlingsforvaltningen i år vurderes som mindre tilfredsstillende. Nedjusteringen fra
fjoråret, da fagfeltet ble vurdert som tilfredsstillende ivaretatt, skyldes blant annet
økte etterslep på dokumentasjon.

Formidling
Jærmuseet har vedtatte planer for hele museet som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, og disse er tilgjengeliggjort på museets
nettside. Museet mangler plan for digital formidling og dialog.
Museet melder om 21 nye utstillinger og 103 arrangementer og åpning av ett nytt
kulturhistorisk bygg i 2021. Totalt besøk på 187 319 betyr en økning på 34 % fra
2020. Økningen forklares som resultat av samarbeid med andre besøksattraksjoner
og destinasjonsselskaper. Til sammen 30 350 barn og unge deltok i pedagogiske
opplegg. Det er en økning på 59 % fra 2020 og nærmer seg tidligere normaltall fra
før pandemien.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater sin digitale
formidling med god tilrettelegging for dialog. Museets vitensenteravdelinger
har vært særlig produktive med digitale lærerkurs, vitenshow og ulike typer
undervisningsopplegg, også i samarbeid med eksterne aktører. Brukerresponsen har
også vært god og museet melder om nyansert erfaring med digital dialog.
Museet viderefører sitt arbeid med mangfold og inkludering gjennom en rekke
tiltak og aktivitetstilbud rettet mot ulike sosiale grupperinger. Museet har i 2021
videreutviklet «skaperverkstedene» sine som sosial og kreativ møteplass for stadig
flere marginaliserte sosiale grupper.
Museet oppgir at sju av 14 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne. Sju arenaer har tilrettelagt formidling.
Kulturrådet vil berømme museet for videreføring av sitt godt forankrede arbeid med
mangfold og inkludering, samt arbeidet med digital formidling.
Museet viser til delvis måloppnåelse i formidlingsarbeidet. Kulturrådet anbefaler
å formulere mål som er mer kontrollerbare og gjør det enklere å vurdere egen
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Jærmuseet hadde en tilvekst på over 160 000 fotografier og mer enn 600
kulturhistoriske gjenstander i 2021, alt i henhold til planer. Tilveksten av foto gjelder
en helhetlig samling. Den er ikke registrert og det gir et betydelig etterslep. Museet
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opplyser at samlingen skal revideres i 2022 og at deler av den kan bli deaksesjonert.
Museet har gode oppbevaringsforhold for fotografier.
På grunn av tilveksten, er andelen tilfredsstillende registrerte og tilgjengeliggjorte
foto lavere enn tidligere. Museet har også relativt liten progresjon i arbeidet med
dokumentasjon av foto. Museet ligger godt over landssnittet for dokumentasjon
av gjenstandssamlingene. Sammenlignet med 2020 er det ingen utvikling i antall
tilfredsstillende registrerte gjenstander. Dette har sammenheng med prioritering av
revisjon av eldre registreringer i forbindelse med innflytting i nytt magasin. Museet
har imidlertid god utvikling i digitalisering og tilgjengeliggjøring av gjenstander.
Museet hadde for 2021 styrket samlingsforvaltning gjennom bedre magasinering,
dokumentasjon og formidling av samlingene som målsetting innen forvaltning. Dette
er konkretisert i tiltak som f.eks. innflytting i magasin. Et tiltak som går over flere år.
Museet burde hatt klare resultatparameter for rapporteringsåret, f.eks. i form av
måltall for fremdriften i 2021. Museets egenvurdering av mål- og resultatoppnåelse
blir da også en oppramsing av hva museet har gjort, og ingen vurdering av om målene
er nådd og evt. forklaringer på hvorfor ikke.
Jærmuseet har jevnt over gode oppbevaringsforhold for sine objekter. I forhold til
2020 er det en liten forverring for kulturhistoriske gjenstander. Museet arbeider ellers
med å få på plass plan for restverdiredning, og har allerede utarbeidet en pilot for
Limagarden.
Over 80 % av museets kulturhistoriske bygningssamlinger ligger i tilstandsklasse 1.
Dette er en forbedring fra tilstandsvurderingen i 2019. Museets rapportering viser en
systematisk tilnærming til ivaretakelsen av de kulturhistoriske bygningssamlingene,
og museet viser til solid kompetanse innen restaureringshåndverk.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Jærmuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
To ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF. Én hadde doktorgrad. Tallene
viser positiv utvikling fra 2020, da ingen hadde doktorgrad.
Museet publiserte én større publikasjon, én forskningsartikkel med fagfellevurdering,
og fire andre fagartikler. Museet ligger fortsatt godt under landsgjennomsnittet for
fagfellevurderte publikasjoner per ansatt.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren og andre museer, hvorav to Ph.d.-prosjekter og ett som del av
Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Jærmuseet hadde en tydelig definert målsetting om å styrke forskningsinnsatsen
og den faglige kompetansen i museet, og ser ut til å ha lykkes på flere områder.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er godt forankret i museets
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strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder. Noen av
de rapporterte aktivitetene fremstår likevel mer som forskningsforberedende arbeid
og dokumentasjon enn som forskning. Kulturrådet anbefaler at rapporteringen på
forskningsarbeidet spisses.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.

167

Jærmuseet

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Jærmuseet

Jærmuseet

Besøk

Stiftelse
Rogaland

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk

168

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Jærmuseet

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier

Kulturhistoriske bygninger

169

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Museum Stavanger
Museum Stavanger arbeider etter Kulturrådets erfaringer meget tilfredsstillende
med formidling, forskning og samlingsforvaltning. Planmessighet og god forankring
i strategier og mål gir resultater. Det er positivt at museet knytter forskning,
utstillingsprosjekter og formidling av samlinger sammen. Bevaringsarbeidet vurderes
som tilfredsstillende.

Formidling
Museum Stavanger har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet melder om elleve nye utstillinger, ett nyåpna kulturhistorisk bygg og 168
arrangementer. I 2021 hadde museet 109 640 besøk, en økning på 38 % fra 2020.
Til sammen 8 940 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 8 % fra 2020.
Besøkstallet for 2021 er fortsatt bare litt over halvparten av besøkstallet for 2019.
En viktig årsak til dette er fortsatt delvis stengte arenaer grunnet byggeprosjekter.
Samtidig hadde både Utstein kloster og Stavanger kunstmuseum svært gode
besøkstall sommeren 2021.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av brukerrespons. Det vises blant
annet til det statlig støttede prosjektet Kunst i 360 der nettbesøkende kan gå inn i
utstillingene digitalt, studere kunstverk fra museets samlingsdatabase, se og høre om
kunstverkene, og se seg rundt i rommet med 360-graders virtuell teknologi.
Museet beskriver en bred satsing på arbeid med mangfold og integrering og har
nedsatt et tverrfaglig utvalg som skal arbeide med mangfoldsspørsmål. Dette vises
blant annet gjennom tilrettelagte utstillinger for hørselshemmede og for blinde, og
i tilrettelagte tilbud mot ulike marginaliserte grupper. I arbeidet med utstillingen
Fra Hulda til hijab har ungdom med ulik kulturell bakgrunn medvirket i utforming av
forskningsprosjekt og utstilling.
Fem av 13 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, fem hadde
også tilrettelagt formidling.
Museet viser til delvis måloppnåelse i formidlingsarbeidet. Kulturrådet anbefaler
å formulere mål som er mer kontrollerbare og gjør det enklere å vurdere egen
måloppnåelse.
Kulturrådet vil berømme museet for arbeidet med digital formidling, som viser
målbevisst bruk av digitale media som verktøy. Museets arbeid med mangfold og
inkludering framstår som reflektert og godt forankret i museets mål.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museum Stavanger hadde en tilvekst på nærmere 2500 gjenstander, inklusive 2225
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nye preparanter av insekter og noen foto i 2021. Tilveksten var i henhold til plan og
medførte ikke økt etterslep i dokumentasjonsarbeidet. Museet hadde lite avhending
i 2021, og med tanke på at kapasiteten ved magasinene er en utfordring bør museet
vurdere sin innsamlingspolicy og gjøre prioriteringer i tiden fremover.
Museet ligger i hovedsak over landssnittet i dokumentasjonsarbeidet for
fotosamlingene, men noe under landssnitt for andelen av gjenstandssamlingene som
er dokumenterte. Museet hadde relativt liten progresjon på dokumentasjonsarbeidet
i 2021.
Museet satte nye samarbeidsmodeller som mål innen forvaltning i 2021. Dette er
delvis konkretisert i kontrollerbare delmål, som for eksempel at det hver måned skal
publiseres en digital fortelling om objekter fra samlingene. Det er også noen mer
diffuse delmål uten resultatparameter, som for eksempel at sikkerhet, klimasikring
i magasiner og utstillinger skal ha høy prioritet. Museet burde konkretisert dette.
Egenvurderingen er i hovedsak god, men burde settes mer i sammenheng med
resultatparameterne. Det fremkommer for eksempel ikke om man faktisk nådde
målsettingen om publisering av digitale fortellinger.
Museum Stavanger har bra oppbevaringsforhold for alle objektkategorier, med
unntak av kunsthistorisk gjenstandsmateriale, men rapporterer om plassmangel.
Omorganisering av magasiner og systematisk avhending gjennomføres for å møte
utfordringene. Dette har ikke gitt utslag i statistikken, hvor det rapporteres om samme
oppbevaringsforhold som i 2020.
Museets kulturhistoriske bygningssamling er relativt liten, men kun en tredjedel ligger
på vedlikeholdsnivå. Årsaken kan være at forvaltningsansvaret er delt mellom museet
og Stavanger kommune. En større andel av bygningsmassen holder vedlikeholdsnivå
i 2021 enn hva som var tilfellet i 2019. Antall bygninger med tilstandsgrad 3 er
imidlertid ikke endret, og museet vil sette søkelys på disse bygningene fremover.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Meget tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Museum Stavanger hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Fem ansatte hadde autorisasjon som konservator og én som førstekonservator NMF.
Én hadde doktorgrad. Det er svakere enn i 2020 for andel ansatte med doktorgrad,
men en styrking av antall ansatte med autorisasjon som konservator NMF.
Museet publiserte to større publikasjoner, fem forskningsartikler med
fagfellevurdering og tolv fagartikler og ligger godt over landsgjennomsnittet for
fagfellevurderte publikasjoner per ansatt.
Museet deltok i fire formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren
og andre museer, hvorav ett prosjekt er del av Kulturrådets museumsprogram for
forskning.
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Museum Stavanger rapporterer om god måloppnåelse for 2021, og melder at de
allerede er underveis med neste års målsettinger for sin forskningsvirksomhet.
Museet har blant annet et tverrfaglig forskningssamarbeid med Universitetet i
Stavanger og VID Vitenskapelige Høgskole og et utstillingsprosjekt, samt tre ansatte
i ulike faser av Ph.d.-løp. Målrapporteringen bærer, som tidligere, preg av gode
koblinger mellom forskning, utstillingsprosjekter og formidling av museets samlinger,
og forskning virker å være godt forankret i museets strategiarbeid.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Museum Stavanger
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Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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Ryfylkemuseet
Ryfylkemuseet arbeider jevnt over tilfredsstillende med de museumsfaglige
oppgavene. Kulturrådet vurderer blant annet samlingsdokumentasjon og arbeid med
publikumsutvikling som positivt i museet. Det samme gjelder gode koblinger mellom
forskning, utstillingsprosjekter og formidling. Nedjustering av samlingsforvaltningen
fra meget tilfredsstillende til tilfredsstillende skyldes uklare mål og svak rapportering
på måloppnåelse

Formidling
Ryfylkemuseet har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot
barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på museets
nettsider.
Museet melder om fem nye utstillinger og tre nye vandreutstillinger, samt 28
arrangementer. I alt 14 585 besøk i 2021 betyr en økning på 41 % fra året før. 48 barn
og unge deltok i pedagogiske opplegg.
Museet er i gang med et forprosjekt om digital formidling og besøkstelling på
sine ubemannede anlegg, i samarbeid med eksterne kompetansemiljøer. Museet
rapporterer om bruk og videre utvikling av ulike kanaler og formater den digitale
formidlingen. Museet har også evaluert bruken av sosiale media, og arbeidet med et
nytt konsept for Youtube-filmer.
Museets arbeid for mangfold og integrering, med hovedfokus på arbeidstrening, ble
ført videre i 2021. Museet har også gjennomført internasjonale kafe-arrangement,
men i redusert skala grunnet smittevernsrestriksjoner.
Tre av 16 arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og to arenaer
har tilrettelagt formidling.
Kulturrådet ser positivt på museets strategiske grep for å møte utfordringer innen
publikumsutvikling, men savner noe mer utfyllende omtale av strategier for arbeidet
med mangfold og inkludering.
Museet har ellers satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til en delvis
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Ryfylkemuseet praktiserer en streng innsamlingspolicy som ikke gir etterslep i
registreringsarbeidet. Museet har hatt en gjennomgang av hele bygningssamlingen
og vurderer avhendinger. Selv om museet har utfordringer i forhold til
magasinkapasitet vurderer Kulturrådet samlingsutviklingen som sunn. Tilveksten
av foto er dokumentasjon av egen drift og skal ikke rapporteres som en del av
samlingen.
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Museets samlinger er dokumentert nesten i sin helhet, og museet ligger dermed
langt over landssnittet i dette arbeidet. Ryfylkemuseet har benyttet seg av
Museumstjenesten i Rogaland i tillegg til egne ressurser til dokumentasjonsarbeidet.
Målene for 2021 er av driftsmessig karakter, som f.eks. få på plass finansiering og
formidlingsaktiviteter som skal gjennomføres. Vurderingen av egen måloppnåelse
bærer preg av oppramsing av aktiviteter og arrangementer som museet har
gjennomført. Kulturrådet savner klare resultatparameter, men etablering av
bygningsvernsenter skiller seg ut som et målbart mål som er oppnådd.
Oppbevaringsforholdene for museets samlinger er gode. En del av samlingen er
plassert i fellesmagasin for museene i Rogaland. De delene av gjenstandssamlingene
som har dårlige eller ikke tilfredsstillende oppbevaringsforhold inngår hovedsakelig i
miljøutstillinger, uten at museet kommenterer tiltak som blir gjort for ivaretakelse.
I museets bygningssamlinger er det fem bygninger med ukjent tilstandsgrad. Disse
er ikke prioritert, og museet anslår tilstandsgraden for å være TG3. 42 % av museets
bygninger er på vedlikeholdsnivå. Museet opplyser at de ikke har ambisjoner om å
få alle bygninger på vedlikeholdsnivå da dette er svært ressurskrevende, men gjør
prioriteringer.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Ryfylkemuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som førstekonservator NMF og én hadde doktorgrad.
Museet ligger fortsatt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med doktorgrad.
Museet publiserte tre større publikasjoner og én annen fagartikkel, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering.
Museet deltok i to formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren og
andre museer. Det ene var del av Kulturrådets museumsprogram for forskning, og
det andre var et samarbeid med Universitetet i Stavanger om digital besøkstelling og
digital formidling.
Ryfylkemuseet hadde et tydelig definert mål for forskningsvirksomheten om å
markere seg som en viktig aktør innen bygningsvern, nasjonalt og regionalt. Museet
var ansvarsmuseum i nettverket for bygningsvern og deltok i et forskningsprosjekt
om samme tema.
Målrapporteringen viser tette koblinger mellom forskning, utstillingsprosjekter
og formidling av museets ansvarsområder. Enkelte av de rapporterte aktivitetene
fremstår likevel mer som forskningsforberedende arbeid og dokumentasjon,
heller enn som forskningsaktiviteter. Kulturrådet anbefaler at rapporteringen på
forskningsarbeidet spisses.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Baroniet Rosendal
Baroniet Rosendal driver etter Kulturrådets erfaringer tilfredsstillende
samlingsforvalning og bevaring. Forbedring av oppbevaringsforholdene og
god dekningsgrad for basisdokumentasjon av samlingene er positivt, men mer
bør gjøres tilgjengelig digitalt. Formidling og forskning vurderes som mindre
tilfredsstillende. Blant annet savnes fortsatt en bedre tilrettelegging for barn og unge.
Forskningsarbeidet er preget av forsinkelser og lite prosjektsamarbeid.

Formidling
Baroniet Rosendal har vedtatt plan som dekker formidling og digital formidling og
dialog. Planverk er ikke publisert på nettsiden.
Museet gjennomførte 40 arrangementer i 2021. Det ble ikke åpnet noen nye
utstillinger. Konsertene har blitt gjennomført med redusert kapasitet. Totalt antall
besøk gikk opp 38 % fra 2020 og endte på 64 500. Museet rapporterer ikke om
deltakelse i pedagogiske opplegg i 2021, noe som heller ikke ble rapportert på i
2020.
Museet kan vise til relativt god bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale
formidling, og har blant annet strømmet flere av konsertene i 2021. Den digitale
formidlingen er i liten grad rettet mot barn og unge, og museet rapporterer heller ikke
om arbeid med medvirkning.
Museets arbeid med mangfold og inkludering går i hovedsak på tilrettelegging for
personer som har behov for arbeidserfaring.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til en delvis
måloppnåelse.
Museets ene arena var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
formidlingen der var også tilrettelagt.
Kulturrådet etterlyser flere tilbud til barn og unge, og bredere satsing på mangfold og
inkludering.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Baroniet Rosendal tar ikke inn objekter i samlingene med mindre de har direkte
relevans for formidlingen. Museet avhender ikke, da de i 1927 overtok en komplett
samling som hører til stedet.
Museet opplyser å ha registrert og digitalisert samlingene, med unntak av den
kulturhistoriske gjenstandssamlingen, hvor bare en mindre andel er digitalisert.
Dokumentasjonsarbeidet ble i 2021 nedprioritert pga. pandemi og utfordrende
økonomi. Museet har ikke gjort noe av samlingene tilgjengelig digitalt.
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Baroniet Rosendals mål for 2021 var å gjennomføre planlagte bevarings- og
sikringsprosjekt inklusive nye utstillinger. En del tiltak er også nevnt, men målene
er diffuse og lite kontrollerbare, uten klare resultatparameter. Museets vurdering av
måloppnåelse blir da også en oppramsing av tiltak, også planlagte tiltak som ikke ble
gjennomført.
Oppbevaringsforholdene for samlingene er jevnt over gode, og har forbedret
seg betraktelig fra 2020. Det skyldes flytting av objekter til lokaler med bedre
oppbevaringsforhold. Flytteprosessen avsluttes i 2022.
Museet har en del utfordringer innen bygningsvern, med restaureringsbehov for
mer enn halvparten av den kulturhistoriske bygningsmassen. Det er en markant
forbedring sett i forhold til kva som ble rapportert inn i 2019, og museet viser til at
forbedringen inngår i en planmessig tilnærming med målsetting at samtlige bygninger
skal være på vedlikeholdsnivå i 2026.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Baroniet Rosendal hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde to ansatte med doktorgrad. Som tidligere år er begge professorer
ansatt i 20 %-stillinger ved museet.
Museet publiserte én større publikasjon og én annen fagartikkel. Ut over dette
rapporterer museet hverken om nettverksprosjekter eller andre formaliserte FoUsamarbeid i 2021, noe som trekker helhetsvurderingen ned.
Et av museets satsingsområder har over flere år vært et bokverk om Baroniet
Rosendals historie, men som året før rapporterer museet at utgivelsen blir forskjøvet,
uten at dette grunngis nærmere. Museet ser ut til å vektlegge samarbeid med
eksterne aktører, både med tanke på egen forskningsvirksomhet og som arena for
ekstern forskning og kunnskapsutvikling. Det har blant annet resultert i et digitalt
prosjekt med landskapsarkitekturstudenter fra NMBU, en masteroppgave om
forvaltning av historiske parkanlegg og en antologi basert på et seminar ved museet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Bymuseet i Bergen
Bymuseet i Bergen arbeider tilfredsstillende formidling og samlingsforvaltning.
Kulturrådet vurderer bevarings- og forskningsarbeidet som mindre tilfredsstillende.
Museet har betydelige utfordringer med oppbevaringsforholdene for samlingene.
Samtidig er det positivt at bygningssamlingen er prioritert og tilstanden forbedret for
mange av byggene siden 2019. Museets har styrket forskerkompetansen, men lav
publiseringsaktivitet trekker inntrykket av forskningen ned.

Formidling
Bymuseet i Bergen har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet seks nye utstillinger og gjennomførte 47 arrangementer. Besøket gikk
ned med 2 % fra 2020 og endte på 43 227. Til sammen 5 299 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en økning på 12 % fra 2020, men langt under tallene fra 2019.
Museet rapporterte ikke om DKS-besøk hverken i 2020 eller 2021.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale
formidling. Formidlingen er i liten grad rettet mot barn og unge og museet rapporterer
ikke om tiltak som bidrar til medvirkning. Museet har blant annet satset på utvikling
av QR-koder på utendørstilbud, slik at informasjon er tilgjengelig hele tiden. Museet
arbeider med 3D-skanning i utstillingsproduksjon og har i 2021 prøvd ut ulike
formidlingsmodeller for 3D-skanning av bygg.
Museets arbeid med mangfold og inkludering skal gjenspeiles i tematikk i utstillinger
og program, og i bedre tilrettelegging for publikum. Gjennom samarbeid med frivillige
organisasjoner benyttes flere av museets arenaer til språktrening og aktiviteter for
inkludering. Museet viser til gode planer, men Kulturrådet savner mer utfyllende
beskrivelse av aktiviteten i 2021.
Kulturrådet anbefaler museet å formulere mer kontrollerbare mål som gjør det enklere
å vurdere måloppnåelse.
Av museets ti arenaer var to tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og en
hadde tilrettelagt formidling. Museet rapporterer om flere arenaer der fredning eller
annet vern som gir utfordringer i arbeidet med å bedre tilgjengeligheten. Kulturrådet
minner likevel om at offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten skal
være universelt utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne.
Det er positivt at museet nå har utarbeidet formidlingsplan. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde i 2021 en liten tilvekst i tråd med samlingsplan, og ingen avhending.
Fokus har vært på å få oversikt over samlingene. I lys av museets utfordringer med
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dokumentasjon og oppbevaringsforhold virker dette som en sunn tilnærming.
Bymuseet i Bergen ligger bak de fleste andre museene med mindre andeler av
samlingene tilfredsstillende registrert og tilgjengeliggjort. Unntaket er foto, der
museet ligger over landssnittet. Dokumentasjonsarbeidet har hatt liten progresjon i
2021, med unntak av tilfredsstillende registrering av gjenstander. Negativ utvikling i
tilgjengeliggjøring av foto er midlertidig på grunn av en nettside som er tatt ned.
Museet hadde for 2021 satt seg som mål at færrest mulig gjenstander ble oppbevart
under dårlige forhold, samt å sikre fotosamlinger og tekstiler i spesialmagasin.
Tilgjengeliggjøring av samlingene hadde høy prioritet, og det var en målsetting å
oppnå vedlikeholdsnivå for museets kulturhistoriske bygninger. Flere av museets
målsettinger mangler resultatparameter. Museet kunne f.eks. oppgitt hvor mange
gjenstander eller hvor stor andel av samlingen som skulle få tilfredsstillende
oppbevaringsforhold i 2021. I vurderingen av måloppnåelse ser vi at det opplyses
at mye er gjort, men at mye også fortsatt gjenstår. Vurderingen blir, som for mange
andre museer, en oppramsing av gjennomførte tiltak, heller enn en vurdering av om
målene ble nådd.
Bymuseet i Bergen har betydelige utfordringer med oppbevaringsforholdene for
samlingene og rapporterer om dårligere forhold for farkostene i 2021 enn i 2020.
Samtidig fremgår det av museets rapportering at man tar tak i situasjonen, uten at det
nødvendigvis gir utslag i statistikken.
60 % av museets kulturhistoriske bygningssamlinger ligger på vedlikeholdsnivå.
Dette er en kraftig forbedring i forhold til kartleggingen i 2019 da andelen var på
41 %. Fra å ha hatt større utfordringer med bygningssamlingene enn de fleste andre
museene, ligger Bymuseet nå bedre an enn mange andre.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Bymuseet i Bergen hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator og én hadde autorisasjon som
førstekonservator NMF. Det er opp fra 2020, med én ny autorisasjon som
konservator NMF. To hadde doktorgrad.
Museet publiserte én fagartikkel, men ingen forskningsartikler med fagfellevurdering.
I tillegg rapporterer museet om ferdigstillelse av fem populærvitenskapelige artikler
som skal publiseres i 2022. Museet har ligget under landsgjennomsnittet på
publiseringer av fagfellevurderte artikler i mange år.
Museet deltok i ett Norges forskningsråd-finansiert prosjekt i samarbeid med
Universitetet i Bergen, og ett prosjekt som er del av Kulturrådets museumsprogram
for forskning.
Museet hadde som mål å fornye og iverksette forskningsplanen, men rapporterer ikke
på hvorvidt dette ble gjennomført. Arbeid med artikler i forbindelse med MUSE621
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ble ikke prioritert, noe museet begrunner med omdisponeringer av arbeidstid grunnet
korona. Utover dette har museet formulert få konkrete mål for forskningsarbeidet i
budsjettsøknad, men refererer til flere pågående prosesser i rapporteringen for 2021.
Målrapporteringen er ufullstendig, da museet kun vurderer egen måloppnåelse på
noen få punkter.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Hardanger og Voss museum
Hardanger og Voss museum arbeider etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
med alle deler av den museumsfaglige virksomheten. Museets lykkes blant annet
med å formidle håndverkstradisjoner til et internasjonalt publikum via digitale
kanaler. Forskningen ble i fjor vurdert som mindre tilfredsstillende, men museet har
styrket kompetansen og kan vise til én fagfellevurdert artikkel, i tillegg til flere andre
publikasjoner. Forskningsarbeidet vurderes nå som tilfredsstillende.

Formidling
Hardanger og Voss museum har vedtatt plan som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, men ikke digital formidling og dialog. Planen
er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 13 nye utstillinger og gjennomførte 278 arrangementer. Antall
konserter er tilbake på 2019-nivå.
I 2021 hadde museet 32 024 besøk, opp 32 % fra 2020. Til sammen 6 105 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på hele 77 %, men likevel langt under
tallene fra 2019.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons. Museet har fortsatt sin
aktive filmproduksjon for å synliggjøre ulike håndverksteknikker og har i tillegg åpnet
utstillinger der digitale verktøy benyttes. Museet rapporterer ikke om arbeid med
medvirkning.
Immateriell kulturarv er innlemmet i mye av museets formidling, og museet
samarbeider også med frivillige organisasjoner om å formidle tradisjonshåndverk.
Museet har satt i gang et arbeid for å lage en helhetlig strategi for mangfold og
inkludering og ønsker å nå et bredere publikum. Det er gjennomført flere tiltak for å
senke terskelen for å besøke museet og det har blant annet ført til at museet har nådd
ut til barnefamilier med ulik sosial bakgrunn.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets tolv arenaer var syv tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Åtte hadde tilrettelagt formidling. Hjemmesiden følger ikke uutilsynets retningslinjer
for universell utforming.
Kulturrådet synes det er positivt at museet arbeider aktivt og helhetlig med mangfold
og inkludering, og må fremheve museets arbeid for å formidle håndverkstradisjoner
som når ut til et internasjonalt publikum. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har hatt en liten tilvekst av kulturhistoriske gjenstander, alt i henhold til plan.
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Tilveksten vurderes som forsvarlig når oppbevaringsforholdene er tilfredsstillende og
registreringsetterslepet ikke øker.
Museet ligger relativt godt an i arbeidet med dokumentasjon og tilgjengeliggjøring
av samlingene i forhold til landssnittet, men burde hatt større progresjon i arbeidet.
Det ble f.eks. ikke tilgjengeliggjort noen gjenstander i 2021, og kun to fotografier ble
registrert.
Museets mål for 2021 var å samle inn, bevare, videreføre og sikre materielle og
immaterielle kulturminner i tråd med museets overordnede planer, presisert i ti
underpunkter. Disse var delvis var kontrollerbare, som for eksempel å utarbeide en
oversikt og prioritering av de antikvariske bygningene og fartøyene ved museet,
og dels noe mer diffuse, som for eksempel legge til rette for at frivillige, lag og
organisasjoner tar kulturarven i regionen videre. Det siste kunne vært presisert
med resultatparameter. Museets egenvurdering er bra, også der man ikke har nådd
målsettingen, da man oppgir årsakene til dette.
Oppbevaringsforholdene virker i det store og hele å være tilfredsstillende, selv om
museet ikke rapporterer oppbevaringsforhold for de naturhistoriske samlingene og
rapporteringen for farkoster er mangelfull. Det er ingen endring i forhold til 2020.
Museet har behov for mer magasinplass.
Nærmere 90 % av de stående bygningene er på vedlikeholdsnivå. Det er en
forbedring fra 2019. Fra 2020 har museet hatt samarbeid med Fagskolen i Hordaland
om utdanning av restaureringshåndverkere. Museet har ikke plan for restaurering,
vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Hardanger og Voss museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i
2021. Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og én hadde doktorgrad.
Museet publiserte to større publikasjoner, en forskningsartikkel med fagfellevurdering
og to andre fagartikler. Det er første gang museet rapporterer om en fagfellevurdert
artikkel siden spørsmålet ble innført i statistikken i 2011 og forsterker inntrykket av
forskningen som et satsingsområde i museet.
Museet deltok i ett formalisert FoU-samarbeid som er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning, men ikke i nettverksprosjekter.
Hardanger og Voss museum hadde tydelig definerte mål, men det er likevel kun en
sporadisk sammenheng mellom formuleringer av delmål og vurderingen av egen
måloppnåelse, noe som gir et inntrykk av lite planmessighet. Museet ser imidlertid
ut til å prioritere forskningsinnsatsen, både gjennom øremerking av forskningstid og
gjennom en felles intern fagdag for forskning. Noen av de rapporterte aktivitetene
fremstår likevel mer som forskningsforberedende enn som forskningsaktiviteter, og
Kulturrådet anbefaler at målene for museets forskningsarbeid spisses.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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KODE Kunstmuseer og komponisthjem
KODE Kunstmuseer og komponisthjem jobber godt med formidling, men har
utfordringer med forskning, samlingsforvaltning og særlig bevaring. Kulturrådet
vurderer arbeidet med formidling som meget tilfredsstillende, et løft fra forrige år.
God digital formidling, godt arbeid med mangfold og inkludering, både for publikum
og som intern kompetansebygging og tydelige målsettinger og god måloppnåelse
på feltet generelt ligger til grunn. Dårlige oppbevaringsforhold for samlingene betyr
at bevaringsarbeidet ikke er tilfredsstillende. Samlingsforvaltning og forskning
vurderes som mindre tilfredsstillende, blant annet på grunn av lav publiseringstakt for
samlingene og fordi museet ikke publiserte noen fagfellevurderte artikler i 2021.

Formidling
KODE Kunstmuseer og komponisthjem har vedtatt plan som dekker formidling,
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er
ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet elleve nye utstillinger og gjennomførte 284 arrangementer. 103 233
besøk betyr en økning på 40 % fra 2020. Til sammen 26 502 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, opp hele 614 % fra året får. Det er også langt over deltakelsen
i 2019. Bortsett fra i 2020, kan KODE vise til jevn økning i deltakelse i pedagogiske
opplegg.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons. KODE har styrket sin
satsing på digital formidling og er opptatt av høy kvalitet på det som formidles. I
tillegg til serier med kunstnerintervjuer og digitale konserter, har museet utviklet flere
nye audioguide-omvisninger som er et bidrag til mer tilrettelagt formidling. Barn og
unges medvirkning har blitt ivaretatt gjennom et pilotprosjekt for musikkformidling
der de unges tilbakemeldinger vil danne grunnlaget for videre utvikling.
KODE har et bredt og variert arbeid med mangfold og inkludering gjennom KODE
Åpen, flere tilbud til grupper som av ulike årsaker trenger spesiell tilrettelegging. I
2021 har det vært et særlig fokus på seksualitetsmangfold som forberedelse til Skeivt
kulturår 2022. Museet har også iverksatt kompetanseheving for ansatte, som et tiltak
for å gjøre KODE til en mer inkluderende institusjon.
Under arbeid med immateriell kulturarv trekker museet frem komponisthjemmene
som en viktig pådriver for å fremme ny musikk. I 2021 startet museet et
huskomponist-prosjekt, hvor musikk og kunstnerskap vil presenteres gjennom
workshops og videoer.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
formidlingen der var tilrettelagt. Kulturrådet stiller spørsmål ved museets rapportering
på antall besøksarenaer og tilgjengeliggjøringen av disse, siden museet har formidling
på flere ulike arenaer – men velger å slå dem sammen i rapporteringen. Hjemmesiden
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følger ikke uutilsynets retningslinjer for universell utforming.
Kulturrådet vil berømme KODE for sin brede og gode satsing på digital formidling og
for styrkingen av aktivitetene gjennom KODE Åpen. Ut fra tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som
meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
KODE Kunstmuseer og komponisthjem hadde i 2021 en tilvekst på 211
kunsthistoriske gjenstander. Museet har betydelige utfordringer med
oppbevaringsforhold, men rapporterer at tilveksten er i henhold til plan og ikke
medfører økt etterslep i registreringsarbeidet.
Store deler av museets gjenstandssamlinger er registrert og digitalisert, men lite er
tilgjengeliggjort. Det virker å ha vært liten progresjon i arbeidet i 2021. Når det gjelder
fotografier og kulturhistoriske bygninger er ingen objekter registrert, digitalisert eller
tilgjengeliggjort. Dokumentasjonsarbeidet skal intensiveres når nye magasinfasiliteter
tas i bruk.
Museets mål for 2021 er ledd i mer langsiktige målsettinger, som f.eks. oppgradering
av flater i utstillingsarealer i forbindelse med at utstillingsarealer frigjøres når nye
magasinfasiliteter tas i bruk. Her burde museet operert med egne resultatparameter
for framdriften i 2021. Museets egenvurdering blir en oppramsing av hva man har fått
gjort.
KODE Kunstmuseer og komponisthjem har betydelige utfordringer med
oppbevaringsforhold for store deler av samlingene. Det er ingen endring fra 2020,
men forhåpentligvis vil situasjonen bedre seg når museet tar i bruk nye magasiner i
2022.
Også for museets kulturhistoriske bygningssamlinger er situasjonen kritisk. Kun
to bygninger har tilstandsgrad 2, mens tilstanden er ukjent for 15 av museets 28
bygninger.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
KODE Kunstmuseer og komponisthjem hadde forskningsplan som var publisert
på internett i 2021. Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og én
hadde doktorgrad. Museets formaliserte forskningskompetanse ligger fortsatt
under landsgjennomsnittet for andel ansatte med doktorgrad. Et pågående
doktorgradsprosjekt vil gi positiv utvikling på sikt.
Museet publiserte fire større publikasjoner og fire andre fagartikler. Museet
rapporterer ikke om fagfellevurderte publikasjoner i 2021.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren og andre museer. I samarbeid med Universitetet i Bergen arrangerte
museet to internasjonale forskningsseminarer.
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Museet hadde flere definerte mål, og ser ut til å ha lykkes med flere av dem, men det
er likevel kun en sporadisk sammenheng mellom målformuleringer og vurderingen av
egen måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Kraftmuseet
Kraftmuseet har styrket forskningskompetansen og Kulturrådet vurderer arbeidet
med forskning som tilfredsstillende. Arbeidet med formidlingen vurderes som
tilfredsstillende. Manglende rapportering på medvirkning fra barn og unge bidrar
til en nedjustering fra i fjor. Samlingsforvaltningen vurderes i år som mindre
tilfredsstillende, blant annet på grunn av fall i antall publiserte gjenstander.
Kraftmuseet har store utfordringer med oppbevaring av gjenstandsmaterialet og
tilsvarende store etterslep på vedlikehold av bygningssamlingen. Bevaringsarbeidet
vurderes derfor som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Kraftmuseet har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak rettet mot
barn og unge, men ikke for digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på
nettsiden.
Museet åpnet fire nye utstillinger og gjennomførte 21 arrangementer i 2021. Besøket
økte med 21 % fra 2020, til totalt 18 430 i fjor. Til sammen 2 493 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en nedgang på 8 %.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har også gode resultater i form av brukerrespons. Den digitale
formidlingen er i stor grad rettet mot barn og unge. Museet har prioritert ressurser og
jobbet målrettet for å nå ut på digitale flater. For å kunne formidle arenaer som ikke
kan tilpasses med universell utforming, har museet utviklet 3D-modeller. Museet
rapporterer om arbeid med medvirkning fra barn og unge, men i hovedsak gis det en
aktivitetsrapport over tilbud rettet mot målgruppen. Kulturrådet savner en nærmere
beskrivelse av aktiviteter og tiltak for å sikre medvirkning fra barn og unge.
I arbeidet med mangfold og inkludering er museet opptatt av å legge til rette for
tilpasset formidling og gjør tiltak for å nå ut til sårbare grupper, i tillegg er museet
hovedarena for en lokal pridemarkering.
Museet fortsetter sitt gode arbeid med immateriell kulturarv og videreføring av
kunnskap til neste generasjon, blant annet ved å være en arena for praktisk læring for
landslinja i smedfag.
Kulturrådet anbefaler museet å formulere mål som er mer kontrollerbare, for å gjøre
det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets seks arenaer var fire tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne,
fire hadde også tilrettelagt formidlingen.
Kulturrådet vil spesielt berømme arbeidet med immateriell kulturarv. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets tilvekst var på 56 objekter i 2021, alt i henhold til planverk. Museet har
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inntakskomite som vurderer hver sak opp mot museets samfunnsoppdrag. Restriktiv
og styrt innsamlingspolicy er å anbefale all den tid museet har til dels betydelige
etterslep i dokumentasjonsarbeidet og utfordringer med oppbevaringsforhold.
En mindre andel av museets fotosamling er registrert, mens museet ligger over
landssnittet for tilgjengeliggjøring. For gjenstandssamlingen er situasjonen motsatt;
nesten hele samlingen er registrert og digitalisert, men lite tilgjengeliggjort. Kun én
av museets kulturhistoriske bygninger er dokumentert. På grunn av revidering av
rapporteringspraksis og tolkningen av «tilfredsstillende registrert» er det ikke mulig å
bedømme progresjonen i dokumentasjonsarbeidet i 2021.
Kraftmuseets mål for 2021 gikk på sikring av kulturarven gjennom dokumentasjon,
forvaltning og bruk. Målet er utdypet i museets beskrivelse av forventede resultater,
men kunne med fordel vært mer konkret. Når museet oppgir at de skal kunne vise til
synlige resultat av arbeidet med magasin, med visningsfunksjon og nytt fotomagasin,
burde det vært konkretisert hvilke synlige resultater man har som mål å oppnå.
Museets egenvurdering av mål- og resultatoppnåelse blir en oppramsing av hva man
har oppnådd, men henger ikke sammen med klart definerte mål.
Kraftmuseet rapporterer om betydelige utfordringer med oppbevaringsforhold
for museets kulturhistoriske samlinger. Her er det ingen endring fra 2020.
Oppbevaringsforholdene for fotosamlinger og arkiver er henholdsvis tilfredsstillende
og gode.
Kun 30 % av museets kulturhistoriske bygningssamling har tilstandsgrad 1. Det betyr
at museet har store utfordringer med å ta vare på bygningssamlingen. Det er ingen
stor endring fra tilstandsvurderingen som ble gjennomført i 2019. Utfordringene
er først og fremst knyttet til de bygningene som ikke inngår i Riksantikvarens
bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Museet planlegger tiltak i
2022.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Kraftmuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF og én med
doktorgrad. Museet styrket den formelle forskningskompetansen gjennom å ansette
en medarbeider med doktorgrad og ligger nå over landsgjennomsnittet for andel
ansatte med doktorgrad.
Det fremgår imidlertid av statistikken at museet ikke publiserte noe i 2021,
men museet rapporterer om pågående prosesser som på sikt vil resultere i en
bokutgivelse og en fagfellevurdert artikkel.
Museet deltok i flere FoU-samarbeid, deriblant to nettverksprosjekter og et prosjekt
som er del av Kulturrådets museumsprogram for forskning. Det er tydelig at museet
vektlegger det eksterne forskningssamarbeidet i tråd med egen målsetting.
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Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Musea i Sogn og Fjordane
Musea i Sogn og Fjordane driver etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
formidling, forskning og samlingsforvaltning. Museet har fortsatt betydelige
utfordringer med oppbevaring av gjenstandsmateriale og farkoster, og stort
vedlikeholdsetterslep på bygningssamlingen. Bevaringssituasjonen vurderes som
mindre tilfredsstillende.

Formidling
Musea i Sogn og Fjordane har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på
nettsidene.
Museet åpnet 23 nye utstillinger, to nye kulturhistoriske bygg og gjennomførte 89
arrangementer. Museet har også to nye egenproduserte vandreutstillinger. 34 717
besøk innebærer en økning på 31 % fra 2020. Til sammen 5 853 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, opp hele 122 %, men likevel godt under tallene fra 2019.
Museet har liten bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen, og
det er ikke lagt til rette for dialog med publikum. Museet rapporterer ikke om tiltak
som bidrar til medvirkning.
Mangfold og inkludering er gjennomgående i formidlingsplanen, og museet deltar i
flere nettverksrelaterte mangfoldprosjekter. Museet har hatt en særskilt satsing på
mangfold i representasjon og uttrykk i innkjøp av kunst. Utover det arbeider museet
med formidlingsopplegg rettet mot eldre og innvandrere, og er opptatt av mangfold
ved nyansettelser.
Museet har flere formidlingsopplegg innenfor immateriell kulturarv, men ikke planer
og strategier på området.
Museets vurdering av egen måloppnåelse er god, men Kulturrådet anbefaler mål som
er mer kontrollerbare. Det gjør det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets 15 arenaer var åtte tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Én hadde tilrettelagt formidling. Hjemmesiden følger ikke uutilsynets retningslinjer for
universell utforming.
Museet arbeider helhetlig og gjennomgående med mangfold og inkludering,
men Kulturrådet savner satsing på digital formidling og dialog. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Musea i Sogn og Fjordane fører en restriktiv innsamlingspolitikk og hadde i 2021
en moderat tilvekst på om lag 340 objekter, det meste i henhold til planer. Museet
mangler en samlet plan for samlingsutvikling for hele museet. En vesentlig del av
tilveksten er kunstverk innkjøpt med kompensasjonsmidler, samt innsamling av
objekter til Norsk reiselivsmuseum. Museet har egen faggruppe for innkjøp av kunst,
samt samlingsutvalg som vurderer annen tilvekst.
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Grunnet nye interne krav til tilfredsstillende registreringer, oppgir museet lavere tall
for dokumentasjon i 2021 enn for 2020. Museet ligger omtrent på landssnitt eller
noe under i andelen tilfredsstillende registrering og tilgjengeliggjøring. Unntaket er
digitaliserte foto, hvor museet ligger godt over. Museet mangler plan for digitalisering
av samlingene.
Mål for 2021 var å ferdigstille nytt fellesmagasin, sikre kompetanse og drift av
magasinet og prioritere objekter for flytting. Målsettingene er kontrollerbare, selv om
eksempelvis kompetanse kunne vært bedre definert. Museets egenvurdering er god.
Den redegjør for og forklarer avvik fra målene.
Musea i Sogn og Fjordane har betydelige utfordringer med oppbevaringsforhold
for kulturhistorisk gjenstandsmateriale og farkoster. For farkoster er det en
forverring i forhold til hva som ble rapportert for 2020. Museet peker på at flere
avdelinger mangler magasinfasiliteter, og man har satt i gang et arbeid for å få bedre
oversikt over oppbevaringsforholdene og for å kunne prioritere overføring til nytt
fellesmagasin.
43 % av museets stående bygninger har restaureringsbehov. Museet påpeker at de
bygningene som har restaureringsbehov ofte er store og ligger utsatt for vær- og
klimapåvirkning. Museet gjennomfører et prioriteringsprosjekt som vil gi systematisk
og planmessig tilnærming til bygningsvernet, og åpne for noe avhending.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Musea i Sogn og Fjordane hadde forskningsplan som var publisert på internett i
2021.
Fire ansatte hadde autorisasjon som konservator, to som førstekonservator NMF
og én hadde doktorgrad. Noe svakere enn i 2020, da museet hadde to ansatte
med doktorgrad. Museet ligger under landsgjennomsnittet for andel ansatte med
doktorgrad.
Museet publiserte tre større publikasjoner og 13 andre fagartikler, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering.
Museet deltok i flere nettverksprosjekter og FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren og andre museer, hvorav ett prosjekt er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning.
Musea i Sogn og Fjordane hadde tydelig definerte mål om å etablere gode
samarbeidsformer mellom de vitenskapelig ansatte, og å finne balanse mellom
forvaltningsarbeid og forskningsarbeid.
Museet rapporterer at covid-19-pandemien gjorde det utfordrende å etablere nye
samarbeidsformer, men er likevel fornøyd med forskningsaktivitetene. Flere ansatte
hadde pågående forskningsprosjekter, men det er uklart om dette vil resultere i
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fagfellevurderte publikasjoner på sikt. Det vurderes som positivt at museet har fått
på plass forskningsplan. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad,
vurderes museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Museumssenteret i Hordaland
Formidlingsarbeidet ved Museumssenteret i Hordaland vurderes som meget
tilfredsstillende. Det er bedre enn i fjor og henger sammen med aktiv digital
formidling og helhetlig arbeid med mangfold. Kulturrådet vurderer forskning og
samlingsforvaltning som tilfredsstillende, mens bevaringen er mindre tilfredsstillende.
Situasjonen anses som dårligere enn forrige år. Det skyldes vedvarende problemer
med oppbevaring og økt etterslep på vedlikehold av bygningssamlingene.

Formidling
Museumssenteret i Hordaland har vedtatt plan som dekker formidling,
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er
publisert på nettsiden.
Museet åpnet fire nye utstillinger og gjennomførte 61 arrangementer. Totalt besøk
i 2021 var 15 945, opp 66 % fra 2020. Til sammen 2 612 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en økning på hele 124 % fra året før. Det er likevel et godt
stykke under tallene for 2019.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har gode resultater i form av brukerrespons. Museet har hatt ekstra
fokus på å nå ut til brukere med faglig og interessant innhold, og har blant annet
startet opp prosjektet Filmar frå MUHO, som er blitt sett av mange. For å få mer
kunnskap om hvordan sosiale medier fungerer, har det blitt holdt kurs for de ansatte.
Museet har invitert barn og unge til å påvirke innholdet i sommeraktiviteter.
I 2021 har museet utarbeidet en mangfoldsplakat som er implementert i
formidlingsplanen. Den fungerer som verktøy og metode for å inkludere og være i
dialog med relevante grupper og bidrar til bevissthet blant ansatte på hvordan det kan
arbeides med mangfold. I tillegg til flere konkrete tiltak for å nå ut til ulike målgrupper,
vil museet legge til rette for mangfold blant sine ansatte.
I arbeidet med immateriell kulturarv tilbyr museet blant annet kurs i tekstilkunnskap
som studiemoduler, i et samarbeid med UH-sektoren.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets åtte arenaer var seks tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og tre hadde tilrettelagt formidling.
Kulturrådet vil berømme museet for et aktivt arbeid med digital formidling og
for et helhetlig arbeid med mangfold. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som meget
tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museumssenteret i Hordaland hadde en lav tilvekst på om lag 250 kulturhistoriske
gjenstander og 22 fotografier i 2021, alt i henhold til plan. Til tross for dette økte

210

Museumssenteret i Hordaland

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

etterslepet på tilfredsstillende registrerte foto, da museet rapporterer om færre
tilfredsstillende registrerte fotografier i 2021 enn hva som var tilfellet for 2020.
Museet ønsker å avklare mulighetene for avhending med eierne av samlingene.
Museet ligger over landssnittet i andel av fotosamlingen som er dokumentert, samt
for tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingene, mens de ligger under landssnittet
når det gjelder andelen av gjenstandssamlingene som er registrert. Progresjonen
i dokumentasjonsarbeidet virker å ha vært noe lav i 2021. Unntaket er de
kulturhistoriske bygningssamlingene der hele samlingen nå er digitalisert.
Museets mål for forvaltning i 2021 gikk på sikring av dokumentasjon, digitalisering
og prioritering av samlingene, samt å utvikle fellestjenestene. Målene var i stor
grad konkretisert i form av tiltak som er kontrollerbare, som for eksempel revidering
av innsamlings- og dokumentasjonsplan, men det forekommer også mindre
kontrollerbare tiltak som for eksempel å ha digitalisert ytterligere dokumentasjon
om bygningsmassen. I dette siste tilfellet burde omfanget vært definert i en
resultatparameter. Under hovedmål fornying var det en målsetting å arbeide for å
få på plass nytt fellesmagasin for prioriterte gjenstander i Vestland. Museet oppga
ikke hvor langt arbeidet skulle være kommet i løpet av året. Egenvurdering av
måloppnåelse er stort sett tilfredsstillende, og der målene ikke ble nådd er dette
forklart.
Museumssenteret i Hordaland har utfordringer med oppbevaringsforhold, og
det er ingen særlig utvikling i positiv retning å registrere i forhold til i 2020. De
omfattende asbestfunnene på Tekstilindustrimuseet medfører at forbedring av
oppbevaringsforhold gjennom lokale tiltak blir utfordrende. Det vurderes som positivt
at det arbeides med planer for fellesmagasin i Vestland fylke for å få på plass bedre
fasiliteter.
En tredjedel av museets kulturhistoriske bygningssamling ligger på vedlikeholdsnivå.
I forhold til vurderingen i 2019 er en mindre andel av bygningsmassen på
vedlikeholdsnivå per 2021 enn hva som var tilfellet i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Museumssenteret i Hordaland hadde forskningsplan som var publisert på internett i
2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF og én med
doktorgrad. Museet har styrket den formaliserte forskningskompetansen gjennom
rekruttering av en ansatt med doktorgrad.
Museet publiserte en større publikasjon og tre forskningsartikler med
fagfellevurdering, en av dem i et internasjonalt tidsskrift på nivå 2. Det er fortsatt en
positiv utvikling i fagfellevurderte forskningsartikler.
Museet deltok i tre nettverksprosjekter, og ett prosjekt som er del av Kulturrådets
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museumsprogram for forskning. I tillegg rapporterer museet om andre nasjonale
og internasjonale forskningsprosjekter innenfor tematikken kulturlandskap og
klimaendringer, men har ikke registrert disse.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er forankret i museets strategiarbeid,
og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder. Museet har lyktes med
noen av målene, blant annet har de økt forskningskompetansen og samarbeidet aktivt
med faglige nettverk og UH-sektor. Museet oppgir også forskningsforberedende
arbeid og styrking av infrastruktur for forskning som en del av sin løpende virksomhet.
Det er likevel kun en sporadisk sammenheng mellom formuleringer av delmål og
vurderingen av egen måloppnåelse, noe som gir inntrykk av lite planmessighet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Museum Vest
Forskningsarbeidet i Museum Vest er etter Kulturrådets vurdereringer meget
tilfredsstillende. Museet prioriterer forskning og publiserer jevnlig fagfellevurderte
artikler. Forskningskompetansen er ytterligere styrket. Formidlingen vurderes som
tilfredsstillende, samlingsforvaltningen som mindre tilfredsstillende og bevaringen
som ikke tilfredsstillende. Museet har store utfordringer med oppbevaring av
samlingene.

Formidling
Museum Vest har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot barn
og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet fire nye utstillinger og gjennomførte 70 arrangementer. I alt 96 615
besøk innebar en økning på 47 % fra 2020. Til sammen 7 475 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, opp 45 % fra året før, men likevel langt under tallene for 2019.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har også gode resultater i form av brukerrespons. Museet har
videreført sin omstilling av formidlingsarbeidet, som er forankret i hele museet, og
produserer aktivt både på podkast og egen blogg. Museet rapporterer ikke om arbeid
med medvirkning.
I arbeidet med mangfold og inkludering er publikumsutvikling sentralt. Museet
har fortsatt med tilrettelagte tilbud til ulike målgrupper, og har tatt grep for å gjøre
formidlingen universelt tilgjengelig.
Kulturrådet anbefaler mer kontrollerbare mål for å gjøre det enklere å vurdere egen
måloppnåelse.
Av museets åtte arenaer var syv tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og alle hadde tilrettelagt formidling. Hjemmesiden følger ikke uutilsynets
retningslinjer for universell utforming.
Museum Vest arbeider godt med digital formidling og publikumsutvikling. Det er
positivt at museet setter søkelys på tilgjengeliggjøring av formidlingstilbudene. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten var i 2021 på nærmere 900 kulturhistoriske gjenstander og over
2 500 foto, alt i henhold til plan. Noe av tilveksten er objekter som er mottatt
tidligere år, men ikke har blitt aksesjonsført før i 2021. Betydelige utfordringer med
oppbevaringsforhold og til dels manglende oversikt over samlingene krever en mer
restriktiv innsamlingspolitikk. 300 arkeologiske gjenstander er destruert på grunn av
dårlig tilstand.
Museet ligger godt an på enkelte parameter for dokumentasjon og dårligere på andre.
Inkonsekvent rapportering for tilfredsstillende registrerte fotografier og digitaliserte
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gjenstander i 2021 i forhold til 2020 gjør det utfordrende å vurdere progresjonen.
Museets målsettinger for rapporteringsåret er dels konkrete, i form av tiltak som
å få på plass ny plan for samlingsforvaltning, og dels mer diffuse i form av f.eks.
kompetanseheving innen marinarkeologi samt økt samarbeid med Norsk Maritimt
Museum og Museum Stavanger. Her burde det vært resultatparameter for
kompetanseheving og samarbeid. Museets egen vurdering av måloppnåelse viser at
de har arbeidet opp mot sine mål, men hvorvidt målene er nådd, og eventuelt hvorfor
de ikke ble nådd, er utfordrende å vurdere på grunn av manglende resultatparameter.
Museum Vest har til dels store utfordringer med oppbevaringsforhold. Nesten hele
den arkeologiske gjenstandssamlingen oppbevares under ikke tilfredsstillende eller
dårlige forhold. Det er kun mindre forbedring i forhold til hva som ble rapportert for
2020, og museet påpeker i sin rapportering at tilgang på tilfredsstillende fasiliteter er
en vedvarende utfordring. Behovet er tenkt løst gjennom et fremtidig fellesmagasin
for Vestland, men dette ligger noe frem i tid og museet bør gjøre avbøtende tiltak.
Noe over 40 % av museets kulturhistoriske bygningssamling ligger på
vedlikeholdsnivå. I forhold til vurderingen i 2019 er det mindre endringer i positiv
retning, og antall bygninger med tilstandsgrad 3 er redusert fra syv til fire.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Museum Vest hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Fire ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF og fire hadde doktorgrad.
Det betyr fortsatt positiv utvikling fra 2019 og 2020, da henholdsvis to og tre ansatte
hadde formalisert forskningskompetanse.
Museet publiserte fire større publikasjoner, en forskningsartikkel med
fagfellevurdering og to andre fagartikler. Museet har publisert fagfellevurdert
forskning fire av de fem siste årene, noe som tydelig viser at forskning er et
satsingsområde.
Museet deltok i tre nettverksprosjekter samt nasjonale og internasjonale FoUsamarbeid med partnere fra UH-sektoren og andre museer. Ett av dem var finansiert
av Norges forskningsråd i samarbeid med Universitetet i Bergen. Ett var del av
Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Museums Vest hadde en tydelig definert målsetting om å skape mer forutsigbare
rammer for forskning, og ser ut til å ha jobbet målrettet mot dette. Forskning er nå ett
av museets nye strategiske innsatsområder med nytt planverk, utvidede rammer for
forskningstid og planmessig organisering av forskningsaktiviteten.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Sunnhordland Museum
Sunnhordland museum driver tilfredsstillende formidling og bevaring. Forskningen
er etter Kulturrådets erfaring i ferd med å løftes, selv om resultatene først vil komme
på litt sikt. Arbeidet vurderes som mindre tilfredsstillende. Sunn samlingsutvikling
til tross, mangel på målsettinger og lav dokumentasjonsgrad gjør at Kulturrådet
vurderer samlingsforvaltningen som ikke tilfredsstillende.

Formidling
Sunnhordland Museum har vedtatt plan for formidlingstiltak rettet mot barn og unge,
som er publisert på nettsiden. Museet har ikke plan for formidling og digital formidling
og dialog.
Museet åpnet ni nye utstillinger og gjennomførte 55 arrangementer i 2021. Totalt
antall rapporterte besøk var 79 997. En tilsynelatende økning på 89 %, men
dette skyldes manglende registrering av tall fra telleapparat i 2020. Korrigert er
besøkstallet relativt stabilt mellom 2020 og 2021. Til sammen 1 858 barn og unge
deltok i pedagogiske opplegg, opp 60 % fra året før.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, men har ikke lagt spesielt til rette for dialog med publikum. Museet
rapporterer ikke om arbeid med medvirkning fra barn og unge.
I arbeidet med mangfold og inkludering har museet et samarbeid med
Voksenopplæringen om innsamling av gjenstander og tradisjoner fra ulike land for å
gjøre museets formidling mer relevant for innflyttere i området. Målet er å få et større
mangfold av brukere til å benytte seg at museets formidling – også digitalt.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv.
Museet har satt seg tydelige mål for formidling, men deres egen vurdering viser at
måloppnåelsen ikke var god i 2020.
Av museets ni arenaer var to tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
tre hadde tilrettelagt formidling.
Kulturrådet anbefaler at museet utarbeider en helhetlig plan for formidling. Ut fra
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten til museets samlinger var i 2021 beskjeden, men ikke i henhold til plan.
Dette har ikke medført til etterslep i registreringen, og museet har nytt magasin med
kapasitet. Kulturrådet vurderer derfor samlingsutviklingen som sunn.
Økningen i andelen av dokumenterte gjenstander og foto i forhold til 2020 skyldes
feil i tidligere rapportering. Museet ligger allikevel fortsatt under landssnittet i andelen
dokumenterte gjenstander og foto.
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Museets mål for forvaltning for 2021 var det samme som for 2020; å få på plass
langsiktige samarbeidsavtaler med kommunene i regionen om museumsfaglig
samarbeid og rammetilskudd. Museet har dermed ikke hatt noen definerte mål for
samlingsforvaltningen for 2021.
Museet jobber med innflytting av gjenstander i nytt magasin.
Oppbevaringsforholdene har dermed blitt bedre for kulturhistoriske gjenstander
og farkoster. En liten del av fotosamlingen har fått dårligere oppbevaringsforhold,
uten at dette er kommentert. Objekter som er i miljøutstillinger vil aldri få best mulige
forhold, men museet har iverksatt organisatoriske tiltak for å kontrollere forholdene.
Kulturrådet vurderer det slik at museets arbeid med bevaring er systematisk.
Museet mangler plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske
bygningssamlingene, men allikevel er 78 % av de kulturhistoriske bygningene på
vedlikeholdsnivå. Museet benytter seg av Vestland fylke sin ordning med tilskudd
bygningsvernkonsulent.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Ikke tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Sunnhordland Museum manglet forskningsplan også i 2021.
Museet hadde i 2021, som i de foregående fem årene, ingen ansatte med formalisert
forskningskompetanse. For første gang siden 2005 rapporterte heller ikke museet
om noen publikasjoner.
Museet deltar i et regionalt prosjekt som er del av Kulturrådets museumsprogram for
forskning.
Sunnhordland Museum hadde et tydelig definert mål om å utarbeide forskningsplan,
og melder at de er i prosess med dette. Museet rapporterer også om andre prosjekter
og tiltak som vitner om en aktiv satsing på forskning og utvikling. En av museets
ansatte skal begynne på videreutdanningen om forskning i og på museer ved UiB i
2022, etter at kurset ble utsatt i 2021.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende, men museet ser ut til å
være i gang med flere tiltak som på sikt vil bidra positivt til forskningsinnsatsen.
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Nordmøre museum
Kulturrådet vurderer museets arbeid med samlingsforvaltning og forskning som
tilfredsstillende. Bevaringsarbeidet vurderes som mindre tilfredsstillende, mye på
grunn av vedvarende problemer med oppbevaring og fordi vedlikeholdsetterslepet i
bygningssamlingen har økt siden 2019. Formidlingen har gått fra tilfredsstillende til
mindre tilfredsstillende. Manglende rapportering på mangfold og inkludering er en
årsak.

Formidling
Nordmøre museum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak
rettet mot barn og unge og digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på
nettsiden.
Museet åpnet fem nye utstillinger, ett nytt kulturhistorisk bygg og gjennomførte
35 arrangementer. Museet hadde 60 528 besøk, en økning på 48 % fra 2020. Til
sammen 2 482 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 15 %.
Museet har hatt jevn nedgang i deltakelse i pedagogiske opplegg de siste fem årene.
Digital formidling har vært prioritert i 2021, og museet kan vise til god bredde i bruk
av kanaler og formater i den digitale formidlingen. Ny hjemmeside er produsert og
det er utviklet flere nettutstillinger. Barn og unges medvirkning ivaretas gjennom et
systematisk samarbeid med skoler om utvikling av opplegg – og evaluering etterpå.
Museet rapporterer ikke om særskilte tiltak innenfor mangfold og inkludering utover
at museet er en arena for arbeidstrening og språkopplæring.
Immateriell kulturarv formidles gjennom videreføring av praksiskunnskap om flere
gamle tradisjoner, blant annet båtbygging, skogsarbeid og husflidsarbeid.
Kulturrådet anbefaler museet å formulere mål som er mer kontrollerbare, for å gjøre
det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets ti arenaer var fire tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne,
formidlingen der var tilrettelagt.
Det er positivt at museet har prioritert digital formidling og arbeid med medvirkning
fra barn og unge i rapporteringsåret. Kulturrådet savner en mer utfyllende
rapportering på mangfold og inkludering og anbefaler museet å sette seg
tydeligere mål som er kontrollerbare. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som mindre
tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde i 2021 en tilvekst på nærmere 6000 objekter, alt i henhold til
plan. Museet hadde ingen avhending. Til tross for stor tilvekst gikk etterslepet av
tilfredsstillende registrerte objekter ned. Museet har utfordringer med oppbevaring
av foto og bør være forsiktig med store tilvekster av denne objekttypen.
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Nordmøre museum ligger omtrent på landssnitt for digitalisering og
tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingene, men godt bak for tilfredsstillende
registrering. Status for fotosamlingene er at museet ligger over landssnittet på alle
parameter. Museet har hatt god progresjon i dokumentasjonsarbeidet i 2021, spesielt
for fotosamlingene.
Museet har en representativ samling for nordmørshistorien som overordnet
målsetting for 2021, på samme måte som for 2020. Museet kunne med fordel
avgrenset forventede resultater for rapporteringsåret bedre og operert med klare
målparameter.
Nordmøre museum har til dels betydelige utfordringer med oppbevaringsforhold. Det
rapporteres imidlertid om bedre bedring for kulturhistoriske gjenstander og farkoster.
Det skyldes midlertidige tiltak og oppgraderinger av eksisterende magasiner. Med
etableringen av nytt magasin i Kristiansund er det å forvente at situasjonen forbedrer
seg ytterligere. Museet oppgir at mange objekter inngår i faste utstillinger hvor
oppbevaringsforholdene er utfordrende. En beskrivelse av hvilke kompenserende
organisatoriske tiltak museet gjennomfører i form av tilsyn og konserverende tiltak
etterlyses.
35 % av museets kulturhistoriske bygningssamling ligger på vedlikeholdsnivå. I
forhold til vurderingen i 2019 er utviklingen negativ.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Nordmøre museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator og én som førstekonservator NMF. Én
hadde doktorgrad. Museet publiserte én forskningsartikkel med fagfellevurdering og
én større publikasjon.
Museet deltok i flere FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren og andre
museer hvorav to prosjekter er del av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Enkelte av de registrerte prosjektene ligger imidlertid noe utenfor definisjonen av et
FoU-prosjekt.
Som for 2020 var målene for forskningsarbeidet nært knyttet til samarbeid
museet inngår i på området. Rapporteringen gir inntrykk av at museet lykkes
med flere av målsettingene, og at de er på vei med flere fagfellevurderte artikler.
Målrapporteringen fremstår ellers som delvis ufullstendig, da museet kun vurderer
egen måloppnåelse på noen av målene. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad, vurderes museets forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Nynorsk kultursentrum
I år som i fjor vurderes Nynorsk kultursentrums forsknings- og formidlingsarbeid
som meget tilfredsstillende. Flere tiltak for medvirkning fra barn og unge og tydelig
satsing på forskning ligger til grunn. Oppbevaringsforholdene er bedret siden i fjor
og alle museets kulturhistoriske bygninger er på vedlikeholdsnivå. Bevaringsarbeidet
vurderes som meget tilfredsstillende, samlingsforvaltningen som tilfredsstillende.

Formidling
Nynorsk kultursentrum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge og digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 84 nye utstillinger, to nye vandreutstillinger og gjennomførte 398
arrangementer. Besøket doblet seg til 24 771 i 2021. Det er nesten på nivå med
2019-tallene. Til sammen 9 333 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en sterk
økning på 870 % fra 2020, men likevel under tallet for 2019.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har også gode resultater i form av brukerrespons. Den digitale
formidlingen er i stor grad rettet mot barn og unge. Nynorsk kultursentrum arbeider
målrettet med sin digitale formidling, og har blant annet en egen nettside for barn.
Medvirkning ivaretas gjennom blant annet bruk av fokusgrupper, prøveforestillinger
med tilbakemeldinger og spørreundersøkelser.
Nynorsk kultursentrum har fortsatt sitt systematiske arbeid med å sikre relevans for
og representasjon av ulike målgrupper gjennom aktivt å bruke sin mangfoldsplakat
som beskriver tiltak innenfor skaper-, bruker- og innholdsmangfold. Museet arbeider
blant annet aktivt for å sikre språkmangfold gjennom å synliggjøre nasjonale
minoritetsspråk og samiske språk i basisutstillingene.
Arbeidet med immateriell kulturarv går blant annet på formidling av nynorske
sangtradisjoner og videreføring av muntlige tradisjoner.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets fem arenaer var fire tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og formidlingen der var tilrettelagt.
Nynorsk kultursentrum arbeider godt og målbevisst både med digital formidling
og med mangfold og inkludering. Kulturrådet vil spesielt berømme museet for å
ha utviklet flere tiltak som sikrer medvirkning fra barn og unge. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets
formidlingsarbeid som meget tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Pga. pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket prioriterer museet å samle inn muntlige
minner, noe som ikke blir synliggjort i statistikken. Nynorsk kultursentrum er fra 2022
nasjonal koordinerende aktør for privatarkiv for nynorsk skriftkultur, og arbeider med
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å felles samlingsplan for hele feltet. Tilveksten i 2021 var knyttet til jubileet til Norsk
Målungdom og i henhold til plan. Tilveksten har ikke ført til økt etterslep i registering
og oppbevaringsforholdene er gode. Tilveksten anses som sunn.
Museet forvalter i hovedsak boksamlinger og har fastsatt rutiner for
tilgjengeliggjøring. Det er iverksatt tiltak som skal ta inn etterslepet i tiden
framover. Progresjonen i 2021 har vært god, og hele gjenstandssamlingen er
nå registrert. Alle fotografiene er digitalisert og museet ligger over landssnittet i
andelen tilfredsstillende registrerte og tilgjengeliggjorte foto. I 2021 ansatte museet
sommervikarer som assisterte i arbeidet med registrering.
Museets mål var å ta vare på muntlige minner om nynorsk språk og litteratur. Dette
er i tråd med museets formål, og dermed et godt overordnet mål. De forventede
resultatene er beskrevet noe vagt uten konkrete resultatparameter, samtidig kommer
det fram at målarbeidet er i tråd med dokumentasjonsarbeidet museet har gjort i
2021. Museet vurderer målene til å være delvis oppnådd.
Kulturhistoriske gjenstander og fotografier oppbevares nå under svært gode forhold.
Museet oppgir at et nytt ventilasjonsanlegg ved Haugesenteret er årsaken til
forbedring fra 2020. Alle museets kulturhistoriske bygninger er på vedlikeholdsnivå.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Meget tilfredsstillende

Forskning
Nynorsk kultursentrum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og to hadde doktorgrad.
Museet ligger godt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med formell
forskningskompetanse og publiserte tre større publikasjoner, 27 andre fagartikler og
én forskningsartikkel med fagfellevurdering.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren og andre museer hvorav tre prosjekter er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning.
Nynorsk kultursentrum hadde et tydelig definert mål om å bidra til kunnskap
om nynorsk språk og litteratur, med delmål for fagfellevurdert forskning. Av
rapporteringen fremgår det at museet i stor grad lyktes med sine målsettinger for
2021. Museet rapporterer i tillegg om andre prosjekter og tiltak som vitner om en aktiv
satsing på forskning og utvikling, deriblant dedikert forskningstid for flere ansatte.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseets har styrket forskningskompetansen ytterligere og kan vise til
hyppig publisering, også av fagfellevurderte artikler. Forskningsarbeidet vurderes
i år som meget tilfredsstillende. Den øvrige museumsfaglige virksomheten er etter
Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende. Formidlingen kommer noe svakere ut i år
enn i fjor. Det skyldes i hovedsak manglende rapportering på medvirkning fra barn og
unge.

Formidling
Romsdalsmuseet har vedtatt strategiplan som dekker formidling, formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på
nettsidene.
Museet åpnet 29 nye utstillinger, tre nye kulturhistoriske bygg og gjennomførte 98
arrangementer. I 2021 hadde museet 80 807 besøk, opp 32 % fra 2020. Til sammen
9 684 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en økning på 35 %. Museet er
ett av få museer som kan vise til en økning i deltakelse i pedagogiske opplegg både i
2020 og 2021.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Museet har fortsatt arbeidet med å formidle arkivstoff og immaterielle
kulturminner via en egen app, og har hatt digitale utstillingsåpninger i 2021. Det
har også blitt utviklet 3D-visualiseringer som skal benyttes i den faste utstillingen.
Museet rapporterer ikke om arbeid med medvirkning fra barn og unge.
Arbeidet med mangfold og inkludering er forankret i bærekraftsmål, og har
fokus på tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne og på å gi ulike
lavterskeltilbud. Museet beskriver en del samarbeidstiltak med ulike grupper med
nedsatt funksjonsevne, men Kulturrådet savner mer konkrete beskrivelser.
Museet formidler immateriell kulturarv innenfor flere områder, blant annet gjennom
opplæring av barn og unge i folkedans.
Museets vurdering av egen måloppnåelse er for så vidt god, men Kulturrådet
anbefaler mål som kan forenkle egenvurderingen.
Av museets ti arenaer var fire tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
én hadde tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst var i henhold til plan. Museet kjøpte inn 38 verk av Per Jølting som
utfyller samlingen av samme kunstner. I tillegg har muset hatt tilvekst av foto
etter to fotografer som dokumenterer etterkrigstiden. Tilveksten av fotografier
har gitt økt etterslep i registrering, men museet har gode oppbevaringsforhold.
Etter en samlingsrevisjon har museet avhendet kulturhistoriske gjenstander.
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Samlingsutviklingen framstår relativ sunn til tross for økt etterslep i tilfredsstillende
registrering av foto.
Dokumentasjonen av samlingene er påvirket av endringer i måten museet rapporterer
på, og det gjør det utfordrende for Kulturrådet å si noe om progresjon. Museet oppgir
at de i 2021 har prioritert å dokumentere deler av fotosamlingen.
Det første av museets mål for 2021 var restaurering av Nesset Prestegard. Målet er
beskrevet kort og konkret, og er i stor grad nådd. Det andre målet var «innarbeide
Spectrum 4.0 som forventes å være 50% ferdig». Ifølge museets egen vurdering
er målet er nådd. Romsdalsmuseet har satt tydelige og målbare mål og langt på vei
oppnådd disse.
Oppbevaringsforholdene er i hovedsak gode for museets samlinger. Omorganisering
i magasin for å utnytte plassen bedre og flytting av mindre verdifulle gjenstander til et
annet lager er tiltak som har ført til bedre oppbevaringsforhold for en større del av den
kulturhistoriske samlingen. Museet har fortsatt utfordringer for større gjenstander
i miljøutstillinger i antikvariske bygninger som gir dårlige oppbevaringsforhold.
Kulturrådet anbefaler museet å sette i verk tiltak for disse.
Nesten halvparten av bygningsmassen er på vedlikeholdsnivå. Museet opplyser
at tiltak settes inn sent og at akutte hendelser skyver på planlagte tiltak. Museet
har en tiltaksliste, men mangler plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de
kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Romsdalsmuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, én med
autorisasjon som førstekonservator og tre med doktorgrad. Tallene viser
positiv utvikling fra 2020 for antall med doktorgrad. Museet ligger langt over
landsgjennomsnittet for andel ansatte med formell forskningskompetanse og kan vise
til én større publikasjon, tre forskningsartikler med fagfellevurdering og seks andre
fagartikler i 2021.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid, med partnere
fra UH-sektoren og andre museer, hvorav to prosjekter er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning.
Målrapporteringen bærer tydelig preg av at museet har prioritert forskningen, blant
annet gjennom å ha ledet det treårige forskningsprosjektet «Fogderifylket Møre og
Romsdal», som vil resultere i en antologi med fire vitenskapelige titler av museets
ansatte. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes
museets forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Viti
Kulturrådet vurderer Vitis arbeid med forskning og formidling som tilfredsstillende,
med tydelige mål og god måloppnåelse for formidlingen, samtidig som forskningen er
forankret i museets strategier. Samlingsforvaltning og bevaring vurderes som mindre
tilfredsstillende og svakere enn året før. Dette henger sammen med stor tilvekst,
diffuse målsetninger og dårligere oppbevaringsforhold.

Formidling
Viti har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot barn og unge,
samt digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet åtte nye utstillinger, to nye kulturhistoriske bygg og gjennomførte 172
arrangementer. Museet rapporterer om to nye egenproduserte vandreutstillinger.
I 2021 hadde museet 32 796 besøk, ned 40 % fra 2020. Til sammen 3 258 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 47 %.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og har lagt vekt på digital formidling i ny strategi. Museet har utarbeidet
ny nettside som gir større mulighet for synlighet, tilgjengelighet og deling av fagstoff.
Flere av de nye utstillingene har tatt i bruk digital teknologi. Museet kan vise til
flere eksempler der barn og unge har bidratt til utvikling av formidlingsopplegg og
studenter har blitt involvert i utviklingen av digital formidling.
I arbeidet med mangfold og inkludering samarbeider museet med frivillige
organisasjoner mot flere ulike målgrupper, blant annet personer med demens.
Museet har ikke planer og strategier for arbeidet med immateriell kulturarv, men
rapporterer om arbeid med å holde lokale båtbyggertradisjoner levende, samt
formidling av folkemusikk- og dans gjennom kursing og turneer.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Av museets 18 arenaer var seks tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og formidlingen der var tilrettelagt.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Viti har siden 2018 gjennomgått en konsolideringsprosess der målet var å eie og
forvalte egne samlinger. Dette har resultert i at museet har færre avdelinger og
dermed en reduksjon i gjenstands- og bygningssamlingene. Museet rapporterer
at all tilvekst i 2021 var i henhold til plan, dette gjelder også et inntak på anslagsvis
fem millioner foto fra Sunnmørspostens historiske arkiv. Positivsamlingen er
sendt til Nasjonalbiblioteket for langtidslagring og digitalisering. Museet har
med kompensasjonsmidler og egne midler foretatt innkjøp av samtidskunst.
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I innkjøp er 20 kvinnelige og 14 mannlige kunstnere representert. Sett i lys
av at oppbevaringsforholdene har blitt dårligere for både kunsthistoriske og
kulturhistoriske gjenstander stiller Kulturrådet spørsmålstegn ved om tilveksten til
museet er sunn.
Reduksjon i antall dokumenterte gjenstander skyldes konsolideringsprosessen. En
svært liten andel av fotosamlingene er dokumentert. Det er utfordrende å vurdere
dokumentasjonsarbeidet i 2021 og status for museet sammenlignet med andre
museer pga. reduksjonen i gjenstands- og bygningssamlingene.
Innen samlingsforvaltning har museet satt opp mål for de kulturhistoriske bygningene,
revisjon av delsamlingen i «Magasin vest», samt privatarkiv. Revisjonsarbeidet er
ikke gjennomført da Aalesund museum har gått ut av museet, men Kulturrådet
vurderer det som positivt at museet har omdisponert ressursene til tekstilsamlingen.
Viti rapporterer å ha systematisert avdelingsstrukturen av bygningsvernarbeidet
og ansatt en museumshåndverker. Målene som museet har ført opp framstår som
visjoner. Museets mål kan med fordel defineres tydeligere med resultatparameter, slik
at de blir mer målbare.
Museet virker å ha fått oversikt over oppbevaringsforholdene ved de ulike arenaene.
Det har skjedd en forbedring i oppbevaringsforholdene for farkoster grunnet
innflytting i magasin for større gjenstander. Museet rapporterer om en forverring for
kunsthistoriske, kulturhistoriske og arkeologiske gjenstander, men kommenterer ikke
om dette er et resultat av omorganiseringen. Det ville ha løftet inntrykket dersom
museet hadde tydelig strategi for å bedre oppbevaringsforholdene.
Museet mangler plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske
bygningssamlingene, noe som trekker inntrykket ned. Endringene i Viti har ført til at
det er færre kulturhistoriske bygninger i deres samlinger, og museet rapporterer at
bygningssamlingene dermed har blitt mer spisset. Tilstandsgraden for de bygningene
som museet nå eier og forvalter er dårligere enn hva tilfellet var i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Viti hadde forskningsplan, men den var ikke publisert på internett.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF, men ingen hadde doktorgrad
eller førstekompetanse. Museet ligger under landsgjennomsnittet for andel ansatte
med formell forskningskompetanse.
Museet publiserte fem større publikasjoner, ti andre fagartikler og to
forskningsartikler med fagfellevurdering. Museet ligger dermed over
landsgjennomsnittet for fagfellevurdert forskning per ansatt. Kulturrådet etterlyser
imidlertid en nærmere registrering av samtlige publikasjoner i neste års rapportering.
Det gir et bedre vurderings- og kunnskapsgrunnlag om museenes publikasjoner.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
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fra UH-sektoren og andre museer hvorav ett prosjekt er finansiert av Norges
forskningsråd og ett er del av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er godt forankret i museets
strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder.
Kulturrådet etterlyser likevel mer utfyllende vurdering av egen mål- og
resultatoppnåelse neste år.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Ishavsmuseet Aarvak
Kulturrådet vurderer Ishavsmuseets formidlingsarbeid som tilfredsstillende, med
positive tall for barn og unges deltakelse i pedagogiske opplegg. Museet jobber
tilfredsstillende med bevaring. Svake tall for dokumentasjon av samlingene bidrar til
vurderingen av samlingsforvaltningen som mindre tilfredsstillende. Museet virker ikke
å prioritere forskning.

Formidling
Ishavsmuseet Aarvak har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på
nettsiden.
Museet åpnet ingen nye utstillinger i 2021, men gjennomførte ett arrangement.
Museet rapporterer om 3 591 besøk, ned 28 % fra 2020. Til sammen 415 barn og
unge deltok i pedagogiske opplegg. Dette er en økning på 66 % fra 2020, og er også
det høyeste antallet registrerte skolebesøk på museet så langt.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Det har vært spesielt fokus på nettsiden, og besøket der er
mangedoblet siste år. I tillegg har museet utviklet noe digital formidling i utstillingene.
Museet rapporterer ikke om arbeid med medvirkning.
Museet formidler den immaterielle kulturarven gjennom å vektlegge bruk av muntlige
tradisjoner og ord/uttrykk i omvisninger av skoleklasser, samt invitere ungdom til å
bidra ved produksjon av tradisjonsmat.
Museet rapporterer ikke om arbeid med mangfold og inkludering.
Av museets to arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
denne hadde også tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Ishavsmuseet Aarvak hadde i 2021 beskjeden tilvekst, hvorav over halvparten var
i henhold til plan. Tilveksten medførte økt etterslep i registrering. Ut fra museets
oppbevaringsforhold kan tilveksten imidlertid forsvares, da disse er relativt gode. Av
museets fotosamling er ingenting registrert og under 1 % digitalt tilgjengeliggjort, noe
som er svakt. Mer av gjenstandssamlingene på i overkant av 5 000 objekter burde
vært tilfredsstillende registrert, men museet ligger godt an i forhold til mange andre
når det gjelder digital tilgjengeliggjøring. Med unntak av digitalisering av foto har
museet hatt lite eller ingen progresjon i dokumentasjonsarbeidet i 2021.
Museets oppbevaringsforhold er i hovedsak tilfredsstillende for alle objektkategorier.
Ishavsmuseet Aarvak har utfordringer, kanskje spesielt for kulturhistorisk
gjenstandsmateriale og farkoster, og burde hatt forbedring fra 2020. Museet har ikke
plan for bevaring av samlingene. Ishavsmuseet Aarvak har én enkelt kulturhistorisk
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bygning i sine samlinger, men rapporterer at tilstanden er ukjent.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Ishavsmuseet Aarvak manglet fortsatt forskningsplan i 2021.
Museet har verken ansatte med Ph.d. eller med autorisasjon som konservator
eller førstekonservator NMF. Det rapporteres om fire større og to andre publiserte
fagartikler i 2021, men disse er ikke registrert med nærmere informasjon i
statistikkskjema.
Museet omtaler ikke nettverkssamarbeid i 2021. Det er en negativ utvikling
fra fjorårets rapport. Museets mål for forskningsrettede aktiviteter i 2021 var å
tilgjengeliggjøre samlingene gjennom digitalisering for forskning og for museets
besøkende.
Med tanke på museets størrelse og tilgjengelige ressurser vurderer Kulturrådet
satsingen på gode koblinger mellom forskning og formidling som bra, men
etterlyser nærmere beskrivelser av hvordan museet kan styrke egen forskning. Ut
fra tilgjengelig informasjon i statistikk og årsrapport, fremstår ikke forskning som
prioritert i museet i 2021.
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Museene i Sør-Trøndelag
Museene i Sør-Trøndelag arbeider etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
med formidling, samlingsforvaltning og forskning. Helhetlig arbeid med mangfold
og inkludering, tydelig prioritering av digital formidling og forskning er positivt. Store
utfordringer med oppbevaring og ditto etterslep på vedlikehold av bygninger ligger til
grunn når bevaringsarbeidet vurderes som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Museene i Sør-Trøndelag mangler fortsatt vedtatt planverk for formidling.
Museet åpnet 50 nye utstillinger, en ny vandreutstilling og gjennomførte 706
arrangementer i 2021. Totalt 196 523 besøk innebar økning på 2 % fra 2020. Til
sammen 28 018 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, en nedgang på 26 %
fra 2020. Statistiske tidsserier viser at museet har hatt nedgang i deltakelse i
pedagogiske opplegg siden 2018.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons. Den digitale formidlingen
er i stor grad rettet mot barn og unge. Museet viser gjennom sin digitale formidling at
dette er et satsingsområde og museet er opptatt av å velge rette kanaler for å treffe
ulike målgrupper. Kunstmuseet har blant annet laget 360-visninger av utstillinger
og flere avdelinger har laget ulike formidlingsfilmer. Ungdom har blitt invitert til å
medvirke i utarbeidelse av ny formidlingsstrategi for museet og Rørosmuseet har hatt
medvirkning fra unge i utarbeidelsen av ny utstilling.
Museets arbeider med mangfold og inkludering på flere områder. Mye av arbeidet er
basert på langvarig samarbeid med både offentlige og private aktører om å gi tilbud
til mennesker med ulike utfordringer. Rockheim samarbeider med Trondheim fengsel
for å gi innsatte tilbud om å spille i band, flere avdelinger gir tilbud om arbeidstrening
og Norsk Døvemuseums erfaring og kompetanse på tilrettelegging deles med alle
avdelinger.
Museet har ikke planer og strategier for arbeidet med immateriell kulturarv, men
rapporterer om stor aktivitet innenfor båtbygging og bygningsvern.
Kulturrådet anbefaler museet å formulere mål som er mer kontrollerbare, for å gjøre
det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets 27 arenaer var 16 tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
tolv hadde tilrettelagt formidling.
Museene i Sør-Trøndelag arbeider godt og helhetlig med mangfold og inkludering og
har tydelig prioritert å utvikle sin digitale formidling. Kulturrådet anbefaler at museet
får vedtatt en helhetlig formidlingsplan. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og
budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museene i Sør-Trøndelag hadde i 2021 en moderat tilvekst på noe over 1500
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objekter. Det meste av tilveksten var i henhold til planer og medførte ikke økte
etterslep i dokumentasjonsarbeidet. Museet påpeker at man prioriterer oversikt over
samlingene foran ytterligere tilvekst. De fleste avdelinger har egne inntakskomitéer,
men museet mangler felles komité. Museet avhendet nærmere 600 objekter i 2021.
Museet har store fotosamlinger, og ligger godt under landssnittet i for andelen av
samlingene som er dokumentert. For gjenstandssamlingene ligger museet over
landssnittet. Progresjonen i registreringsarbeidet er lav med små endringer fra 2020
til 2021.
Museet har felles og effektiv eiendomsforvaltning som overordnet mål. Målsettingen
er presisert i fem delmål som går på blant annet høy kompetanse på antikvarisk
bygningsmasse og gode metoder for samlingsforvaltning. Dette er en god måte å
bygge opp et målhierarki på, men museet mangler resultatparameter. For eksempel
burde det vært presisert hva man ønsker å oppnå av kompetanse på antikvarisk
bygningsmasse i form av kompetansehevning for egne ansatte, nyansettelser eller
lignende. Museets egenvurdering viser at man har arbeidet opp mot delmålene,
men resultatene det vises til burde vært holdt opp mot resultatparameter for å kunne
vurdere måloppnåelse.
Museene i Sør-Trøndelag har en massiv utfordring med oppbevaringsforhold for
de kunsthistoriske samlingene. 75 % oppbevares under direkte dårlige forhold.
Museet rapporterer at det foregår overføring av objekter til lokaler med bedre
oppbevaringsforhold.
I overkant av 20 % av de kulturhistoriske bygningssamlingene ligger på
vedlikeholdsnivå. I forhold til vurderingen i 2019 har antall bygninger med
tilstandsgrad 1 økt noe, og museet rapporterer at det er planlagt ekstra
vedlikeholdstiltak i 2023. Museet rapporterer om ukjent tilstand for hele 62
bygninger. Noen av disse kan være demonterte. Museet har ikke overordnet plan for
restaurering, vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Museene i Sør-Trøndelag hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Fem ansatte hadde autorisasjon som konservator og fire som førstekonservator NMF.
Fem hadde doktorgrad. Museet har dermed færre med konservatorautorisasjon
enn året før. To doktorgradsprosjekter vil på sikt vil øke den formelle
forskningskompetansen.
Museet publiserte seks større publikasjoner, én forskningsartikkel med
fagfellevurdering og tre andre fagartikler. Museet ligger dermed fortsatt godt under
landsgjennomsnittet for fagfellevurderte publikasjoner per ansatt. Museet har
registrert langt flere titler enn det oppførte antallet publikasjoner.
Museet deltok i mange nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
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UH-sektoren og andre museer og museumsnettverk, hvorav ett prosjekt var støttet
med EØS-midler, ett av Norges forskningsråd og flere med støtte fra Kulturrådet.
Museene i Sør-Trøndelag hadde tydelig definerte delmål for forskningsvirksomheten.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er godt forankret i museets
strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder. Museet
legger vekt på samarbeid med eksterne aktører i målrapporteringen, både med tanke
på egen forskningsvirksomhet og som arena for ekstern forskning. Ut fra tilgjengelig
informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets forskningsvirksomhet i
2021 som tilfredsstillende.

248

Museene i Sør-Trøndelag

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Museene i Sør-Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag

Besøk

Stiftelse
Trøndelag

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk

249

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Museene i Sør-Trøndelag

Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier

Kulturhistoriske bygninger

250

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Museet Midt
Museet Midt driver tilfredsstillende formidling, samlingsforvaltning og
bevaring. Målrettet arbeid for å nå ut til barn og unge teller positivt. Kulturrådet
vurderer forskningsarbeidet som mindre tilfredsstillende på grunn av lite
forskningskompetanse og lav publiseringsrate.

Formidling
Museet Midt har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot barn
og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet 16 nye utstillinger og gjennomførte 40 arrangementer i 2021. Totalt
34 874 besøk er ned 21 % fra 2020. Til sammen 3 059 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en nedgang på 33 %. Museet har hatt nedgang i besøkstall og
i deltakelse i pedagogiske opplegg fra 2018.
Museet kan vise til en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, som i noen grad rettet mot barn og unge. Kunstmuseet har vært spesielt
aktive både med podkast, digitale kunstnersamtaler og kunstverksted. Museet gir
ungdom mulighet for medvirkning i utvikling og gjennomføring av pedagogiske tilbud,
blant annet gjennom samarbeid med videregående skoler.
Museet arbeider tverrfaglig med mangfold og inkludering, og har gjennomført
kompetansekurs som ledd i endringsskapende arbeid med likestilling. I samarbeid
med andre museer i Trøndelag arbeider museet for å synliggjøre samisk kulturarv og
tilstedeværelse i regionen.
I arbeidet med immateriell kulturarv er museet opptatt av at formidlingen skal rettes
mot særskilte målgrupper, og viser til flere eksempler på opplegg som er spesielt
rettet mot barn og unge.
Museets vurdering av egen måloppnåelse er god, men museet bør formulere
tydeligere mål som gjøre det lettere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets fem arenaer var tre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og én hadde tilrettelagt formidling.
Museet Midt arbeider godt med medvirkning og mangfold og inkludering. Dette er
godt forankret i museets planer. I tillegg skal museet ha ros for å arbeide målrettet for
å nå ut til barn og unge. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet Midt hadde en tilvekst på i underkant av 300 objekter i 2021, i all hovedsak
i henhold til planer. Til tross for at tilveksten er moderat medførte dette økt
etterslep på tilfredsstillende registrerte objekter. Museet hadde reell tilvekst av
kulturhistorisk gjenstandsmateriale samtidig som museet rapporterer om dårligere
oppbevaringsforhold for denne kategorien objekter. Status for både andel av
samlingene som er registrert og museets oppbevaringsforhold medfører imidlertid i
dette tilfellet at tilveksten ikke er kritisk.
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Museet har registrert nesten hele gjenstands- og fotosamlingen tilfredsstillende,
og ligger godt over landssnittet for digitalisering og tilgjengeliggjøring. Unntaket er
tilgjengeliggjøring av gjenstander. Her ligger museet noe under landssnittet. Det var
liten progresjon i arbeidet med å dokumentere de resterende delen av samlingene i
2021, og da spesielt tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingen.
Museets mål for 2021 var synliggjøring og aktivisering av samlingene. Målet er i
noen grad presisert i museets beskrivelse av forventede resultater, men museet
burde hatt måltall for vurdering av måloppnåelse. Museets vurdering av mål- og
resultatoppnåelse blir en oppramsing av hva man har gjennomført i 2021 og ikke en
vurdering av om man nådde de målene man satte seg for året.
Museet Midt rapporterer generelt om gode oppbevaringsforhold for sine samlinger,
men oppbevaringsforholdene for kulturhistorisk gjenstandsmateriale har forverret
seg noe fra 2020. Museet rapporterer om forebyggende konservering.
Nærmere 60 % av museets kulturhistoriske bygningssamling ligger på
vedlikeholdsnivå. Dette er noe bedre enn hva som var situasjonen i 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Museet Midt hadde forskningsplan, men den var ikke tilgjengelig på internett.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF. Ingen hadde doktorgrad eller
førstekompetanse. Museet ligger godt under landsgjennomsnittet for andel ansatte
med formalisert forskningskompetanse.
Museet publiserte én større publikasjon, men ingen forskningsartikler med
fagfellevurdering. Museet ligger dermed også godt under landsgjennomsnittet for
fagfellevurderte publikasjoner per ansatt. Av rapporteringen fremgår det at flere
arbeider vil bli publisert i 2022. Skriftserien som ble publisert inneholdt blant annet
oppsummerende oversettelser til sørsamisk som et ledd i å synliggjøre samisk
kulturarv.
Museet deltok i flere nasjonale FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren og
andre museer og faglige museumsnettverk, hvorav ett prosjekt er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning.
Museet oppgir at tre medarbeidere deltok på seminar i vitenskapelig skriving og
publisering i regi av Norges Museumsforbund og Forsvarets museer. Men museet
rapporterer ikke om planer for å styrke den formaliserte forskningskompetansen.
Museets målrapportering bærer preg av arbeid med å integrere forskning i museets
virksomhet, blant annet gjennom deltakelse på seminar i vitenskapelig skriving,
og gjennom deltakelse i flere forskningssamarbeid. Kulturrådet etterlyser likevel
mer spesifikke målformuleringer og en noe mer utfyllende vurdering av egen
mål- og resultatoppnåelse neste år. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk
og budsjettsøknad, vurderes museets forskningsvirksomhet i 2021 som mindre
tilfredsstillende.
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Økonomi
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Arenabesøk
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Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Forskningsarbeidet ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter er etter Kulturrådets
vurdering meget tilfredsstillende og bedre enn året før. Relativt mange ansatte
har forskningskompetanse og museet publiserer hyppig, fagfellevurderte artikler
inkludert. Bevarings- og formidlingsarbeidet vurderes som tilfredsstillende.
Samlingsforvaltningen er mindre tilfredsstillende, blant annet på grunn av manglende
planer for samlingsutvikling og svak progresjon med basisdokumentasjon.

Formidling
Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har vedtatt utviklingsplan med delplaner
som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital
formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 15 nye utstillinger, to kulturhistoriske bygg og gjennomførte 65
arrangementer, langt færre enn i 2020. 37 planlagte arrangementer ble avlyst på
grunn av smitteverntiltak.
I 2021 hadde museet 34 022 besøk. Nye rutiner for telling av besøk gjør at tallene
ikke kan sammenlignes med foregående år. Til sammen 6 101 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en nedgang på 26 % fra 2020.
SNK kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen,
og til gode resultater i form av brukerrespons. Den digitale formidlingen er i
stor grad rettet mot barn og unge. Museet har strømmet flere arrangementer
som blir tilgjengelig i ettertid, bruker digitale virkemidler i utstillinger og inviterer
publikum til å stille spørsmål til eller bidra med historier om museets formidling. I
arbeidet med medvirkning har museet hatt fokus på å øke kompetansen innenfor
samfunnsdialog som metode for alle museets fagområder. Dette har bidratt til flere
medvirkningsprosjekt der unge utvikler innhold i utstillinger og formidlingsmetoder.
Museet arbeider godt og helhetlig med mangfold og inkludering. Videreutvikling
av Ungdommens talerstol er sentral i museets mangfoldsarbeid, og til dette tiltaket
har SNK mottatt ekstra tilskudd fra KUD i 2021. Museet deltar med andre museer
i regionen i et prosjekt for å synliggjøre samisk kulturarv og tilstedeværelse, og har
også fokus på skogfinnenes tilstedeværelse i regionen. Gjennom flere prosjekter har
museet nådd ut til nye målgrupper og latt nye stemmer slippe til i formidlingen.
Museets vurdering av egen måloppnåelse er god, men tydeligere mål vil gjøre det
lettere å vurdere egen måloppnåelse.
Av museets fem arenaer var tre tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
Ingen hadde tilrettelagt formidling. Hjemmesiden følger ikke uutilsynets retningslinjer
for universell utforming.
SNK arbeider godt både med digital formidling og mangfold og inkludering, spesielt
ønsker Kulturrådet å berømme museet arbeidet med medvirkning. Museet har noen
utfordringer rundt universell tilrettelegging, men basert på tilgjengelig informasjon
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som
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tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet rapporterer at all tilvekst er i henhold til plan, det inkluderer tre bygninger.
Tilveksten av foto består av gjenfunnet materiale etter ryddearbeid. Brannen på
Egge har påvirket tematikken for innsamling, der fokus nå er på landbruksutstyr
fra 1950-tallet og fremover. Museet hadde en tilvekst på 2000 gjenstander,
som er et høyt antall, og det kommer ikke fram om dette utelukkende er knyttet
til landbrukstematikken. Museet jobber med å få oversikt over samlingene og
Kulturrådet har inntrykk av at arbeidet med samlingsforvaltning nå er noe mer
systematisk enn tidligere. Fortsatt mangler museet plan for samlingsutvikling.
Til tross for at museet rapporterer å ha dedikerte ressurser til dokumentasjon
av samlingene var progresjonen i 2021 svak. Museets andel av tilfredsstillende
registrerte foto ligger høyere enn landssnittet og andel tilfredsstillende registrering
av gjenstander ligger omtrent på landssnittet. Kulturrådet oppfordrer museet til å få
planverk på plass.
I beskrivelse av mål henviser museet til deres til overordnede strategiplan og
til at konkretisering av mål skal gjøres underveis. Museets egen vurdering av
måloppnåelse bærer preg av oppramsing av driften. I statistikkrapporteringen
kommer det derimot fram at museet hadde mål om å publisere 1000 objekter på
DigitaltMuseum, men at dette målet ikke ble nådd. Budsjettsøknaden for 2023 viser
også at museet har brukt 1,2 millioner kroner til videreutvikling av fellesmagasin.
Inntrykket av museets målrettede arbeid vil løftes om museet konkretiserer egne
målsettinger.
Museet fikk på plass felles sikringsplan i 2021, men mangler fortsatt
bevaringsplan. Det planlegges nytt kaldlager som skal erstatte lageret etter
brannen på Egge museum, samt klimaregulering av fotomagasin. Museet har
bedre oppbevaringsforhold for kulturhistoriske gjenstander enn tidligere, og hele
kunstsamlingen oppbevares nå under svært gode forhold. Det arbeides med planer
for et fellesmagasin for Trøndelag.
Av museets bygningssamling er 58 % på vedlikeholdsnivå, en bedring fra 2019. To
av bygningene er ikke tilstandsvurdert. Museet har seks fulltidsstillinger innenfor
håndverkerfaget hvorav tre har bachelor-grad.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde forskningsplan som var publisert på
internett i 2021.
Museet hadde tre ansatte med doktorgrad og fortsetter en positiv utvikling fra de
foregående årene. Museet ligger nå over landsgjennomsnittet for andel ansatte
med formell forskningskompetanse og publiserte én større publikasjon, tre
forskningsartikler med fagfellevurdering og fem andre fagartikler. Det er også godt
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over landsgjennomsnittet for fagfellevurderte publikasjoner per ansatt.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren og andre museer hvorav syv prosjekter er i regi av faglige
museumsnettverk, og flere prosjekter er støttet av Kulturrådet. Prosjektene vitner
om at museet har en tydelig mangfoldsprofil med blant annet urfolk og nasjonale
minoriteter som tema.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde også i 2021 som mål at forskning og
kompetanseutvikling skulle få en mer fremtredende plass i virksomheten, og ser
ut til å ha lykkes godt med dette. Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er
godt forankret i museets strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte
satsingsområder.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som meget tilfredsstillende.
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Jødisk Museum i Trondheim
Formidlingsarbeidet ved Jødisk Museum i Trondheim vurderes som tilfredsstillende,
med positive tall for barn og unges deltakelse i pedagogiske opplegg. Arbeidet med
samlingsforvaltningen er etter Kulturrådets vurdering mindre tilfredsstillende, med
etterslep på dokumentasjon og nedjusterte tall for digitaliserte fotografier som årsak.
Museet har utfordringer med oppbevaring av samlingene og bevaringsarbeidet er
ikke tilfredsstillende.

Formidling
Jødisk museum Trondheim har vedtatt plan som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er
ikke publisert på nettsiden.
Museet åpnet ingen nye utstillinger i 2021 og gjennomførte heller ingen
arrangementer. 5 945 besøk betyr en økning på 48 % fra 2020. Besøkstallet omfatter
også deltakere i Jødisk kulturfestival. Til sammen 4 366 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, opp 44 % fra 2020.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, noe som viser at museet har prioritert dette over flere år. Museet tilbyr
publikum digitale opplevelser med innlagte oppgaver både på nett og i app, og bruker
digital formidling i utstilling. Museet rapporterer ikke om arbeid med medvirkning.
I arbeidet med mangfold og inkludering er museet opptatt av formidling som bidrar
til forebygging av antisemittisme og hat mot folkegrupper, samt etablere dialog og
samarbeid på tvers av ulike skillelinjer. Formidling av den immaterielle kulturarven står
sentralt i museets arbeid, blant annet gjennom kunnskap om jødiske mattradisjoner.
Av museets to arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
denne hadde også tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten av kunsthistoriske gjenstander i 2021 er aksesjon fra 2019 som ikke
har blitt registrert tidligere. Til tross for etterslep i registering og utfordringer med
oppbevaringsforhold er tilveksten liten og anses derfor som sunn. Nedgangen i
antall tilfredsstillende registrerte foto skyldes endret registreringspraksis, og antall
digitaliserte foto er nå nøyaktig og ikke anslag. Museet rapporterer å publisere
foto på andre plattformer i tillegg til DigitaltMuseum, og antallet tilgjengeliggjorte
foto er derfor høyere enn rapportert i statistikken. Det er fortsatt etterslep i
dokumentasjonsarbeidet.
Fotosamlingen oppbevares under tilfredsstillende forhold, mens den kulturhistoriske
gjenstandssamlingen oppbevares under ikke tilfredsstillende eller dårlige forhold.
Museet rapporterer å ha gjort tiltak for å forbedre oppbevaringsforholdene, men dette
kommer ikke fram i statistikken.
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Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Jødisk museum Trondheim manglet fortsatt forskningsplan i 2021.
En ansatt hadde doktorgrad, noe som er en positiv kompetanseutvikling fra året før.
Museet rapporterer om to større publikasjoner og en fagartikkel, alle publisert kun
gjennom internettkanaler. I tillegg meldes det om lansering av en mobilapplikasjon
som omhandler Holocaust i Trondheim.
Videre rapporteres det om deltagelse i et nasjonalt prosjekt i regi av UH-sektoren,
samt et prosjekt finansiert av fylkeskommunen. Tilskuddsbrevet pålegger Jødisk
museum Trondheim å arbeide mot antisemittisme, i samarbeid med Jødisk museum
i Oslo og Holocaust-senteret, men det rapporteres ikke om slikt samarbeid, hverken
med museer eller innenfor museumsnettverk. Kulturrådet finner derfor rapporteringen
mangelfull.
Jødisk museum Trondheim hadde ingen eksplisitte mål for forskning for 2021, til
tross for at museets budsjettsøknad omtaler forskning på jødisk historie og liv i
Midt-Norge blant virksomhetens kjerneoppgaver. Ut fra tilgjengelig informasjon i
statistikk og budsjettsøknad har museet potensial for bedre forankring av forskningen
i utviklingsstrategien.
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Helgeland Museum
Helgeland museum jobber etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
med formidling, med høy aktivitet og god bredde i bruk av digitale virkemidler.
Bevaringssituasjonen er likeledes tilfredsstillende. Forskning og samlingsforvaltning
er derimot mindre tilfredsstillende. Museet har få ansatte med forskningskompetanse
og Kulturrådet ser ingen konkrete tiltak for å bedre situasjonen. Nedjusterte tall for
dokumentasjon gjør at forvaltningsarbeidet fremstår svakere enn i fjor.

Formidling
Helgeland Museum har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 38 nye utstillinger, én ny vandreutstilling og gjennomførte 380
arrangementer i 2021. Totalt 70 521 besøk ga en økning på 44 % fra 2020. Til
sammen 5 194 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 30 % fra 2020.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale formidling.
Den digitale formidlingen er til en viss grad rettet mot barn og unge. Museet har
videreført arbeid med podkast og filmproduksjoner, og tatt i bruk QR-koder ved noen
avdelinger. Ny hjemmeside er utviklet. Museet rapporterer at dialog og samarbeid
med ungdom vektlegges, men Kulturrådet savner konkrete eksempler på hvordan det
arbeides med dette.
I arbeidet med mangfold og inkludering har museet fokus på samisk språk og historie,
samt å utvikle samarbeid med samiske institusjoner. I tillegg er museet opptatt å være
arena for flernasjonale møter.
Museets vurdering av egen måloppnåelse fremstår mer som en aktivitetsrapport
enn en målrapportering. Kulturrådet anbefaler museet å formulere konkrete mål
som er kontrollerbare, slik at museet enklere kan vurdere egen måloppnåelse i neste
rapportering.
Av museets 18 arenaer var ti tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne også
formidlingen der var tilrettelagt.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Helgeland Museum hadde tilvekst på i underkant av 100 fotografier og noe færre
gjenstander i 2021, der bare en mindre del var i henhold til museets planer. Museet
har samlingsråd som vurderer mulige aksesjoner, og bør vurdere innsamling av
kulturhistorisk gjenstandsmateriale strengt i lys av dårligere oppbevaringsforhold enn
tidligere år.
Gjennomgang av tidligere tall for dokumentasjon har medført at museet rapporterer
inn lavere tall på mange parameter enn i 2020, da man anser mange registreringer
som ufullstendige. Museet ligger i hovedsak under landssnittet i tilfredsstillende
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registrering og tilgjengeliggjøring av samlingene med unntak av tilfredsstillende
registrerte gjenstander, der museet ligger omtrent på landssnitt. Det er positivt
at museet har en systematisk tilnærming til etterslepet der det registrerer felles
gjenstandstyper på tvers av avdelinger. Det har gitt god oversikt over farkoster i 2021,
og lagt grunnlag for prioriteringer og konserverende tiltak for denne gjenstandstypen
fremover.
Museets målsettinger for 2021 fokuserte på immateriell kulturarv, samt rydding
og tilgjengeliggjøring av samlingene. Målene er presisert i fire fokusområder, men
museet burde hatt klare resultatparameter for vurdering av måloppnåelse. Museets
egenvurdering viser at de har oppnådd resultater innen de fire fokusområdene, men
forteller ikke om konkrete, oppnådde mål på grunn av manglende resultatparameter.
Museet har store kulturhistoriske og naturhistoriske gjenstandssamlinger, mange
farkoster og en betydelig fotosamling. Oppbevaringsforholdene varierer mellom
objektkategoriene, fra bra for naturhistoriske gjenstandssamlinger til utfordrende for
fotosamlingene. Mest prekær er situasjonen for de mindre arkeologiske samlingene,
hvor museet bør foreta strakstiltak. Sammenlignet med 2020 er det en forverring
av oppbevaringsforholdene for kulturhistorisk gjenstandsmateriale, mens museet
samtidig opplyser forbedrede magasiner. Endringen kan skyldes en revisjon, da
oppbevaringsforholdene er vurdert av konservator.
Helgeland museum oppgir samme tilstand som rapportert i 2019, men nevner i
statistikkrapporteringen at tilstanden til de kulturhistoriske bygningssamlingene er
forbedret siden. Museet har ikke plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de
kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Helgeland Museum hadde forskningsplan, men den var ikke tilgjengelig på internett.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, men ingen med
doktorgrad eller førstekompetanse og ligger godt under landsgjennomsnittet for
andel ansatte med formalisert forskningskompetanse.
Museet publiserte én større publikasjon, én forskningsartikkel med fagfellevurdering
og tolv andre fagartikler.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere
fra UH-sektoren, andre museer og faglige museumsnettverk. Tematikken for disse
spenner bredt innenfor kultur- og naturhistorisk forskning. Flere av prosjektene
mottar støtte fra Kulturrådet, hvorav ett er del av museumsprogrammet for forskning.
Til tross for manglende måloppnåelse på enkelte delmål, er det positivt at
museet vurderer seg selv på alle delmål. Kulturrådet vurderer i utgangspunktet
gode tverrfaglige koblinger som positivt, men etterlyser litt mer informasjon
om selve forskningsarbeidet og hvordan museet tenker å jobbe for å styrke sin
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forskningsvirksomhet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Museum Nord
Kulturrådet vurderer arbeidet med forskning og formidling ved Museum Nord som
tilfredsstillende. Formidlingsarbeidet er løftet i 2021, med god bredde i de digitale
tilbudene som i stor grad også er rettet mot barn og unge. Museet har også arrangert
flere digitale seminarer og livesendinger. Samlingsforvaltning og bevaring vurderes
som mindre tilfredsstillende, med lav dokumentasjonsgrad for gjenstandssamlingene
og store utfordringer med oppbevaring.

Formidling
Museum Nord har vedtatt plan som dekker formidling, formidlingstiltak rettet mot
barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 26 nye utstillinger, en ny vandreutstilling og gjennomførte 162
arrangementer i 2021. Totalt 129 797 besøk betyr en økning på 21 % fra 2020. Til
sammen 3 542 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp hele 251 % fra 2020,
men likevel langt under tallene for 2019. Det har vært særlig stor økning i deltakelse i
DKS-tilbud.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i sin digitale formidling.
Den digitale formidlingen er i stor grad rettet mot barn og unge. I tillegg til
hovedhjemmesiden, har Museum Nord utviklet andre nettsider som er rettet mot
ulike målgrupper og det har vært lagt mer vekt på dialogbasert formidling. Museet
har arrangert flere digitale seminarer og livesendinger. Museum Nord arbeider med
metoder for å gi ulike målgrupper muligheter til å medvirke i utstillingsproduksjoner
og DKS-tilbud.
I arbeidet med mangfold og inkludering har museet blant annet involvert ungdom i
utenforskap som spillutviklere. Museet arbeider aktivt for å synliggjøre utenforskap
og bidra til å skape nye arbeidsplasser.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv, men rapporterer om flere eksempler der immateriell kulturarv er en
vesentlig del av formidlingen og inngår i aktiviteter og arrangementer.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og viser god vurdering av
egen måloppnåelse.
Av museets 21 arenaer var seks tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
og tre hadde tilrettelagt formidling.
Museum Nord skal berømmes for å ha tatt gode grep for å få til medvirkning i
utvikling av tilbud. Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad
vurderer Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museum Nord hadde en beskjeden tilvekst av gjenstander, men over 3 000 foto i
2021. Hele fototilveksten var i henhold til plan. Tilveksten medførte ikke ytterligere
etterslep på tilfredsstillende registrering. Museet innførte felles inntakskomite og
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ny innsamlingsplan i 2021. Beslutning om tilvekst tas dermed på et høyere nivå i
organisasjonen enn tidligere. Museet er i ferd med å overta eierskap til samlingene,
og avhending vil ikke settes i verk før dette er gjennomført og man har fått bedre
oversikt over samlingene.
Museum Nord ligger over landssnittet i dokumentasjonsarbeidet knyttet til
fotosamlingen, men godt under for andelen av gjenstandssamlingene som
er dokumentert. Museet hadde i 2021 god progresjon i dokumentasjonen av
fotosamlingene, men liten for gjenstandssamlingene.
Museets mål for 2021 var detaljplanlegging av magasin i forbindelse med SKREIprosjektet, og dermed det samme som for 2020. Målet er konkret og kontrollerbart,
men noe beskjedent. Museets egenvurdering av mål- og resultatoppnåelse viser at
målet ble nådd. Museet rapporterte ellers at dette målet også var nådd i 2020.
Museet har betydelige utfordringer med oppbevaringsforhold. Det er en forbedring
for fotografier, kunsthistoriske gjenstander og farkoster i forhold til 2020, men en
forverring for kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Negativ utvikling reflekterer ikke
faktisk endring, men at museet har fått bedre oversikt.
Museum Nord har også betydelige utfordringer innenfor bygningsvern, hvor kun om
lag en tredjedel av de kulturhistoriske bygningssamlingene ligger på vedlikeholdsnivå.
Flere bygninger ligger imidlertid på vedlikeholdsnivå i 2021 sammenlignet med
tilstandsvurderingen i 2019. Museet eier ikke de kulturhistoriske bygningene de
forvalter, og rapporterer om behov for å gjennomgå avtaleverk med eiere for å avklare
ansvarsforhold for ivaretaking. Museet planlegger en kulturhistorisk vurdering av
bygningssamlingene i 2022 for å kunne prioritere i arbeidet med de kulturhistoriske
bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Museum Nord hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde tre ansatte med doktorgrad. Til tross for negativ utvikling ligger
museet fortsatt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med formalisert
forskningskompetanse. Med to fagfellevurderte forskningsartikler og fem andre
fagartikler ligger museet også over landsgjennomsnittet for fagfellevurderte
publikasjoner per ansatt.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren, andre museer og faglige museumsnettverk. Flere av prosjektene er
finansiert av EU, Norges forskningsråd og Nordisk Ministerråd.
Museum Nord hadde tydelig definerte mål for sin forskningsvirksomhet.
Målrapporteringen gir inntrykk av at forskning er godt forankret i museets
strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder. Museet
kan vise til gode resultater, men har som året før ikke lykkes med å etablere en
forskerstipendiatstilling. Søknaden er imidlertid ferdig og skal sendes til Norges
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forskningsråd.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Oppbevaringsforhold - fotografier
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Nordlandsmuseet
Etter Kulturrådets vurderinger arbeider Nordlandsmuseet tilfredsstillende med
formidling og samlingsforvaltning. Museets kulturhistoriske samlinger har til dels
dårlige oppbevaringsforhold som på tross av varslede tiltak ikke har blitt bedre, og
det er stillstand i vedlikeholdsetterslepet for bygningssamlingene. Bevaringsarbeidet
vurderes som mindre tilfredsstillende. Det samme gjelder forskningen, der museet
rapporterer om lite aktivitet og manglende måloppnåelse.

Formidling
Nordlandsmuseet har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Planen er publisert på nettsiden.
Museet åpnet 14 nye utstillinger, tre nye kulturhistoriske bygg og gjennomførte 274
arrangementer. Totalt 59 521 besøk betyr en nedgang på 3 % fra 2020. Til sammen
4 160 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, ned 14 % fra 2020.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen. Deres egen app – Vandringen.no er utvidet med flere tilbud og museet
arbeidet for å utvikle egen kompetanse på området. Museet rapporterer ikke om
arbeid med medvirkning fra barn og unge.
I arbeidet med mangfold og inkludering har museet lagt særlig vekt på samarbeid
med samiske miljøer og organisasjoner. I tillegg har innvandrergrupper blitt invitert til
Jektefartsmuseet og fått omvisninger på arabisk.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet, men vurderingen av egen
måloppnåelse bør knyttes mer til målene.
Av museets 15 arenaer var to tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
to hadde tilrettelagt formidling.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Nordlandsmuseet hadde i 2021 en tilvekst på nesten 700 objekter, alt i henhold til
plan, men rapporterer i statistikken ikke om avhending. Museet rapporterer imidlertid
om færre kulturhistoriske gjenstander i samlingene, hvilket skyldes at en samling har
gått ut av museets forvaltning. Kulturrådet registrerer at tilveksten har medført økt
etterslep i registreringsarbeidet.
Museet ligger omtrent på landssnitt for tilfredsstillende registrering og
tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingene, og godt over for foto. Museet
rapporterer om færre tilfredsstillende registrerte kulturhistoriske gjenstander for 2021
enn for foregående år. Når det gjelder arbeidet med dokumentasjon av fotosamlingen
har progresjonen vært noe lav.
Museet har innenfor bygningsvern definert syv konkrete delmål. Flere av disse,
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som f.eks. å videreføre arbeidet med innvendig brannsikring i Bymuseet, burde hatt
resultatparameter som definerte hvor langt man hadde som målsetting å komme i
løpet av året. Museet hadde også utvikling og bevaring som mål, presisert gjennom
fem delmål uten klare målparameter. Når museet skriver at det er et mål å ta igjen
etterslep i dokumentasjonsarbeidet så burde dette være fulgt opp av måltall. Museets
egenvurdering er godt knyttet opp til målene, men med manglende resultatparameter
er det i en del tilfeller vanskelig å vurdere om man faktisk har nådd målet. I de tilfellene
der man har ikke har oppnådd sine mål forklares dette.
Nordlandsmuseet rapporterer samlet sett om betydelige utfordringer med
oppbevaringsforhold, og en kartlegging utført av museet har avdekket at forholdene
varierer mye fra sted til sted. Situasjonen er mest alvorlig for museets kulturhistoriske
samlinger. Arbeid med utbedring er igangsatt, men dette har ikke gitt utslag i bedre
oppbevaringsforhold enn hva som ble rapportert for 2020.
60 % av museets kulturhistoriske bygningssamling ligger på vedlikeholdsnivå. I
forhold til vurderingen i 2019 er det lite endring.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Nordlandsmuseet hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som førstekonservator, én hadde doktorgrad. Det har
ikke vært utvikling i den formelle forskningskompetansen de siste fire årene.
Museet publiserte fem andre fagartikler, men ingen forskningsartikler med
fagfellevurdering eller større publikasjoner. Det er første gang på fem år at museet
ikke har produsert fagfellevurdert forskning.
Museet rapporterer ikke om deltakelse i formaliserte FoU-samarbeid.
Nordlandsmuseet hadde tydelig definerte mål for forskningsinnsatsen i 2021. Til
tross for manglende måloppnåelse på flere delmål, vurderer Kulturrådet museets
målrapportering som god, da museet vurderer seg selv på alle delmål. Utskiftninger
i stab, i tillegg til sykefravær oppgis som årsaker til at resultatet for 2021 ble svakere
enn planlagt.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Norsk Luftfartsmuseum
Norsk Luftfartsmuseum jobber etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende
med formidling og forskning. Samlingsforvaltningen vurderes som mindre
tilfredsstillende, blant annet på grunn av svak progresjon i dokumentasjonsarbeidet.
Oppbevaringsforholdene for samlingene er kritisk dårlige. Kulturrådet savner
konkrete tiltak. Bevaringsarbeidet vurderes som ikke tilfredsstillende.

Formidling
Norsk Luftfartsmuseum har vedtatt plan som dekker formidling og formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, men ikke digital formidling og dialog. Planen er publisert på
nettsiden.
Museet åpnet to nye utstillinger og gjennomførte 23 arrangementer i 2021. I alt
36 094 besøk ga en økning på 36 % fra 2020. Til sammen 1 034 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg, en nedgang på 34 % fra 2020. Statistiske tidsserier viser en
nedgang i deltakelse i pedagogiske opplegg siden 2018.
Museet kan vise til god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og til gode resultater i form av brukerrespons. Det arbeides aktivt for
å opparbeide mer og større kompetanse på digital formidling, og museet har blant
annet videreutviklet tilbudene i sin egen museumsapp. Museet rapporterer ikke om
arbeid med medvirkning fra barn og unge.
Museet rapporterer at det arbeides langsiktig og bredt for å utvikle arbeidet med
mangfold og inkludering. Men utover utvikling av aktivitetsutstillinger for å nå ut til
ungdom, rapporterer ikke museet om konkrete tiltak på dette området i 2021.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet, men vurdering av egen
måloppnåelse bør knyttes mer til målene.
Av museets to arenaer var én tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og
formidlingen der var tilrettelagt.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museets tilvekst var mindre enn avhendingen i 2021. All tilvekst var i henhold til plan
og har ikke medført ytterligere etterslep i registreringer, men utfordringene med
oppbevaringsforholdene gjør at Kulturrådet vurderer at tilveksten ikke er sunn.
Nedgang i antall tilgjengeliggjøringer fra 2020 skyldes deaksesjon av gjenstander
og avpubliseringer av foto. Progresjonen i dokumentasjonsarbeidet har i 2021 vært
lav, men museet ligger over landssnittet i andelen dokumenterte gjenstander og foto.
Museet arbeider med dokumentasjonsrevisjon av samlingene.
Museets mål mangler klare målparameter. Ifølge museets egen vurdering av
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måloppnåelse er målene delvis oppnådd. Kulturrådet etterlyser mer konkrete måltall
for det strategiske arbeidet innen samlingsforvaltning.
Ingen av museets samlinger oppbevares under tilfredsstillende eller svært gode
forhold. Det er observert nedbryting av gjenstander i alle magasin. Museet
rapporterer at de nå har fått oversikt over oppbevaringsforholdene og at de vil sette i
verk tiltak de kommende årene. Situasjonen er prekær, og Kulturrådet er kritiske til at
det fortsatt ikke er igangsatt tiltak eller skissert løsninger i rapporteringen.
Av museets tre bygninger er én på vedlikeholdsnivå, mens de to andre har
tilstandsgrad 2. Det er en forverring fra 2019.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Forskning
Norsk Luftfartsmuseum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Ingen av de ansatte hadde doktorgrad, men én hadde autorisasjon som
førstekonservator NMF. Det har ikke vært noen utvikling i den formelle
forskningskompetansen ved museet de siste fem årene.
Museet publiserte én annen fagartikkel.
Museet deltok i tre nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren og andre museer hvorav ett var i regi av et faglig museumsnettverk.
Norsk Luftfartsmuseum hadde tydelig definerte mål for sitt forskningsarbeid i 2021,
med en overordnet målsetting om å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom
forvaltning, forskning og formidling. Til tross for manglende måloppnåelse på flere
delmål, vurderer Kulturrådet museets målrapportering som god, da museet vurderer
seg selv på alle delmål. I tillegg er ressursene til FoU-arbeidet økt, noe som på sikt vil
kunne bidra til bedre måloppnåelse innenfor forskning.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Midt-Troms Museum
Midt-Troms Museum jobber etter Kulturrådets vurdering tilfredsstillende med
formidling og samlingsforvaltning, mens bevarings- og forskningsarbeidet er mindre
tilfredsstillende. Store utfordringer med oppbevaringsforhold ligger til grunn for
vurderingen av bevaringsarbeidet. Museet nådde ikke egne mål for forskningen og
det har vært stillstand i antall ansatte med forskningskompetanse over flere år.

Formidling
Midt-Troms Museum har vedtatt planer som dekker formidling, formidlingstiltak rettet
mot barn og unge, samt digital formidling og dialog. Disse er ikke tilgjengeliggjort på
internett.
Museet melder om tolv nye utstillinger og fem nye vandreutstillinger, samt 88
arrangementer på 18 arenaer i 2021. I alt 11 170 besøk betyr en nedgang på 8 % fra
2020. Til sammen 1 453 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, opp 90 % fra
2020 og nært opptil antallet fra 2019.
Museet rapporterer om bruk av ulike kanaler og formater i den digitale formidlingen,
med særlig mange interaktive løsninger i sitt nye barnemuseum med blant annet
sjarksimulator og spill om fiskesløying og busskjøring. Rapporteringen er noe
begrenset om antall brukere av museets nettbaserte formidlingsløsninger.
Angående arbeid for økt mangfold og inkludering viser museet til sitt strategisk
nedfelte fokusområde “Det flerkulturelle Midt-Troms - norsk, samisk, kvensk & nye
landsmenn” og at dette gjenspeiles i museets utstillingsarbeid. I tillegg tilbyr museet
arbeidstrening til unge fra marginaliserte grupper. Kulturrådet savner likevel noe mer
utfyllende omtale av strategier og arbeid med mangfold og inkludering.
I arbeidet med immateriell kulturarv er museet opptatt av å kombinere tradisjonelt
museumsarbeid med opplæring for å videreføre kunnskap.
Fire av 18 arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, én arena
hadde tilrettelagt formidling. Det fremgår ikke av rapporteringen om museets
hjemmesider følger krav i forskriften om universell utforming av IKT-løsninger.
Museet viser liten sammenheng mellom forventede resultater og sin vurdering av
egen måloppnåelse for formidlingsarbeidet. Kulturrådet anbefaler mer kontrollerbare
mål som gjør det enklere å vurdere egen måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet hadde en tilvekst på i underkant av 300 objekter i 2021, alt i henhold til plan.
Tilvekst på dette nivå medfører ikke økt etterslep i registreringsarbeidet. Begrenset
tilvekst er også å anbefale i lys av museets utfordringer med oppbevaringsforhold.
Det er ikke tilvekst av naturhistorisk gjenstandsmateriale, som er objektkategorien
der museet har størst utfordringer med oppbevaring.
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I dokumentasjonsarbeidet ligger museet over landssnittet på de fleste parameter.
Unntaket er digitalisering og tilgjengeliggjøring av gjenstandssamlingen, hvor museet
ligger godt under. Museet har hatt grei progresjon i dokumentasjonsarbeidet i 2021.
Museets mål for 2021 var «orden i eget hus – bygninger gjenstander & foto/
Økning av publikums deltakelse i et distribuert museum». Målene er presisert i en
rekke underpunkter som f.eks. økt grad av koordinering i museets formidlings-,
forvaltnings- og forskningsvirksomhet og ferdigstilling av arkivkatalog. Noen av
disse punktene er det enkelt å vurdere måloppnåelse på, mens andre mangler klare
resultatparameter. Museets egenvurdering blir en eksemplifisering av hva som er
gjort, og ingen evaluering eller vurdering.
Midt-Troms Museum har betydelige utfordringer med oppbevaringsforhold.
Dette gjelder for de fleste objektkategorier, men mest prekært er situasjonen for
museets naturhistoriske gjenstandsmateriale, hele 80 % oppbevares under ikke
tilfredsstillende forhold. Det er ingen bedring i oppbevaringsforhold fra 2020.
Tilstanden til de kulturhistoriske bygningssamlingene er generelt tilfredsstillende.
Omtrent halvparten av bygningssamlingene har tilstandsgrad 1. I forhold til
tilstandsvurderingene i 2019 er det lite endring.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Midt-Troms Museum hadde forskningsplan, men den var ikke tilgjengelig på internett.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, én med
autorisasjon som førstekonservator og én med doktorgrad. Det har dermed ikke vært
noen utvikling i den formelle forskningskompetansen de siste fem årene.
Museet publiserte ingen forskningsartikler med fagfellevurdering, men én annen
fagartikkel.
Museet deltok i to formaliserte FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren
og andre museer, hvorav ett prosjekt er del av Kulturrådets museumsprogram for
forskning, og ett har finansiering fra Norges forskningsråd.
Midt-Troms Museum hadde tydelig definerte mål for sin forskningsvirksomhet i 2021.
Til tross for manglende måloppnåelse på flere delmål, vurderer Kulturrådet museets
målrapportering som god, da museet vurderer seg selv på alle delmål. Museet oppgir
at de ansatte bruker mye tid på blant annet formidlings- og forvaltningsoppgaver,
og at dette stjeler tid fra forskningsvirksomheten. Kulturrådet vil anbefale museet å
utforske alternative strategier for å øke sin forskningsinnsats, f.eks. ved å knytte til
seg eksterne forskningsressurser, slik virksomheter av samme størrelse har hatt gode
erfaringer med.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark
Museet jobber etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende med formidling,
blant annet med god bredde i bruk av ulike kanaler og formater i den digitale
formidlingen, og med god respons fra brukerne. Kulturrådet ser større utfordringer
innen samlingsforvaltning, bevaring og forskning, som vurderes som mindre
tilfredsstillende. Det handler blant annet om økte etterslep som følge av tilvekst, om
manglende oversikt over tilstanden til bygningssamlingene og, på forskningsfeltet,
negativ trend for kompetanse.

Formidling
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark har vedtatt planer som dekker
formidling, formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog.
Disse er ikke tilgjengeliggjort på internett.
Museet melder om 26 nye utstillinger og 52 arrangementer. I 2021 hadde museet
14 786 besøk, en nedgang på 7 % fra 2020. Til sammen 1 603 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg. Det er en økning på 23 % fra året før.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av brukerrespons. Museet erfarer at
de først og fremst når et voksent publikum gjennom poster i sosiale medier, men
planlegger å utvikle flere opplegg til bruk i undervisning som kan nå bedre ut til
skolebarn.
Under arbeid for økt mangfold og inkludering rapporterer museet om bredt lokalt
samarbeid som skal gi rom for et større mangfold av brukere, uttrykk og opplevd
tilhørighet til museet. Kulturrådet savner likevel en nærmere omtale av strategier
og beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og prosjekter knyttet til mangfold og
inkludering.
Fire av ti arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne og tre har
tilrettelagt formidling. Hjemmesidene følger ikke krav i forskriften om universell
utforming av IKT-løsninger.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til delvis
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark hadde i 2021 en tilvekst på
over 560 objekter i henhold til plan, og ingen avhending. Tilveksten forklares eller
kontekstualiseres ikke i museets rapportering. Tilveksten medførte økt etterslep
i dokumentasjonsarbeidet. Kulturrådet stiller seg også kritisk til at museet har
tilvekst av foto og samtidig rapporterer om dårligere oppbevaringsforhold for denne
objektkategorien enn tidligere år.
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Relativt lite av museets gjenstandssamlinger er registrert og tilgjengeliggjort, mens
en større andel av fotosamlingene er dokumenterte. Det har vært liten progresjon i
dokumentasjonsarbeidet i 2021.
Museets målsettinger for 2021 gikk på kartlegging av etterslep for
samlingsforvaltning gjennom arbeid med en samlingsforvaltningsplan. Museet
rapporterer i sin egenvurdering at målet ble nådd.
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark rapporterer om dårligere
oppbevaringsforhold enn tidligere for fotografier og farkoster, samt noe forbedring for
kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Oppbevaringsforholdene er svært varierende fra
avdeling til avdeling.
Museet opplyser om ukjent tilstand for samtlige bygninger i samlingene, og mangel
på håndverkere eller annen kompetanse innen bygningsvern.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark hadde forskningsplan i 2021, men
den var fortsatt ikke tilgjengelig på internett.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, men ingen
med autorisasjon som førstekonservator eller doktorgrad. Tallene viser en negativ
utviklingstendens fra 2018, da museet hadde tre ansatte med konservatorautorisasjon og én med doktorgrad.
Museet rapporterer ikke om publikasjoner for 2021.
Museet deltok i tre formaliserte FoU-samarbeid, hvorav to prosjekter er del av
Kulturrådets museumsprogram for forskning. Det tredje prosjektet er et samarbeid
med UiT, støttet av Norges forskningsråd.
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark hadde som mål å rekruttere
studenter til forskning ved museet, og ser det som en del av en utadrettet og
inkluderende forskningsstrategi å legge til rette for ekstern forskning på museets
fagområder. Museet rapporterer imidlertid kun om arbeidet med ny forskningsplan,
og selv om Kulturrådet vurderer det som svært positivt at museet har fått på plass
denne, etterlyses en mer utfyllende vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse
neste år.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Nordnorsk Kunstmuseum
Nordnorsk Kunstmuseum har etter Kulturrådets vurdering løftet arbeidet med
samlingsforvaltning siden i fjor. Samlingen er digitalt basisdokumentert og særlig
positivt er det at museet har gjort nesten alt tilgjengelig digitalt. Formidlingsarbeidet
er tilfredsstillende, mens bevaring og forskning vurderes som mindre tilfredsstillende.
Det siste handler blant annet om tapt forskningskompetanse.

Formidling
Nordnorsk Kunstmuseum har vedtatte planer for hele museet som dekker formidling
og formidlingstiltak rettet mot barn og unge, men disse er ikke publisert. Museet
mangler plan for digital formidling og dialog.
Museet melder om 14 nye utstillinger, en vandreutstilling og 25 arrangementer. 8 873
besøk betyr en nedgang på 11 % fra 2020. Til sammen 1 041 barn og unge deltok i
pedagogiske opplegg, en nedgang på 66 %. Den synkende trenden i besøkstall de
fem siste årene har fortsatt i 2021 og særlig i skolebesøk.
Museet rapporterer om en viss bredde i bruk av ulike kanaler og formater i den
digitale formidlingen. Museet utforsker nye muligheter og vurderer disse blant annet
ut ifra responsen fra nettbesøkende.
Museet har utarbeidet en strategi for økt mangfold og inkludering som også
innebærer å representere alle etniske og kulturelle grupper i landsdelen. Museet
har også skapt en åpen møteplass for barnefamilier og ungdom med ulik bakgrunn,
gjennom sitt skaperverksted som har gratis tilgang i hele åpningstiden. Museet
har ellers hatt et medvirkningsprosjekt med minoritetsungdom som har holdt
omvisninger på sitt eget morsmål.
Museet synes å ha et gjennomtenkt forhold til alle de museumsfaglige områdene. Det
er derfor mangelfullt at museet ikke oppgir å arbeide med immateriell kulturarv.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til en delvis
måloppnåelse.
Én av fire arenaer har tilrettelagt formidling og er tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten på 63 kunstverk er i henhold til plan. 34 kvinner og 13 menn, alle
kunstnerne fra Nord Norge og Sápmi er representert i innkjøpene. Tema som natur,
økologi og landskap er vektlagt. Samlingsutviklingen framstår som sunn da den ikke
fører med seg etterslep og fordi det er bedring i oppbevaringsforhold.
Hele gjenstandssamlingen er tilfredsstillende registrert og digitalisert. Museet jobber
med tilgjengeliggjøring. I motsetning til de fleste kunstmuseene, som har en lav andel
av kunstsamlingen tilgjengeliggjort, har Nordnorsk Kunstmuseum tilgjengeliggjort
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96 % av samlingen.
Museets mål for 2021 var «varig løsning kunstmagasin». Det er oppført tre delmål
som går på å utrede og kartlegge museets magasinbehov, reforhandle leieavtale og
søke støtte i magasinspørsmålet, samt tilstandsvurderinger av samlinger i henhold til
planer. I museets egen vurdering av måloppnåelse kommer det fram at målsettingen
var at 10 % av samlingen skal tilstandsvurderes og at man har oppnådd 8,2 %.
Magasinbehov er kartlagt og leieavtale inngått. Ekstra tilskudd for 2022 skal brukes
til arbeid med magasinbehov. Kulturrådet vurderer egenvurderingen som god og
inntrykket løftes av tallfestede og konkrete mål.
Bedring i oppbevaringsforholdene knyttes til flytting av kunst i museet og
forbedringer i magasinene. Museet har ansatt en konservator i full stilling, noe som
har vært avgjørende for forbedringene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Meget tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Nordnorsk Kunstmuseum hadde forskningsplan, men den var fortsatt ikke tilgjengelig
på internett.
Ingen ansatte hadde doktorgrad eller førstekompetanse, mens én hadde autorisasjon
som konservator NMF. Det gir en negativ utvikling fra 2020, da museet også
rapporterte om en ansatt med doktorgrad.
Museet publiserte én større publikasjon, men ingen forskningsartikler med
fagfellevurdering. Kulturrådet etterlyser en nærmere registrering av publikasjoner i
neste års rapportering, da det både gir et bedre vurderings- og kunnskapsgrunnlag
om museenes publikasjoner.
Museet deltok i ett formalisert FoU-samarbeid og ett prosjekt i regi av et faglig
museumsnettverk, men ingen av disse er registrert med utfyllende informasjon
i statistikkskjema. Museet rapporterer heller ikke om deltakelse i noen faglige
museumsnettverk.
Nordnorsk Kunstmuseum hadde et tydelig definert mål om å øke
forskningskompetansen gjennom et Ph.d.-prosjekt. Museet kan vise til gode
resultater, blant annet har stipendiaten gjennomført et forskningsopphold ved
Anchorage Museum, i tillegg til å produsere to fagfellevurderte artikler som vil
bli publisert i 2022. Ut over dette rapporterer de ikke om tiltak eller planer for å
styrke museets arbeid med forskning, og Kulturrådet etterlyser mer utfyllende
målrapportering.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Dokumentasjon - gjenstander
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Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum jobber etter Kulturrådets vurderinger tilfredsstillende med
formidling og bevaring. Samlingsforvaltningen vurderes som mindre tilfredsstillende,
dels som en følge av økt etterslep på tilfredsstillende registrering og manglende
tilgjengeliggjøring av samlingene på nett. Forskningen får samme vurdering, blant
annet fordi museet ikke publiserte noe i 2021.

Formidling
Nord-Troms Museum mangler vedtatt plan for hele museet som dekker formidling så
vel som digital formidling og dialog. Museet har likevel en plan for formidlingstiltak
rettet mot barn og unge, men denne er ikke tilgjengeliggjort på internett.
Museet melder om tolv nye utstillinger og 32 arrangementer på elleve arenaer.
Museet viser dessuten til to nye vandreutstillinger. I 2021 hadde museet 4 847 besøk,
en økning på 33 % fra 2020. Til sammen 91 barn og unge deltok i pedagogiske
opplegg, ned 84 % fra 2020. Kulturrådet savner museets egen vurdering av
utviklingen i skolebesøk som har hatt en jevn nedgang siden toppåret i 2018.
Museet rapporterer om bruk av ulike kanaler og formater i den digitale formidlingen.
Museet har blant annet publisert en påskekrim som podkast og flere digitale
utstillinger. Museet viser til gode resultater i form av brukerrespons.
Museet har som mål å skape møtesteder og bidra til inkludering, og har utviklet
prosjektet «Til bords», med allsidige kulturelle sammenkomster med tema fra
nordnorsk, kvensk, samiske og internasjonale kulturer, med mat, håndverk, musikk
og formidling. På grunn av pandemien har opprinnelige planer for gjennomføring blitt
nedskalert. Museet rapporterer ikke om arbeid med medvirkning fra barn og unge.
To av elleve arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. To
arenaer hadde tilrettelagt formidling.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet i 2021 og kan vise til en
delvis måloppnåelse. Kulturrådet vil oppfordre museet til å prioritere å ferdigstille
formidlingsplan som dekker hele museets formidlingsvirksomhet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Tilveksten i 2021 var på 60 gjenstander, alle i henhold til plan. Museet har kun
registrert to av gjenstandene og har pådratt seg etterslep. Det var ingen avhending i
2021.
Nesten hele gjenstandssamlingen er registrert og digitalisert, men ingenting er
tilgjengeliggjort. Halvparten av fotosamlingen er registrert og tilgjengeliggjort, noe
som er godt over landssnittet. Nedgangen i antall kulturhistoriske bygninger skyldes
at enkelte bygg er kopier.
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Museets overordnede mål for forvaltning i 2021 var «forbedring av museumsanlegg»
og definisjon av mål kunne med fordel ha vært konkretisert og hatt en tidsramme.
Vurderingen av egen måloppnåelse bærer preg av at museet ikke har satt målbare
mål. Under måloppnåelse for fornying var ambisjonen å tilgjengeliggjøre Gamslettsamlingen digitalt. Dette er mer konkret, som muset vurderer å være delvis
oppnådd i 2021. Forsinkelser skyldes at gården ble brukt som formidlingsarena i
sommersesongen.
Det er i forhold til 2020 forbedringer i oppbevaringsforholdene for farkoster
og forverring for fotografi, endringer som ikke er forklart i rapporteringen.
For de kulturhistoriske gjenstandene er oppbevaringsforholdene uendret.
Konserveringsbehovet er estimert til 700 timer og museet har utfordringer med
mugg.
Halvparten av museets kulturhistoriske bygninger er på vedlikeholdsnivå. Tre av
museet 32 bygninger har tilstandsgrad 3, der symptomene kan betegnes som
kraftige. Museet mangler plan for restaurering, vedlikehold og utvikling av de
kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Nord-Troms Museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som førstekonservator og en med
doktorgrad, og ligger stadig godt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med
forskningskompetanse, men rapporterer ikke om noen publikasjoner i 2021.
Museet deltok i flere nasjonale FoU-samarbeid med partnere fra UH-sektoren, andre
museer og faglige museumsnettverk. Flere av disse hadde finansiering fra Norges
forskningsråd. Ett prosjekt er del av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Nord-Troms Museum hadde ett tydelig definert mål; kunnskapsutvikling om
lyngshesten, en hesterase som har spilt en viktig rolle i regionen. Museet søkte midler
til et dokumentasjonsprosjekt knyttet til de immaterielle, fysiske og kulturelle sporene
etter denne hesterasen, men ble ikke bevilget midler. Ut over dette rapporterer ikke
museet om annet arbeid med forskningsrelaterte mål eller resultater.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Perspektivet Museum
Perspektivet Museum arbeider tilfredsstillende med formidling, bevaring og
forskning. Gode resultater innen forskningen, og flere prosjekter som vil gi uttelling
på sikt bidrar til vurderingen av forskningsarbeidet. Samlingsforvaltningen fremstår
svakere enn i fjor og vurderes nå som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Perspektivet Museum mangler vedtatt plan for hele museet som dekker formidling,
formidlingstiltak rettet mot barn og unge samt digital formidling og dialog. Museet
melder om fire nye utstillinger og 57 arrangementer.
I 2021 hadde museet 12 089 besøk, en nedgang på 48 % fra 2020. Til sammen
733 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg. Dette er en dobling fra 2020,
men antallet skolebesøk ligger fortsatt 72 % lavere enn i 2019. Tallene preges av
koronarestriksjoner på museets fysiske arenaer, ikke minst for skolebesøk. Museet
satset derimot på en utendørs selvformidlende lydvandring i Tromsø sentrum, som
ble godt besøkt.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av bruk og respons. Det vises til flere
pilotprosjekter i form av lydopplevelser som er brukt både utendørs og som del av
utstillinger inne i museet.
Museet viderefører sitt helhetlige og strategisk forankrede arbeid knyttet opp
til mangfold og inkludering med de to nasjonale minoritetene kvener og norske
jøder. Museet er også med i forskningsprosjektet Cit-egration om integrasjon
gjennom kunst, kultur og frivillighet. Som del av dette arbeidet museet i 2021 med
minoritetsungdommer som fikk formidle på museet på eget morsmål. Utover dette
rapporteres det ikke om arbeid for medvirkning fra barn og unge.
Ingen av museets fire arenaer er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse,
men én arena hadde tilrettelagt formidling.
Museet arbeider godt med mangfold og inkludering, har satt seg tydelige mål for
formidlingsarbeidet i 2021 og kan vise til en delvis måloppnåelse. Kulturrådet vil
likevel oppfordre museet til å lage en formidlingsplan som dekker hele museets
formidlingsvirksomhet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst var i 2021 i henhold til plan, og består av tre verk av Cora Sandel og
foto knyttet til norske jøder og kvener i Tromsø. Den høye andelen av foto som er
registrert, bedre oppbevaringsforhold, samt komplementering av satsingsområde i
samlingene gjør at Kulturrådet vurderer samlingsutviklingen om sunn.
Progresjonen i dokumentasjonsarbeidet har i 2021 vært svak. Museet har prioritert
arbeidet med produksjoner knyttet til Sandel/Fabricius på alle områder. Innen
tilfredsstillende registrering av fotografi ligger museet høyt over landssnittet, mens
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det ligger under på andre områder innen dokumentasjon av samlingene. Inntrykket av
museets arbeid med dokumentasjon trekkes ned av manglende plan for registrering/
katalogisering av samlingene.
Museets mål bærer i hovedsak preg av å være av driftsmessig karakter, og
Kulturrådet etterlyser mer avgrensede og konkretiserte mål. I museets egen
vurdering av måloppnåelse er noen delvis oppnådd og andre har blitt utsatt pga.
omprioriteringer av ressurser.
Forbedringen i oppbevaring av foto sammenlignet med 2020 skyldes at deler av
samlingen er deponert hos Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet. Magasinet har blitt
utbedret slik at klima kontrolleres. Museet har tidligere vært i dialog med Nordnorsk
Kunstmuseum om samarbeid om fellesmagasin, men denne dialogen har ikke blitt
fulgt opp av partene i 2021.
Museet mangler håndverker for å ivareta de kulturhistoriske bygningene. Over
halvparten av museets bygningssamling er på vedlikeholdsnivå. Plan for restaurering,
vedlikehold og utvikling av de kulturhistoriske samlingene mangler.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Perspektivet museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
Museet hadde én ansatt med autorisasjon som konservator NMF, men ingen med
doktorgrad eller førstekompetanse. Det har ikke vært noen utvikling i den formelle
forskningskompetansen de siste fire årene, men museet rapporterer om pågående
arbeid med en ny autorisasjon.
Museet publiserte én forskningsartikkel med fagfellevurdering i Mediehistorisk
tidsskift.
Museet deltok i flere nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid med partnere fra
UH-sektoren, andre museer og faglige museumsnettverk, hvorav to prosjekter er del
av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
Perspektivet Museum hadde tydelig definerte mål for sin forskningsvirksomhet i
2021, og rapporterer utfyllende om egen måloppnåelse. Museet kan vise til gode
resultater, og flere prosjekter vil gi uttelling i 2022 i form av publiseringer. Museet
oppgir også forskningsforberedende arbeid og styrking av infrastruktur for forskning
som en del av sin løpende virksomhet.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Sør-Troms Museum
Sør-Troms Museum jobber jevnt over tilfredsstillende på de museumsfaglige
feltene, blant annet med tydelige mål og god måloppnåelse i formidlingsarbeidet.
Nedvurderingen fra meget tilfredsstillende i fjor til tilfredsstillende i år for
bevaringsarbeidet gjelder utfordringer med oversikt og vedlikehold av
bygningssamlingen.

Formidling
Sør-Troms Museum har vedtatte planer for hele museet som dekker formidling
og formidlingstiltak rettet mot barn og unge, men disse er ikke publisert. Museet
mangler plan for digital formidling og dialog.
Museet melder om ti nye utstillinger, en ny vandreutstilling og 628 arrangementer.
Det høye antallet arrangementer kan skyldes videreført praksis fra 2020 der
omvisninger på tolv personer ble talt som arrangementer. Totalt 25 076 besøk betyr
en økning på 18 % fra 2020. Til sammen 2 143 barn og unge deltok i pedagogiske
opplegg, opp 23 % fra 2020.
Museet rapporterer om en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, særlig i perioder med nedstenging og hjemmeskole. Museet har lagt
ut oppgaver om middelaldergården for barn og unge på nett. Også noen DKSprogrammer har blitt gjennomført digitalt.
Museets viderefører sitt forankrede arbeid for økt mangfold og inkludering med
målrettet arbeid mot ulike målgrupper, som i Trastad samlinger og Outsider
Art. I samarbeid med Festspillene i Nord-Norge viste museet i 2021 utstillingen
«Tråder mellom oss» med håndarbeid og kunsthåndverk, laget i samarbeid mellom
afghanske, samiske og norske kunstnere.
Museet rapporterer ikke om planer og strategier for arbeidet med immateriell
kulturarv.
Tre av åtte arenaer var tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Tre hadde
også tilrettelagt formidling.
Museet har satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har en passiv innsamlingspolicy, men opplyser at revidert samlingsplan vil
fokusere på mer aktiv innsamling med av Outsider Art, og avhending. I 2021 mottok
museet en gave med kunst fra Herleik Kristiansen som ikke var i henhold til plan. I
tillegg har muset mottatt gjenstander og dokumentasjon gjennom videointervju fra
et møbelsnekkeri. Tilveksten har ført til at museet har fått noe etterslep i registrering,
men dette er ikke bekymringsverdig da museet etter tilveksten har registrert 98 % av
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gjenstandssamlingene sine.
Det har vært liten progresjon i dokumentasjonsarbeidet i 2021, men museet ligger
allikevel langt over landssnittet i andel dokumenterte gjenstander og foto. Nesten
hele gjenstandssamlingen er tilfredsstillende registrert, men museet ligger under
landssnittet for tilgjengeliggjøring. Det forklares med at museet gjør en revisjon
i forkant av all tilgjengeliggjøring av gjenstander. Det har vært utfordrende å få
samtykkeerklæring fra vergene til de utviklingshemmede kunstnerne som er
representert i Trastad Samlinger.
Museets mål er ikke direkte målbare og fokuserer på å utbedre rutiner og prosesser
for samlingsarbeidet, samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene. Allikevel
rapporterer museet i egenvurderingen om konkrete oppnådde resultater.
Ingen av museets samlinger oppbevares under dårlige forhold. Fellesmagasinet og
kunstmagasinet har blitt forbedret slik at bevaringsforholdene for kunstsamlingen
har blitt bedre. Museet arbeider med pakking og flytting av gjenstander til
fellesmagasinet.
Museet rapporterer at kun 6 % av den kulturhistoriske bygningssamlingen er på
vedlikeholdsnivå og at så mye som 19 % mangler tilstandsvurdering. Ellers er det
ingen endring i tilstand fra 2019 til 2021, og museet opplyser at noen bygninger
har gjennomgått restaureringer mens andre har en forverring i tilstand. Museet har
tidligere vært læringsarena for NTNU sitt bachelorstudium i tradisjonshåndverk,
samt holdt kurs og utført restaureringsprosjekter i samarbeid med Sametinget
og fylkeskommunen, og ønsker nå å etablere et bygningsvernsenter for å styrke
kompetansen i regionen.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Sør-Troms Museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021.
To ansatte hadde autorisasjon som konservator NMF, men ingen hadde doktorgrad
eller førstekompetanse. Det er uansett en positiv utvikling fra 2020, ettersom en av
museumspedagogene nå har blitt autorisert som konservator NMF.
Museet publiserte to større publikasjoner og fem andre fagartikler, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering.
Museet deltok i ett formalisert FoU-samarbeid som er del av Kulturrådets
museumsprogram for forskning. Museet rapporterer at to av museets konservatorer
deltar i prosjektperioden.
Sør-Troms Museum hadde et tydelig definert mål om styrket FoU-arbeid gjennom
kompetanseheving og publisering. Museet rapporterer om god måloppnåelse,
blant annet har museet tatt over ansvaret for et lokalhistorisk tidsskrift og dannet
ny redaksjon, i tillegg til foredragsvirksomhet og kompetanseheving hos de
ansatte. Museets målrapportering bærer preg av gode koblinger mellom forskning,
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utstillingsprosjekter og formidling av museets samlinger, og museet ser ut til å ha
jobbet i henhold til egne planer.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Varanger museum
Museets arbeid med formidling og forskning vurderes som tilfredsstillende.
Oppvurdering av forskningsinnsatsen er begrunnet i flere publiserte fagartikler,
hvorav to med fagfellevurdering. Museet har utfordringer med samlingene
og tilveksten virker usunn når de rapporterte oppbevaringsforholdene blir
dårligere. Kulturrådet vurderer både samlingsforvaltning og bevaring som mindre
tilfredsstillende.

Formidling
Varanger museum har vedtatt plan for hele museet som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge. Planen er publisert på museets nettsider.
Museet mangler plan for digital formidling og dialog.
Museet melder om tre nye utstillinger, 41 arrangementer og åpning av tre nye
kulturhistoriske bygg i 2021. Totalt 45 834 besøk ga en økning på 35 % fra 2020.
Til sammen 1 503 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg, som er mer enn en
dobling fra 2020 og nært opptil normale besøkstall fra før pandemien. Åpningen av
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum medførte økt åpningstid og økt besøk.
Museet rapporterer om god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen og med gode resultater i form av brukerrespons. Museet har søkelys på
tilgang til samlingene via sosiale media og DigitaltMuseum og følger opp dialog med
publikum i form av innkomne forespørsler og kommentarer til samlingene.
Museets arbeid for mangfold og inkludering preges særlig av strategisk satsing for
kvenkultur. I tillegg har museet ulike tiltak rettet mot innvandrere med blant annet
arbeidstrening. Museet samarbeider dessuten med flere lokale for å tilrettelegge
museet for både nasjonale minoriteter og grupper med ulik sosial status. Museet
rapporterer ikke om arbeid for medvirkning fra barn og unge.
To av tre arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, men bare én
har tilrettelagt formidling.
Kulturrådet vil oppfordre museet til å tydeliggjøre målsettingene for mangfoldsarbeid
i sin rapportering. Museet har ellers satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og
kan vise til god måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
All tilvekst i 2021 var i henhold til plan. Museet rapporterer om passiv
innsamlingspolicy. Selv om tilveksten av gjenstander ikke har økt etterslepet
i tilfredsstillende registrering så er det en uheldig utvikling i forhold til
oppbevaringsforholdene, som har blitt dårligere. Museet forvalter en forholdsvis
stor fotosamling, og tilveksten av fotografier i 2021 har ført til økt etterslep i
tilfredsstillende registrering for denne objektkategorien.
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Museet følger en REVITA-plan for dokumentasjonsarbeid og har i 2021
tilgjengeliggjort et betydelig antall gjenstander og foto. Varanger museum har lite
progresjon i registreringsarbeidet, og museet ligger godt under landssnittet for
andel av gjenstander og foto som er registrert. Siden 2019 har museet hatt en positiv
utvikling med å dokumentere og tilgjengeliggjøre bygningssamlingen slik at 93 % av
denne samlingen nå er tilgjengeliggjort for publikum med foto. Museet mangler flere
planer.
Museet kommenterer at det er ført opp få mål for 2021, en konsekvens av at man
har vært uten daglig leder. Målene er av driftsmessig karakter, men i museets egen
vurdering av måloppnåelse kommer det fram målbart arbeid som er gjort og andre
tiltak som er satt i gang. Blant annet har museet vedtatt Samlingsforvaltningsplan
2021-2024. Kulturrådet ser gjerne at museet finner langsiktige mål med delmål som
er konkret målbare for å kunne arbeide systematisk og strategisk.
Ingen av museets samlinger blir vurdert til å oppbevares under svært gode forhold. En
av museets avdelinger har i 2021 fått klimaregulert magasin og kjølemagasin for foto.
Rapporteringen viser forbedring i oppbevaringsforhold for foto, samt noe bedring for
den kunsthistoriske samlingen og farkoster i forhold til 2020. For den kulturhistoriske
gjenstandssamlingen er det en mindre andel enn tidligere som nå oppbevares
under tilfredsstillende forhold. Museet har i 2021 også jobbet med muggsanering i
samlingene. Kulturrådet stiller spørsmålstegn ved at oppbevaringsforholdene endrer
seg fra år til år med unntak for det arkeologiske materialet. Det er bekymringsverdig at
museet mangler sikringsplan.
Siden 2019 har tilstanden for fire kulturhistoriske bygninger blitt bedret, men allikevel
har 91 % av bygningssamlingene tilstandsgrad 2. Museet virker å arbeide målrettet
med bygningsvern til tross for manglende plan for restaurering, vedlikehold og
utvikling av de kulturhistoriske bygningssamlingene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Mindre tilfredsstillende
Mindre tilfredsstillende

Forskning
Varanger museum hadde forskningsplan som var publisert på internett i 2021. Som
året før hadde én ansatt autorisasjon som konservator NMF. Ingen hadde doktorgrad
eller autorisasjon som førstekonservator.
Museet publiserte to forskningsartikler med fagfellevurdering og fire andre fagartikler.
De ligger med det godt over landsgjennomsnittet for fagfellevurderte publikasjoner
per ansatt. Museet deltok i to formaliserte FoU-samarbeid. Det ene var et prosjekt
i regi av Skognettverket støttet av Kulturrådet, mens det andre var et regionalt
samarbeid med UiT og Vardø næringsforening.
Varanger museum hadde et overordnet mål om å fortsette det prosjektbaserte
samarbeidet med UiT, og ser ut til å ha arbeidet for dette. Museet rapporterer også
om pågående arbeid med publikasjoner i kjølvannet av tidligere prosjektsamarbeid.
Ut over dette etterlyses en mer utfyllende vurdering av egen mål- og
resultatoppnåelse neste år. Kulturrådet anbefaler fortsatt museet å styrke den
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formelle forskningskompetansen i årene som kommer.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum
Kulturrådet vurderer Alta Museums arbeid med formidling, forskning
samlingsforvaltning og bevaring som tilfredsstillende. Nedjustering av formidlingsog bevaringsarbeidet siden forrige vurdering begrunnes blant annet med manglede
rapportering på medvirkning fra barn og unge, og økt vedlikeholdsetterslep i
bygningssamlingen.

Formidling
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum har vedtatt plan som dekker
formidling, formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt digital formidling og dialog.
Planen er publisert på museets nettsider.
Museet melder om seks nye utstillinger og tolv arrangementer og et totalt besøk på
26 531. Det er opp 1 % fra 2020, men fortsatt under halvparten av normalt nivå fra før
pandemien. Til sammen 4 254 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg. Dette er
en seksdobling av skolebesøket fra 2020.
Museet rapporterer om en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, med gode resultater i form av brukerrespons. Museets nye strategi for
digital formidling omfatter målgruppemetodikk med personlighetstyper og hvordan
hver av disse nås best via ulike medier. Foreløpig prioriteres bruk av sosiale medier,
der mange av museets ansatte bidrar med innhold.
Museet viderefører arbeid for økt mangfold og inkludering gjennom blant annet
omfattende formidlingsprosjekter om kvensk kultur, samt historier om krig og flukt
i fortid og samtid. Museet viser også til utstrakt arbeid for språklig tilrettelegging i
museet med autoguider, guidehefter og skilting. Museet rapporterer ikke om arbeid
for medvirkning fra barn og unge.
Museets ene arena, og formidlingen der, er tilrettelagt for personer med nedsatt
funksjonsevne.
Kulturrådet vil berømme museet for dets arbeid med mangfold og inkludering.
Museet har også satt seg tydelige mål for formidlingsarbeidet og kan vise til god
måloppnåelse.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Museet har en beskjeden innsamling som baserer seg på gaver vurdert av
inntakskomité. All tilvekst er i henhold til plan, og med vekt på gjenstander fra
Alta kommune. Museet rapporterer at de har kapasitet for inntak av mindre og
mellomstore gjenstander, samt foto og arkivmateriale. Kulturrådet vurderer det slik at
museet har et godt grunnlag for en mer aktiv innsamling.
Tilnærmet hele museets gjenstands- og bygningssamling er registrert, digitalisert og
tilgjengeliggjort. Fotosamlingen er registrert, men under halvparten er tilgjengeliggjort
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og det er her ingen økning fra 2020. Andelen av fotosamlingene som er dokumentert
er langt over landssnittet.
Museets mål for 2021 var definert som «forsvarlig forvaltning av verdensarv og
samlinger» og er likt som de forutgående årene. Museet har satt seks delmål som
delvis er av driftsmessig karakter slik som samlingsforvalting i henhold til planen, og
delvis mer konkret som for eksempel reparasjon av fartøyet M/K Vally. Kulturrådet
savner konkrete resultatparameter for flere av målene. I museets egen vurdering
anser de måloppnåelse for god. Kulturrådet ser allikevel at halvparten av målene ikke
er nådd, noe museet begrunner med mangel på finansiering.
Det er ingen endringer i oppbevaringsforholdene. De anses som gode, med unntak
for store gjenstander som har noe dårligere forhold. Det er allikevel ingen store
gjenstander som oppbevares under direkte dårlige forhold. Museet har omorganisert
hovedmagasinet for å bedre forholdene for mellomstore gjenstander. Museets
vernede fartøy M/S Vally har omfattende sopp- og råteskader, og museet har i flere år
søkt Riksantikvaren om tilskudd til restaurering.
Museets ni kulturhistoriske bygninger har alle tilstandsgrad 2 eller 3, dvs. vesentlige
eller kraftige symptomer. Dette er en forverring fra 2019 da museet hadde én
bygning på vedlikeholdsnivå. Museet opplyser at de har restaureringsplan for de
fredete samiske bygningene og at bygningene på gjenreisningstunet har råte- og
setningsskader. Det er ikke iverksatt tiltak, men museet opplyser at de vil søke
Sametinget om midler til restaurering av de fredete samiske bygningene.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Tilfredsstillende

Forskning
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum hadde forskningsplan som var
publisert på internett i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og to hadde doktorgrad. Det gir
positiv utvikling for andre år på rad. Museet ligger nå godt over landsgjennomsnittet
for andel ansatte med forskningskompetanse.
Museet publiserte én større publikasjon og én annen fagartikkel, men ingen
forskningsartikler med fagfellevurdering.
Museet deltok i to formaliserte FoU-samarbeid som begge var offentlig sektor Ph.d.
‘er tilknyttet henholdsvis UiT og UiO.
Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum hadde en tydelig definert
målsetting om å styrke forskningsinnsatsen og å fullføre de to Ph.d.-prosjektene.
Museet rapporterer at måloppnåelsen er påvirket av koronapandemien og annen
sykdom. Begge Ph.d.-prosjektene er forsinket, men vil trolig sluttføres i 2022.
Målrapporteringen gir ellers inntrykk av at forskning er godt forankret i museets
strategiarbeid, og at museet jobber i henhold til prioriterte satsingsområder.

315

Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som tilfredsstillende.
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Svalbard museum
Svalbard Museum har jevnt over gode oppbevaringsforhold for samlingene og
bevaringsarbeidet vurderes som meget tilfredsstillende. Samlingsforvaltningen
er tilfredsstillende, med økt etterslep på fotodokumentasjon som et lite minus.
Kulturrådet etterlyser bedre beskrivelser av målsetting og resultater innen formidling.
Museet har ikke publisert fagartikler og ei heller deltatt forskningsprosjekter.
Forsknings- og formidlingsarbeidet vurderes som mindre tilfredsstillende.

Formidling
Svalbard Museum melder å ha vedtatte planer som dekker formidling og
formidlingstiltak rettet mot barn og unge, samt for digital formidling og dialog, men
disse er ikke publisert.
Museet gjennomførte ti ulike arrangementer. Totalt besøk til museet gikk opp 17
% fra 2020 og endte på 14 421. Fortsatt fravær av cruiseturister er en viktig årsak
til lave besøkstall i forhold til før pandemien. Til sammen 1 017 barn og unge deltok
i pedagogiske opplegg. Dette er en tredobling fra 2020, og er også det høyeste
antallet skolebesøk de siste ti årene.
Museet rapporterer om en viss bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale
formidlingen, med vekt på tilgjengeliggjøring av arkivmateriale. Museet har bare
begrenset måling av antall nettbesøkende.
Museet bekrefter at de arbeider med mangfold og inkludering, men beskriver dette
i liten grad. Museet rapporterer ikke om arbeid for medvirkning fra barn og unge.
Museet rapporterer heller ikke om arbeid med immateriell kulturarv.
Museets ene fysiske arena og formidlingen der er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne, men museets hjemmesider følger ikke uutilsynets
retningslinjer for universell utforming.
Kulturrådet etterlyser bedre beskrivelser av målsetting og resultater innen formidling.
Særlig gjelder dette arbeid med målgrupper, mangfold og inkludering.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet
museets formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Svalbard museum har ansvar for å bevare og dokumentere alt innsamlet fredet
materiale fra Svalbard. Innsamlingen fører ifølge museet til økt etterslep i registrering,
men i 2021 har museet ikke mottatt arkeologisk materiale. Den store tilveksten av
foto skyldes overtakelse av Svalbardpostens fotoarkiv. Denne tilveksten har ført til et
stort etterslep i tilfredsstillende registrering av foto. Kulturrådet stiller seg noe kritisk
til at museet tar imot en så stor samling når de samtidig opplyser om at de har store
utfordringer med etterslep.
Museet bruker store ressurser på dokumentasjon av samlingene. Progresjonen i
dokumentasjon av samlingen er god, men pga. den store tilveksten av foto i 2021
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ligger museet under landssnittet i andelen tilfredsstillende registrerte foto. Museet
vurderer hvorvidt det vil være hensiktsmessig å digitalisere hele den nye tilveksten av
foto.
Museet har for 2021 hatt som målsetting å dokumentere den arkeologiske samlingen
ved hjelp av registrator i 100% stilling. I egen vurdering av måloppnåelse skriver
museet at de har finansiert registrator stilling i seks måneder, og forklarer at
koronapandemien og manglende finansiering har gjort det krevende å rekruttere
personell. Museet har god og kontrollerbar målformulering og Kulturrådet vurderer
det slik at målet er delvis nådd.
Museets samlinger oppbevares hovedsakelig under svært gode forhold.
Oppbevaringsforholdene for museets samling av farkoster har endret seg fra svært
gode til tilfredsstillende, og museet kommenterer at forholdene for større gjenstander
kan forbedres.
Vurdering samlingsforvaltning:
Vurdering bevaring:

Tilfredsstillende
Meget tilfredsstillende

Forskning
Svalbard Museum manglet fremdeles forskningsplan i 2021.
Én ansatt hadde autorisasjon som konservator NMF og én doktorgrad. Museet
ligger fortsatt godt over landsgjennomsnittet for andel ansatte med formell
forskningskompetanse.
Museet rapporterer ikke om publikasjoner for 2021, og deltok heller ikke i formaliserte
samarbeid.
Svalbard Museum hadde som mål å opprette en forskeravdeling med arktisk
arkeologi som hovedområde. Av rapporteringen fremgår det at dette arbeidet
ble forsinket på grunn av koronapandemien. Museet har imidlertid opprettet en
prosjektstilling fra 2022 og engasjert en arkeolog. Kulturrådet vil som foregående
år anbefale å prioritere arbeid med en forskningsplan for virksomheten og vurdere
tiltak som kan bidra til en mer forskningsrettet ressursutnyttelse av eksisterende
forskerkompetanse. Kulturrådet etterlyser også en mer utfyllende vurdering av egen
mål- og resultatoppnåelse neste år.
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad, vurderes museets
forskningsvirksomhet i 2021 som mindre tilfredsstillende.
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Besøk

Stiftelse
Svalbard

Økonomi

Aktivitet

Arenabesøk
Årsverk
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Samlingene totalt

Dokumentasjon - gjenstander

Oppbevaringsforhold - gjenstander

Dokumentasjon - fotografier

Oppbevaringsforhold - fotografier
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