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1. Innledning 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har igangsatt et prosjekt som skal levere en arkivutredning og 
en museumsutredning. Dette dokumentet er resultatet av utredningsarbeidet på museumsområdet. 
Målet med prosjektet har vært å gi politikerne i fylket et faglig kunnskapsgrunnlag som framtidas 
regionale arkiv- og museumspolitikk kan utformes på bakgrunn av. 

1.1. Bakgrunn 
Fra og med 1 januar 2020 er Vestfold og Telemark fylkeskommune den regionale aktøren som har 
overtatt de to tidligere fylkeskommunenes rolle i museumssektoren. Som en helt ny institusjon er 
det nødvendig å vurdere hvilken rolle den nye fylkeskommunen skal fylle. Det er ikke bare en ny 
geografi å ta hensyn til. Det er et nytt museumslandskap som den nye fylkeskommunen skal 
forholde seg til. Det nye museumslandskapet består av fire konsoliderte museer som er ulikt 
organisert og finansiert og en avdeling i et konsolidert museum som krysser fylkesgrensene. I tillegg 
er det mange lokale historielag og bygdetun som ikke er konsolidert og dermed står utenfor det 
nasjonale museumsnettverket. I stortingsmelding 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for 
framtida bebudet regjeringen endringer innen museumssektoren på nasjonalt nivå. bebudet 
regjeringen endringer innen museumssektoren på nasjonalt nivå. Det er derfor flere årsaker til at 
arbeidet med å utrede arkiv og museum ble satt i gang. 

Utredningen av museumssektoren er et kunnskapsgrunnlag for Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. Administrasjonen har kartlagt forhold og vil med dette forberede politikerne slik at 
museumspolitikken blir formet på et godt faglig grunnlag. Et kunnskapsgrunnlag bør ha faglig 
legitimitet. Slik legitimitet betinger stor grad av medvirkning fra museumssektoren. Samtidig skal 
nasjonale mål gjøres kjent for fylkespolitikerne.  

Utredningen har fokus på forholdene i Vestfold og Telemark fylke. Tema for utredningen er 
fylkeskommunens rolle overfor museene. Da vil tema om organisering, tilskudd og praktisering av 
armlengdes avstand bli drøftet. 

Museene representerer en viktig del av et demokratisk samfunns egenforståelse og samfunnsminne. 
Museene er på den ene siden uavhengige faglige institusjoner, på den andre er de halvoffentlige og 
avhengig av offentlig støtte. Museene har fire kjerneområder med respektive mål. Disse er definert i 
«Framtidas museum» St.meld. nr. 49 (2008-2009). Følgende faglige mål har blitt definert knyttet til 
de fire kjerneområdene: 

«Forvaltning: Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig for ettertiden og gjøres 
tilgjengelig for publikum og for forskning. Viktige delmål vil være gode sikrings- og bevaringsforhold 
samt prioritering og koordinering av samlingene. 

Forskning: Forskning og kunnskapsutvikling ved museene er et nødvendig faglig grunnlag for innsamling, 
dokumentasjon og formidling. Et delmål vil være økt forskningssamarbeid, både i museumsnettverket og 
mellom museene og forskningsmiljøer i kunnskapssektoren. 
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Formidling: Museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse og være tilgjengelig for alle. Det 
innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon 
og skapende innsikt. 

Fornying: Gjennom faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering, skal museene være oppdaterte og 
aktuelle i alle deler av sin virksomhet, være solide institusjoner og ha en aktiv samfunnsrolle. Et delmål 

vil være å utvikle digital forvaltning og formidling”. (St.mld. 49 (2008-2009) s. 146) 

I foreliggende utredning forholder fylkeskommunens administrasjon seg til den internasjonale 
definisjonen av hva som er å regne som et museum, som også benyttes av det nasjonale 
museumsnettverket. Internasjonal council of museums (ICOM) definerer museum slik: 

Museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og 
dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, 
formidler og stiller ut materielle og immaterielle vitnesbyrd om mennesker og deres 
omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed. (ICOM, 2007) 

Fylkeskommunen har flere roller overfor museene. Den er en regional tilskuddsyter og en regional 
utviklingsaktør. Rollen som utviklingsaktør vises gjennom bygging av kulturell infrastruktur som ulike 
aktører, inkludert museene, tar i bruk. For at museene skal kunne oppfylle sin samfunnsrolle, er det 
avgjørende at fylkeskommunen bidrar til at de kan oppfylle oppdraget på en langsiktig og 
forutsigbar måte. Den fylkeskommunale rollen er per definisjon tilbaketrukket, preget av å legge til 
rette for andre aktører, samtidig som den politiske ledelsen ønsker å være synlig i offentligheten. 
Balansegangen er krevende og det er behov for å utrede hvordan den fylkeskommunale rollen bør 
utøves. 

1.2. Mandat 
Utredningsprosjektets mandat er gitt av fylkesrådmannen: 

Det skal gjennomføres et prosjekt for å kartlegge arkiv- og museumssituasjonen i Vestfold og 
Telemark, og vurdere denne i lys av fylkeskommunens ansvar og rolle innenfor de to 
sektorområdene. Prosjektet skal munne ut i to skriftlige utredninger, som grunnlag for videre 
arbeid med en ny museumsstrategi. 

1.3. Organisering 

 

Figur 1. Organisering av prosjektet. 

Prosjektgruppe

Delprosjekt 1
Arkiv

Delprosjekt 2
Museum

Delprosjekt 3
Evaluering og oppfølging
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Prosjekteier: Direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Else Blom. 

Prosjektleder: Seksjonsleder for kulturarv, Terje Gansum. 

Utredningsprosjektet er organisert i tre delprosjekter, med en overordnet prosjektgruppe 
somstyringsgruppe. Prosjektgruppa ledes av seksjonsleder for kulturarv Terje Gansum. Den består 
også av de ansvarlige for delprosjekt 1 og 2, i tillegg til rådgiver Line R. Ørslien i sektor for kultur, 
regional identitet, idrett og frivillighet. Opprinnelig inngikk også Arild Braa Norli fra samme sektor i 
prosjektgruppa. Han gikk ut underveis i prosessen grunnet opphørt arbeidsforhold og skifte av jobb. 

Rådgiver Ane Ingvild Støen har hovedansvar for delprosjekt 1 som produserer arkivutredningen. 

Rådgiver Stine-Marie Schmedling har hovedansvar for delprosjekt 2 som produserer 

museumsutredningen. Begge arbeider i seksjon for kulturarv i sektor for kultur, regional identitet, 

idrett og frivillighet.  

Delprosjekt 3 drives av den overordnede prosjektgruppa i fellesskap.  

 

Det er etablert faglige referansegrupper for delprosjekt 1 og 2 med ressurspersoner fra henholdsvis 
arkivsektoren og museumssektoren. Formålet med referansegruppene er å kvalitetssikre den faglige 
delen av arbeidet. 

I referansegruppa til delprosjekt 2 sitter: 

- Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund 
- Linda Stewart, seniorrådgiver kultur, Innlandet fylkeskommune 
- Brita Brenna, professor, Universitetet i Oslo 
-  

I tillegg har Nanna Løkka fra Telemarkforskning AS bidratt som ressursperson i utredningsarbeidet. 

1.4. Gjennomføring 
Arbeidet med museumsutredningen ble igangsatt i januar 2020. Utkast til ferdig dokument sendes 
ut på høring 16. 10.2020, med høringsfrist 01.12. 2020. Med bakgrunn i høringsinnspillene som 
kommer inn, skal museumsutredningen bearbeides fram mot ferdigstilling og offentliggjøring i 
november samme år. Det vil bli holdt en orientering om utredningen i hovedutvalg for kultur, 
folkehelse, tannhelse og idrett før jul 2020. 

 

1.5. Medvirkningsprosess 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har vært avhengig av informasjon og innspill fra arkiv- og 

museumsinstitusjonene i fylket for å produsere museumsutredningen. Utredningsprosjektet har 
derfor gjennomført en medvirkningsprosess i tre trinn. Formålet har vært å gi aktørene anledning til 
å påvirke prosessen samt mene noe om utkastet til ferdig produkt. 
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Figur 2. Prosess for medvirkning. 

 

1.6. Trinn 1: Innspillsmøte 
Trinn 1 i medvirkningsprosessen var et innspillsmøte for ledere og medarbeidere i arkivsektoren og 
museumssektoren, som ble avholdt på Bø Hotell 5. mars 2020. Her fikk deltakerne anledning til å 
komme med innspill til utredningsarbeidet, gjennom to fasiliterte workshoper. 

Innspillsmøtet var en uformell dialogarena, i form av at alle innspillene som kom inn, ble behandlet 
samlet i etterkant. De ble ikke knyttet til personene som hadde avgitt dem eller til institusjonene 
som de representerte. Målet med møtet var å samle så mange synspunkter, forslag og råd som 
mulig – knyttet til utfordrings- og mulighetsrommet på fagområdene – fra personer som arbeider 
med arkiv og museum til daglig i Vestfold og Telemark. 

 

I forkant av innspillsmøtet var det sendt ut informasjonsbrev om prosjektoppstart, med invitasjon, til 
arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket. Ved en feil ble det ikke sendt ut informasjonsbrev og 
invitasjon til Arbeiderbevegelsens arkiv og Folkemusikkarkivet i Telemark, samt Vinje-senteret. Dette 
er beklaget i etterkant. Institusjonene har, på lik linje med de andre, fått anledning til å delta i trinn 
2 og 3 av medvirkningsprosessen. I tillegg vil prosjektgruppa ta initiativ til å avholde dialogmøter 
med de tre institusjonene i høringsperioden til henholdsvis arkivutredningen og 
museumsutredningen, slik at synspunkter, forslag og råd fra ledere og medarbeidere ved 
institusjonene blir lagt til grunn for utredningene, før de ferdigstilles. 

Alle innspill som ble fremmet på innspillsmøtet, er i etterkant transkribert og sammenstilt. De ligger 
ute på fylkeskommunens nettside (Vestfold og Telemark fylkeskommune, 2020: 
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/kulturarvartikler/arkiv-og-museum-i-vestfold-
og-telemark/). De er også sendt ut til arkiv- og museumsinstitusjonene som deltok på møtet, samt 
Vinje-senteret, Arbeiderbevegelsens arkiv og Folkemusikkarkivet i Telemark. 

1.7. Trinn 2: Skriftlige innspill 
Trinn 2 i medvirkningsprosessen var anledningen arkiv- og museumsinstitusjonene fikk til å avgi et 
formelt, skriftlig innspill til utredningsprosjektet. 

Syv institusjoner har sendt inn skriftlige innspill til delprosjekt 2. Innspillene ligger vedlagt 

innspills
møte

skriftlige 
innspill

høring

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/kulturarvartikler/arkiv-og-museum-i-vestfold-og-telemark/
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/kulturarvartikler/arkiv-og-museum-i-vestfold-og-telemark/
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utredningen. De 7 institusjonene er: 

- Berg-Kragerø museum 
- Norsk industriarbeidemuseum 
- Stiftelsen Porsgrunn Bymuseum 
- Telemark museum 
- Vestfoldmuseene IKS 
- Vest-Telemark museum 
- Midt Telemark museum 

1.8. Trinn 3: Høring 
Trinn 3 i medvirkningsprosessen er en høring. Museumsutredningen blir sendt ut på høring 16.10 
2020 med høringsfrist 01.12. 2020. 
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2. Organisering av museumssektoren 

2.1. Innledning 
Samhandlingen mellom museer og fylkeskommuner kan ha en relativt stor bredde. Det er flere 
eksempler på samarbeid om arkivtjenester og bygningsvern. Det finnes også eksempler på 
samarbeid om samlingsforvaltning. I innlandet har de konsoliderte museene formalisert et faglig 
samarbeid. Hver vår arrangerer museumsforumet i innlandet og fylkeskommunen et felles 
fagseminar. Fylkeskommunen fungerer som en fasilitator og legge til rette for møteplasser også for 
diskusjoner om organisering og struktur. Relevante kontaktflater mellom museum og 
fylkeskommune kan i tillegg være plan, næring og utvikling. I en undersøkelse gjennomført av 
kulturrådet kommer det fram at Museene i det nasjonale etterspør bedre koordinering mellom 
offentlige aktører og forvaltningsnivåene, blant annet innen kulturminnevern. (Kulturrådet, 2019a) I 
tillegg ulike former for dialog og samarbeid er åpenbart fylkeskommunens rolle som tilskuddsyter 
sentral for museene. Formen på dialogen mellom fylkeskommunen som tilskuddsyter og museene 
varierer i fra region til region.. I forbindelse med fylkeskommunens rolle som tilskuddsyter er en god 
forståelse av prinsippet om armlengdes avstand sentralt. 

2.2. Armlengdes avstand 
Prinsippet om armlengdes avstand regnes av mange som kulturlivets grunnlov. Prinsippet innebærer 
at det skal være full kunstnerisk og faglig frihet hos kulturinstitusjonene. Praksisen har stått svært 
sterkt i utviklingen av den moderne norske kulturpolitikken og handler om at det skal være 
tilstrekkelig avstand mellom politikerne og kunst- og kulturfeltet. Til tross for at store deler av 
kulturlivet er finansiert gjennom offentlige midler, skal kulturlivet være autonomt. Dette i 
motsetning til tidligere tider der både kirke og kongemakt har hatt makten over kulturen. Prinsippet 
om armlengdes avstand hviler i sin tur på en sentral menneskerett, nemlig ytringsfriheten. Med 
andre ord skal prinsippet om armlengdes avstand forhindre at politikere har mulighet til å instruere 
kulturfeltet, for i sin tur å forhindre et ideologisk styrt kulturliv. Nettopp fordi en helt sentral 
begrunnelse for en statlig kulturpolitikk, er at kultur skaper arenaer for ytring, må kulturen være fri 
for politiske bindinger. Det er forventet at under en eventuell revidering av kulturloven, vil dette bli 
eksplisitt behandlet, slik at prinsippet om armlengdes avstand blir lovfestet (St.mld 8 Kulturens kraft 
s. 91). En museumslov vil etter alle solemerker også si noe om dette.  

Men hvor lang er en arm? Samtidig som prinsippet om armlengdes avstand må opprettholdes, må 
det også være legitimt for det offentlige å bruke tildelingsbrev, mål- og resultatkrav o.l. for å styre 
kulturinstitusjonene. Slike mekanismer sørger for at politikere har mulighet til å gi virksomhetene 
retning i tråd med det folket har valgt gjennom demokratiske prosesser. Innholdet i det som 
formidles bør politikere derimot holde seg unna.  

Det kan likevel være vanskelig å trekke klare og bestemte retningslinjer for hvor lang eller kort 
armen kan være, dette er derfor stadig i forhandling – lokalt og nasjonalt. For eksempel reagerte 
deler av kulturfeltet på at tildelingsbrevene i årene før grunnlovsjubileet instruerte 
kulturinstitusjonene til å nettopp forholde seg til jubileet, mens andre syns dette var helt greit.  
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Kulturfeltet har også et mål om kulturelt mangfold. Museumsreformen har ført til sammenslåing og 
samordning av sektoren, noe som potensielt sett kan føre til mindre mangfold og større ensretting 
av kulturelle ytringer. Således kan til og med strukturelle reformer, også tolkes som brudd på 
prinsippet om armlengdes avstand. 

2.3. Museumsreform - mål og virkemidler 
Et sentralt bakteppe for den foreliggende utredningen er den nasjonale museumsreformen. Reformen 
har preget museumssektoren i snart 20 år og på mange måter skapt dagens strukturelle 
museumslandskap. Generelt kan vi si at museumsreformen har modernisert museumssektoren og 
bidratt sterkt til at Norge i dag har et nasjonalt museumsnettverk bestående av store og mellomstore 
museum med, overordnet sett, felles museumsfaglige ambisjoner. Det nasjonale museumsnettverket 
kan enklest sett defineres som de museene som ligger under Kulturdepartementet. 

Den nasjonale museumsreformen ble iverksatt etter vedtak i Stortinget i desember 2000. Reformen har 
omfattet museer med statlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, men altså ikke museer under andre 
departementer (universitetsmuseene, etatsmuseer). Utgangspunktet for museumsreformen var et 
fragmentert, variert og lite samordnet museumslandskap. I museumsutredningen fra 1996 (NOU 1996, 
s.7) blir det norske museumslandskapet som «eit sjølvgrodd museumslandskap der private og lokale 
initiativ har vore ein mykje viktigare etableringsfaktor enn planlegging og styring frå styringsmaktene» 
(NOU 1996, s. 47). Sektoren har blitt grunnlagt på et åpent og inkluderende museumsbegret, der i 
prinsippet hvem som helst har kunnet etablere en samling og kalle det et museum. Museene var på 
1990-tallet små, ofte basert på midlertidig tilsatte uten formell museumsfaglig kompetanse. Målet med 
reformen har vært en faglig styrket sektor. Museumsreformen har på mange måter vært planlagt og 
gjennomført som et «tiltak» som ved hjelp av strukturelle og økonomiske virkemidler skulle gjøre 
museene større og samordne sektoren, slik at den faglig sett ble styrket. 

2.4. Struktur 
Allerede i den såkalte ABM-meldingen «Kjelder til kunnskap og oppleving» (St.meld. 22 (1999–2000))  ble 
det varslet en omfattende reform der konsolidering av museumsenheter var en sentral del: «Frå statleg 
hald bør det initierast ein prosess med sikte på ei opprydding i dei einskilde distrikta og regionane, slik at 
ein sit att med eit mindre tal (1-6) konsoliderte museum eller museumsnettverk i kvart fylke, dvs. 
einingar med ei så sterk fagleg og økonomisk plattform at dei på ein meiningsfull måte kan inngå i eit 
samla nasjonalt nettverk av museum. Tanken er ikkje å sentralisera; lokale museum bør framleis finnast 
som formidlingsarenaer, men det bør arbeidast for ei samorganisering på regionalt nivå for å oppnå ei 
fagleg kvalitetsheving» (St.meld. nr. 22 (1999–2000), s. 8). 

Reformen har i ettertid blitt gjennomført over hele landet, om enn med ulikt trykk og ulikt tempo. Fra et 
antall på over 500 enkeltstående museumsinstitusjoner, består det nasjonale museumsnettverket i dag 
av litt over 60 administrative enheter. Denne reduksjonen har skjedd gjennom ulike former for 
konsolidering, imidlertid er antallet formidlingsarenaer i liten grad redusert. Dessuten kan små, lokale 
bygdetun og samlinger fortsatt kalle seg ‘museum’, derfor finnes det en rekke lokale museer i tillegg til 
museene i det nasjonale museumsnettverket. 

Selv om reformen har vært statlige initiert og gjennomført som et nasjonalt prosjekt, har mye vært 
overlatt til regionene. Det ble for eksempel ikke gitt nasjonale bestemmelser over størrelsen på de nye 
museene. Signalet var at antall museum pr region burde ligge på mellom 1 og 6, og hvert museum burde 
ha minst 8-10 ansatte. Slik ble det gitt klare statlige signaler om retning, men regionene hadde likevel en 
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relativ frihet i å finne en form som de fant hensiktsmessig. Resultatet har blitt at vi fått regioner som har 
samlet driften i ett museum, f. eks. Vestfold , mens andre har landet på flere f. eks. Telemark. 

Det ble heller ikke gitt nasjonale bestemmelser om selskapsform. I dag er den foretrukne selskapsformen 
for museer stiftelser (60%). Noen museum har valgt aksjeselskap som selskapsform (14%), noen museer 
er organisert som statlige virksomheter (10%) eller interkommunale selskap (6%). Dette kommer vi 
tilbake til flere steder i rapporten. 

2.5. Økonomi 
I tillegg til de organisatoriske virkemidlene har museumsreformen brukt økonomi som virkemiddel. 
Museumsreformen har derfor også vært en økonomisk reform med en vesentlig opptrapping av de 
offentlige tilskuddene til sektoren. Det var en klar sammenheng mellom økonomiske og organisatoriske 
virkemidler: Økte økonomiske bevilgninger ble løst ut ved konsolidering, nettopp fordi man hadde sterk 
tro på at konsolidering skulle føre til faglig styrking. 

På papiret ble det lagt stor vekt på at konsolidering skulle være basert på frivillighet. I praksis vet vi at 
både stat og fylkeskommune har lagt stort press på museene, og at økonomi har blitt brukt som 
pressmiddel. I ettertid har det blitt klart at noen museum derfor primært har hatt økonomiske motiv for 
å bli med på reformen – ikke faglige. Det har i sin tur gjort det utfordrende for noen av de konsoliderte 
enhetene å drive museumsfaglig utvikling, all den tid eiere og ansatte har hatt ulike faglige ambisjoner. 
Mange eiere har ikke delt museumsledelsens faglige ambisjoner. Disse har ofte ønsket å prioritere 
institusjonsutvikling i tråd med profesjonelle museumsfaglige standarder, mens lokale eiere har ønsket å 
prioritere lokale visningsarenaer. 

I tillegg til å gi økte økonomiske rammer skulle reformen samordne de økonomiske rammene i sektoren. 
Det ble derfor lagt opp til et delt finansieringsansvar mellom stat og region. ABM-meldingen skisserte et 
hovedprinsipp om at staten skulle bidra med inntil 60 prosent og regionen med minst 40 prosent. I 
praksis har dette vært fulgt opp svært ulikt for de ulike museene. I «Utredning av oppgave- og 
ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet» fra 2018 gjennomgikk 
Kulturdepartementet forholdet mellom statlig og regionalt tilskudd for alle museene i det nasjonale 
museumsnettverket. Den statlige prosentandelen av tilskuddene varierer mellom 100 %, som gjelder for 

7 av museene, og 28 %, som gjelder Museum Vest(St.mld. 8 (2018-2019)). Hvordan dette ser ut i 
Vestfold-Telemark kommer vi tilbake til. 

2.6. Faglig utvikling 
Reformens fokus på størrelse hang sammen med at museumsreformen framfor alt var en faglig reform. 
Konsolidering var et mål i seg selv, men mest av alt et middel for å styrke sektoren faglig sett. Kapasitet 
og kompetanse har vært nøkkelord gjennom reformen. Reformen skulle gjøre museene til «sterke 
museumsfaglige institusjoner som [kunne] gå aktivt inn i de mange utfordringene i museenes 
samfunnsrolle» (St.meld. nr. 49 (2008–2009:11)). Museene skulle bli aktive samfunnsaktører som deltar i 
samfunnsdebatten og fremmer kritisk refleksjon. 

De nasjonale målsettingene for museumspolitikken har ligget nokså fast gjennom hele reformperioden. 
Det har gjennomgående vært fokusert på museene som faglige kunnskapsinstitusjoner med et vidt 
spekter av faglige oppgaver og et bredt samfunnsansvar. Oppgavene og samfunnsansvaret er gjerne 
samlet under noen faste begrep som viser spennvidden i museumsvirksomheten. Dette gjelder særlig 
begrepene forvaltning, formidling og forskning. I den seneste museumsmeldingen ble disse tre 
områdene komplettert med et fjerde begrep – fornying – som nettopp var et forsøk på å begrepsfeste 
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museenes samfunnsansvar. Det overordnede målet med museumsreformen har vært å konsolidere med 
hensikt om å løse ut faglige merverdier innenfor disse fire områdene. 

Det er utviklet en profesjonell infrastruktur rundt de museumsfaglige oppgavene som museene i det 
nasjonale museumsnettverket skal/kan bruke. Det gjelder for eksempel databasen for 
samlingsforvaltning, PRIMUS, den digitale formidlingsportalen Digitalt Museum, deltakelse i de faglige 
museumsnettverkene, aktivitet gjennom de museumsfaglige utviklingsprogrammene til Kulturrådet, 
publikasjoner i akkrediterte kanaler. For tiden jobber Norsk museumsforbund med at museumsansatte 
får registrere sine publikasjoner i den nasjonale databasen over vitenskapelig arbeid CRISTIN og bli en del 
av det såkalte «tellekantsystemet». Siden museumsreformens begynnelse har det kommet flere 
museumsfaglige utdanningsløp ved norske utdanningsinstitusjoner og det fagfellevurderte tidsskriftet 
Norsk museumstidsskrift er etablert. Utviklingen av denne museumsfaglige infrastrukturen kan langt på 
veg sees i sammenheng med museumsreformen, selv om det ikke nødvendigvis er direkte 
sammenhenger. 

2.7. Lokale samlinger og frivillig engasjement 
Frivillighet er et sammensatt begrep. Frivilligheten er i mange tilfeller en viktig og noen ganger en 
integrert del av konsoliderte museer. Det finnes ulike strukturer for samarbeid mellom frivillighet og 
konsolidert museum og det finnes frivillighet som i mindre grad har interaksjon med profesjonelle 
museer. Når frivillighet omtales i denne utredningen vil det i hovedsak peke på enheter som står 
utenfor det nasjonale museumsnettverket og ikke er konsolidert. 

Det er flere kategorier museer som ikke har vært en del av museumsreformen, og således heller ikke 
er en del av Kulturdepartementets museumsportefølje. Dette gjelder som nevnt 
universitetsmuseene, de samiske museene og etatsmuseer, og også enkelte private museer. Men 
ikke minst gjelder det lokale samlinger og museer som ikke har blitt konsolidert inn i større enheter, 
og det er det som er relevant i denne sammenheng.  

Museumsreformen har skapt et museumslandskap som skiller mellom større, profesjonaliserte 
institusjoner som får statsstøtte og lokale samlinger som driftes av frivillige lag og foreninger. I den 
grad disse får offentlig støtte, er det stort sett fra kommunene. Enkelte kan også få støtte fra 
fylkeskommunene. Denne museumskategorien kjennetegnes av å bestå av små samlinger, med få 
eller ingen fast ansatte og stor andel av frivillig innsats i driften. Kanskje har de én kommunalt ansatt 
formidler eller de samarbeider med en kommunalt ansatt kulturarbeider – ofte har de ingen ansatte 
og blir drevet utelukkende på frivillig basis. Det er typisk historielag og venneforeninger som 
forvalter disse samlingen. Etter museumsreformen står fortsatt mange av de lokale samlingene 
utenfor en konsolidert enhet og uten tilgang på den profesjonelle infrastrukturen som det nasjonale 
museumsnettverket gir. En konsekvens av museumsreformen er at det er skapt et skille mellom mer 
og mindre profesjonaliserte museer, et skille mellom lokale og regionale samlinger. Dette har på sett 
og vis vært en ønsket utvikling som den nasjonale politikken har styrt fram mot. 

Således finnes det i dag en underskog av mindre, lokale samlinger, arkiv og bygdetun som har blitt 
stående utenfor museumsreformen - fordi de av en ulike grunner ikke ble en del av et konsolidert 
museum, eller fordi de i ettertid har trukket seg ut. Betegnelsen museum er ikke beskyttet eller 
forbeholdt museene i det nasjonale museumsnettverket. Noen av disse samlingene kaller seg derfor 
museum, andre ikke. Det er viktig å understreke at selv om denne kategorien ikke inngår i et 
nasjonalt museumsfagmiljø, kan de ha viktige funksjoner i lokalsamfunnet, særlig med tanke på å 
være et møtested. Disse arenaene kan være sentrale lokale møtesteder med mye aktivitet, typisk er 
julemarked, Olsokfeiringer og lokalhistoriske foredrag. De kan også ha betydelige lokale samlinger.  
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Museene i det nasjonale museumsnettverket skal også ha en lokal forankring, men de skal i tillegg 
være en del av større og sterkere museumsenheter på regionalt nivå, og de skal inngå i et nasjonalt 
faglig samarbeid gjennom museumsnettverkene. Dette er et viktig prinsipp å se til når det gjelder 
hva slags museumsinstitusjoner som hører hjemme i det nasjonale nettverket. Det skal være 
institusjoner som bidrar på alle tre nivåene. Således hører ikke et lokalt museum hjemme i dette 
nettverket, selv om det kan ha mange viktige roller lokalt. For å være en del av det nasjonale 
nettverket, settes det også krav til robuste fagmiljø og profesjonalisert administrasjon. 

Ved å ikke ta del i museumsreformen, har de lokale museene på sett og vis falt ut av den nasjonale 
museumspolitikken. De tilhører dermed et annet politikkområde og befinner seg i skjæringspunktet 
mellom den nasjonale frivillighetspolitikken og den lokale kulturpolitikken. Det betyr at 
museumsreformen ikke bare har ført til et museumslandskap med museer innenfor og utenfor det 
nasjonale museumsnettverket, men at det har vokst fram egne lokale museumspolitikker som langt 
på veg er løsrevet fra den nasjonale. For disse er det andre verdier og målsettinger som gjelder. Det 
er et politiske spørsmål hvorvidt en fylkeskommune eller en kommune vil prioritere denne lokale 
underskogen. 

I forbindelse utredningen «Museum og samfunn» (Hylland. et al., 2020) som Telemarksforsking har 
gjort om museene på oppdrag av Kulturdepartementet, er det gjennomført en spørreundersøkelse 
til alle de konsoliderte museene. Der framkommer det at mange opplever samarbeidet med frivillige 
som utfordrende. Frivillige kan være venneforeninger og lokale historielag. Nokså ofte har disse hatt 
sentrale roller i etableringen og utviklingen av samlingen i første omgang. Det overordnede 
dilemmaet som mange av svarene peker i retning av, går mellom profesjonalisering og frivillighet. Av 
enkelte kobles dette dilemmaet helt eksplisitt til endringene gjennom museumsreformen, som 
skulle skape større, sterkere og mer profesjonelle museumsorganisasjoner. Da blir det utfordrende å 
jobbe på slike premisser. Spenningene mellom lokale foreninger og konsoliderte museer er også til 
stede i Vestfold og Telemark fylke. 

2.8. Ulike selskapsformer 
Før museumsreformen var det nasjonale museumslandskapet kjennetegnet av en rekke små 
museer. Mange av dem var organisert som lag og foreninger, nettopp fordi de var vokst fram av 
lokale og frivillige engasjement. Kommunal virksomhet var også en vanlig selskapsform, men 
stiftelser var vanligst. Disse var små og gjerne knyttet til eierskap av samlingene. Med 
museumsreformen ble museene større og konsolideringsprosessene har ført til at nye 
selskapsformer har kommet til (aksjeselskap og IKS), mens gamle er forlatt (lag og foreninger). 
Dessuten har det vokst fram en ny og særegen tradisjon for stiftelsesorganisering, kun kjent fra 
museumssektoren, nemlig komplekse stiftelsesorganisasjoner. 

I 2013 gjorde Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av 
museumsreformen. De vektlegger hvordan departementet med uttrykket ‘konsolidering’ mente én 
juridisk enhet med ett styre (Fossestøl. et al., 2013, s. 10).  «Kort sagt, antagelsen var at man 
gjennom en slik mer profesjonell ledelse og organisering av museet ville ressurser i større grad 
kunne sees i sammenheng og derved bidra til faglige måloppnåelse» (Fossestøl, et al., 2013, s. 9). 

Stiftelser er en selveiende, selvstendig juridisk enhet som hverken eies av staten eller er private. 
Drift av stiftelser reguleres av stiftelsesloven som sier at stiftelser skal ha et grunnfond, vedtekter og 
et styre. Stiftelser rapporterer til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Stiftelser har derfor stor grad av 
autonomi og oppfattes som egnet når faglige interesser skal ivaretas. Samtidig er stiftelsesformen 
konservativ og det kan være vanskelig å avvikle/omdanne stiftelser eller endre på formålet. 
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Stiftelser kan heller ikke bestå av understiftelser. På museumsområdet har man likevel utviklet en 
særegen praksis for bruk av stiftelser, på den måten at mange konsoliderte museer er organisert 
som en stiftelse med ansvar for drift, og som i sin tur forholder seg til et eller flere eierstiftelser med 
tilsvarende styrer. Som følge av dette har noen av de konsoliderte museene fått svært komplekse 
organisasjonsstrukturer.  

Tidligere evalueringer har vist at disse komplekse strukturene i noen tilfeller har hatt negative 
konsekvenser for den faglige utviklingen. Dette kom eksempelvis klart fram under evalueringen av 
Buskerudmuseet (Løkka et al. 2019). En kombinasjon av manglende lojalitet til Buskerudmuseet som 
overordnet prosjekt, en rekke lokale eierstiftelser samt uheldig avtaleverk, skapte økonomiske 
maktkamper som forhindret faglig utvikling. Dette førte i sin tur til mistillit og dårlig arbeidsmiljø 
både mellom avdelingene og mellom avdelingene og ledelsen ved museet. Også ved 
Haugalandmuseet har det vært tilsvarende utfordringer (Haugsevje et al. 2016). I fjor ble 
Haugalandmuseet til slutt gjenopprettet som et AS.  

Aksjeselskap er altså et alternativ til stiftelsesformen. Disse reguleres av aksjeloven, og styres 
gjennom vedtekter av en generalforsamlinger og et styre. Styringsinteressene i et AS vil vanligvis 
være knyttet til områder som verdiskaping, økonomisk avkastning og markedsfokusering, men det 
kan variere. For museene som har valgt denne selskapsformen, er det lite som tyder på at faglig 
fokus har blitt nedprioritert til fordel for kommersiell tekning. Flere av de store museene har valgt 
AS som selskapsform, for eksempel Anno museum i Innlandet, Museene i Stavanger, Museene i Sør-
Trøndelag og Stiklestad kultursenter. Museumsmessig sett synes det da å være gunstig at styret 
både har museumsfaglig og økonomisk kompetanse, men aksjeselskap er ingen garanti for at 
museet blir en sterk og samlet institusjon. Av offentlig ordskifte i regionale og lokale aviser forstår vi 
at det er interne utfordringer i både Museene i Sør-Trøndelag og Stiklestad kultursenter. 

Interkommunale selskap er en mindre vanlig organisasjonsform for museer. Disse er regulert av IKS-
loven. Selskapene styres av et representantskap med minst ett medlem fra hver kommune, valgt av 
kommunestyret. IKS gir kommunene mulighet til å være aktive i styring og kontroll av 
organisasjonen. Et IKS kan imidlertid ha en slagside med tanke på museumsfaglig ledelse og 
utvikling. AFI skriver: «IKS-formen er risikabel dersom det er kommunale eiere med ulike og 
potensielt dårlig koordinerte synspunkter og eierne kun er interessert i å ivareta sin egen kommunes 
interesser» (Fossestøl et al., 2013, s. 11). Med tanke på de faglige målene for museumsreformen, og 
hvordan disse er tenkt løst ut, vil et IKS med andre ord kreve lojalitet til museet som institusjon fra 
de kommunale representantene - framfor til kommunen de representerer.  

Basert på statistikk og tidligere evalueringer er det vanskelig å si at én bestemt selskapsform er 
bedre egnet enn den andre når det gjelder museum. Det synes for eksempel ikke å være klar 
sammenheng mellom gode resultater på Kulturrådets museumsstatistikk og selskapsform. 
Evalueringene gir imidlertid en tydelig indikasjon på at museer med komplekse eierstrukturer har 
større problemer enn andre med å få til ønsket faglig utvikling. Det er derfor grunnlag for å anbefale 
museene om å forenkle kompliserte eierskapsstrukturer, selv om noen museer har fått det til å 
fungere. I de tilfellene det fungerer, synes lojalitet til den nye institusjonen å være nøkkelen. For å få 
til ønsket faglig utvikling med komplekse eierstrukturer, må lojaliteten ligge ved det konsoliderte 
museet og de mål som dette har satt seg. Hvordan denne lojaliteten skapes, finnes det ikke klare 
oppskrifter på.   

Det er viktig at museene får en selskapsform som er mest mulig hensiktsmessig med tanke på målet. 
Er målet framfor alt lokal forankring, eierskap og engasjement? Eller er målet en faglig utvikling av 
museet som profesjonalisert kunnskapsinstitusjon? Begge målene kan for så vidt være legitime mål, 
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men for museum i det nasjonale museumsnettverket er det klart at målsettingen er å være en 
profesjonell kunnskapsinstitusjon (uten at det utelukker lokalt engasjement). 

2.9. Museumsmelding og ny museumslov 
Det er varslet at det kommer en nasjonal museumsmelding ved årsskiftet 20/21.  En mulig ny 
museumslov og potensiell akkreditering av museer har blitt løftet frem av sentrale aktører på 
museumsområdet. Formelt sett har det tydeligste signalet kommet gjennom regjeringsplattformen, 
formulert på Granavolden i januar 2019. Der sies det at regjeringen vil «Starte arbeidet med en ny 
museumslov» (Regjeringen, 2019). Spørsmålet om en ny museumslov har også vært diskutert på de 
regionale dialogmøtene som ble gjennomført mellom Kulturrådet og museene i løpet av høsten 
2019. 

En ny museumslov er også tatt opp i en del av de skriftlige innspillene til den nye 
museumsmeldingen. Museumsforbundet understreker eksempelvis i sitt innspill til 
Kulturdepartementet at en museumslov må inkludere en definisjon av hva et museum er, samt 
hvilke oppgaver og hvilket ansvar museene har. (Norges museumsforbund, 2020 s. 3) Dersom en 
museumslov blir en realitet, er det sannsynlig at denne vil ta utgangspunkt i en definisjon av hva et 
museum skal være. Med det kan vi få en juridisk forankret museumsdefinisjon, som både kan brukes 
til å stille krav til museene og til å skille mellom ulike museer og eventuelt tilhørende ulike 
rettigheter og plikter mellom ulike museer. Dette gjør at spørsmålet om museumslov diskuteres 
parallelt med spørsmålet om akkreditering av museene. I sitt innspill til den nye museumsmeldingen 
kommenterer Museumsforbundet også spørsmålet om akkreditering. De signaliserer at de ikke 
ønsker en nivådeling mellom museer, men hilser samtidig akkreditering velkommen som et mulig 
verktøy for profesjonalisering. 

3. Fylkeskommunens roller 

3.1. Samfunnsutvikler og samfunnsplanlegger 
Fylkeskommunens har mange roller som favner bredt fra skole, samferdsel, folkehelse, planlegging 
og kulturarv. Fylkeskommunen opptrer blant annet som myndighet, forvalter, tiltakshaver og 
tilskuddsyter.  

Fylkeskommunane skal setje i verk eigen politikk, men også nasjonal politikk i ein regional 
kontekst. Rolla som samfunnsutviklar blir utøvd i samspel med staten og kommunane. Denne 
rolla blir styrkt gjennom regionreforma. Regjeringa forventar at fylkeskommunane vil utnytte 
handlingsrommet. Dei formelle endringane er ikkje nok. I tillegg til dei geografiske 
endringane og endringar i oppgåveporteføljen forventar regjeringa eit sektorovergripande 
perspektiv hos regionale folkevalde politikarar og administrasjonsapparat. Dette er ein viktig 
føresetnad for at landet skal kunne hauste fruktene av reforma. (Prop. 84 S, 2016‒2017, s 5). 

Samfunnsutviklerrollen er sterkt vektlagt i regionreformen, og må konkretiseres gjennom aktiv 
fylkeskommunal politikk. Konkret er denne politikken formet gjennom et planhierarki. Fra Regional 
planstrategi til regionale planer og strategier med tilhørende handlingsprogram.  

Det har vært ulik praksis i de to tidligere fylkeskommunene med hensyn til hvordan museene har 
vært del av de fylkeskommunale planene. I strategisk kultur og idrettsplan for Vestfold (2019-2022) 
er Vestfoldmuseene IKS omtalt, og det er nedfelt egne tiltak som skal tydeliggjøre utviklingsarbeid, 
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eierrolle og utveksle faglig kompetanse (Vestfold fylkeskommune, 2018, s. 27). I Telemarks strategi 
for Kultur og kulturarv (2014-208, prolongert til 2020), er fylkeskommunens rolle overfor museene 
omtalt som å sikre investeringer og øke statlige tilskudd til drift (Telemark fylkeskommune, 2014, s. 
31). 

3.2. Kulturminnemyndighet og formidling 
Fylkeskommunen er gitt statlig myndighet for å forvalte kulturminner etter kulturminneloven med 
tilhørende ansvarsforskrift (Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven). 
Fredete bygg og anlegg samt automatisk fredete kulturminner er førstelinjeansvar for den regionale 
kulturminneforvaltningen. Innenfor arealforvaltningen skal fylkeskommunen sjekke ut når areal skal 
omreguleres og tas i bruk på nye måter. Det utløser krav om registrering av kulturminner eller 
vurdering av hvordan tiltaket virker inn på fredete kulturminner eller verneverdige bygg. I 
fylkeskommunens arbeid med registering og kartlegging av kulturmiljøer genereres det kunnskap 
om kulturminnene og stedenes historie. Registeringsstrategi er i høy grad et spørsmål om 
metodebruk og metodeutvikling. Som ansvarlig forvaltningsaktør utvikles også nye metoder, som 
både er forskningsmessig relevant og som gir ny kulturhistorisk innsikt. Ny innsikt som følge av 
denne registreringsaktiviteten blir formidlet av fylkeskommunen. Formidling av kulturhistorisk 
kunnskap er dermed et felles fagområde hvor museer og fylkeskommune må klargjøre ansvars- og 
oppgavefordeling. 

Grensegangen mellom hva som er fylkeskommunens formidling av nye oppdagelser og museenes 
ansvar for å formidle kulturhistorie, er preget av gråsoner som det kan være ønskelig å klargjøre. Et 
forslag til grensedragning kan være: Etablert kunnskap og ny kulturhistorisk forskning formildes av 
museene, mens nyoppdaget empiri og data som kommer inn som del av fylkeskommunens 
forvaltningsaktivitet, formildes direkte på egnede plattformer. Tilsvarende formidler museene nye 
funn som er resultat av deres forskningsaktivitet. Fylkeskommunen og museene bør sørge for god 
kommunikasjon om formidling av nye oppdagelser innen fagområder der det er felles interesser. 
Sørge for gode møteplasser for å heve hverandres kompetanse.  

3.3. Forvaltningsrollen overfor museene  
Museumsfeltet er et politikkområde hvor fylkeskommunen er en viktig aktør, særlig gjennom sin 
rolle som tilskuddsyter. Relasjonen mellom museene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark er 
avhengig av god rolleforståelse. 

Fylkeskommunens samfunnsoppdrag handler om å avveie ulike interesser. På museumsfeltet er det 
flere forhold som først må belyses administrativt for dernest å avgjøres politisk. Tilskuddsfordeling 
og prioriterte investeringer er hovedanliggende for fylkeskommunen, selv om det fra nasjonalt hold 
ikke foreligger nye retningslinjer knyttet til regionsreform.  

Flere museer er plassert på fredet eller verneverdig grunn eller består av fredet bygningsmasse og er 
således omfattet av lov eller planverk som må behandles av fylkeskommunen som 
kulturminnemyndighet. Museenes ønsker om utvikling av bygningsmasse og arealer vil komme i 
befatning med fylkeskommunen som myndighetsutøver. 

3.4. Fellestjenester 
Fellestjenester er, som navnet indikerer, tjenester som flere museer kan benytte seg av. I noen 
fylker har dette en lang tradisjon, men fellestjenester har i mange fylker blitt re-aktualisert gjennom 
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museumsreformen og målet om bedre ressursutnyttelse. Flere fylker som etter 
konsolideringsprosessen fortsatt har flere museer, har etablert slike fellestjenester innenfor ett eller 
flere områder. Noen konsoliderte museer bruker betegnelsen ‘fellestjenester’ om tjenester som 
deles av avdelingene i det konsoliderte museet.   

Fellestjenester er typisk en stilling, men det kan også være et magasin. Fellestjenestene kan være 
organisert på ulike måter, men hva vi kjenner til, er de som regel finansiert av fylkeskommunen. I 
tidligere Buskerud fylke hadde museene tilgang på en fellestjeneste i form av en fotoarkivar. 
Vedkommende var lønnet av fylkeskommunen, men hadde sitt kontorsted på en bestemt 
museumsavdeling. Han skulle imidlertid serve alle museene i fylket. I Rogaland har de fellestjenester 
i form av et stort fellesmagasin samt fem stillinger (en fotoarkivar, tre konservatorer og en 
bygningsarkivar). Disse har sitt primære arbeidsted ved tre ulike museum, men skal løfte det faglige 
arbeidet og styrke samarbeidet mellom alle de fem regionsmuseene i Rogaland og Norsk 
Oljemuseum (etatsmuseum). Stillingene er initiert og finansiert av fylkeskommunen som et ledd i 
fylkets museumsplan. 

3.5. Regionreform 
«Eit av måla med regionreforma er å styrkje samfunnsutviklarrolla til fylkeskommunane». (Meld. St. 
8 2018-2019, Kulturens kraft, s 89) 

Regionreformen beskriver de nye fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler. Målsettingen er å 
legge beslutningsmyndighet nærmere de som blir berørt, som ledd i demokratiutvikling, noe som 
spesielt ble trukket fram på kulturfeltet: «Færre og sterkere fylkeskommuner gir grunnlag for å 
overføre makt og myndighet til det regionale folkevalgte nivået … Regjeringen vil gi 
fylkeskommunene større ansvar innenfor områder der fylkeskommunen har gode forutsetninger for 
å drive samfunnsutvikling. Nye oppgaver innenfor samferdsel, næringsutvikling, landbruk, forskning, 
folkehelse, kompetanse og kultur vil styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle på en god 
måte». (Meld. St. 6 2018-2019, Oppgaver til nye regioner, s 6) 

På museumsområdet la regionreformen opp til å overføre større deler av virkemiddelapparatet til 
fylkeskommunene:  

Auke den fylkeskommunale prosentdelen, slik at den regionale prosentdelen normalt utgjer 
hovuddelen av tilskotet til kulturinstitusjonar med delt finansiering. Departementet vil gå i 
dialog med kvar enkelt fylkeskommune, med sikte på å komme til semje om 
prosentfordelinga av statleg versus regional finansiering. (Meld. St. 8 2018-2019, Kulturens 
kraft, s.93) 

Overføring av statlige oppgaver innenfor allmenn kultur og museum er trukket tilbake av 
kulturminister Abid Raja. Det er ikke fremlagt noe ny politikk på dette feltet. Overføring av oppgaver 
innenfor kulturminnefeltet ble gjennomført fra 1.1.2020. 
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4. Situasjonsbeskrivelse – ny region 

Det er to statlige (Marinemuseet og Preus museum) og fire regionale konsoliderte museer i Vestfold 
og Telemark: Vest-Telemark museum, Telemark museum, Norsk industriarbeidermuseum og 
Vestfoldmuseene. I tillegg ligger Vinjesenteret i fylket som er en del av det konsoliderte Nynorsk 
kultursenter. De andre avdelingene i Nynorsk kultursenter ligger utenfor Vestfold og Telemark. 
Berger museum ved Vestfoldmuseet ligger etter kommunesammenslåing i Drammen kommune, 
Viken fylkeskommune. Utenom nevnte institusjoner er det mange historielag, stiftelser og 
kommunale samlinger og bygdetun som ikke mottar fylkeskommunal eller statlig støtte, eller er i 
ferd med å få avviklet fylkeskommunal støtte, f. eks. Evju bygdetun. 

Denne utredningen forholder seg til de enhetene som mottar fylkeskommunal driftsstøtte. 
Porsgrunn Bymuseum er ute av Telemark museum med virkning fra 01.01.2020. Berg-Kragerø har 
stått i en uavklart situasjon med tanke på om fortsette samarbeidet med det konsoliderte Telemark 
museum, mens arbeidet med denne utredningen har pågått. Derfor er Evju Bygdetun, Porsgrunn 
Bymuseum og Berg-Kragerø invitert inn i utredningsprosessen som selvstendige virksomheter, i 
tillegg til de fire konsoliderte museene, Vinjesenteret, Preus fotomuseum og Marinemuseet i 
Horten. 

I det følgende gis en beskrivelse av museumsinstitusjonene i Vestfold og Telemark. Beskrivelsen er 
sortert inn i to hovedkategorier: Museene som hører til i det nasjonale nettverket og andre 
museer/enheter. 

4.1. Marinemuseet 

Marinemuseet er et av syv museer som inngår i organisasjonen Forsvarets museer (FM) som igjen er 
en del av Forsvarets Fellestjenester (FFT). Marinemuseet er lokalisert på Karljohansvern i Horten. 
Som etatsmuseum tilhører ikke Marinemuseet det nasjonale museumsnettverket og følges heller 
ikke opp av fylkeskommunen. 

4.2. Preus museum 

Preus museum er et statlig museum med 12 lønnede årsverk. Styret er oppnevnt av 
kulturdepartementet. Driftsinntekter i 2019 var ca. 15. Millioner kroner. Det var 14 000 besøkende i 
2019.  Museet er en del av det nasjonale museumsnettverket, men mottar ikke fylkeskommunal 
driftsstøtte. Det er dialog mellom fylkeskommunen og museet på ledernivå innenfor kultursektoren. 

4.3. Norsk industriarbeidermuseum 

Norsk industriarbeidermuseum er en stiftelse med 41,4 lønnede årsverk. Museet startet 
konsolidering i 2004 og består i dag av Norsk industriarbeidermuseum på Vemork, Tinn museum, 
Heddal bygdetun, Rjukanbanen, Telemarksgalleriet/lysbuen. I tillegg er NIA autorisert som 
verdensarvsenter for Rjukan-Notodden industriarv.  Vemork, Tinn museum og Telemarksgalleriet er 
helårsåpne. Heddal bygdetun og Rjukanbanen har sesongåpent. Museet har nettopp overtatt driften 
av Tuddal bygdetun og er i forhandlinger med Hjartdal kommune om også å overta driften av Heddal 
mølle.  



Situasjonsbeskrivelse – ny region  18 

 

 

18 
 

Øverste organ i stiftelsen er stiftelsens styre. Styret består av ett medlem og 1 varamedlem 
oppnevnt av LO, AOF, i fellesskap av organisasjonene Industri Energi, EL & IT Forbundet og 
Fellesforbundet, Telemark fylkeskommune, Tinn kommune, Notodden kommune, og blant de 
ansatte.  

Samlede inntekter for stiftelsen i 2019 kr. 68,9 mill.  Fylkeskommunalt driftstilskudd i 2019 var kr. 
4,7 mill. NIA hadde totalt 101 000 besøkende i 2019. Det er ca. 18700 innbyggere i 
vertskapskommunene til museet inkludert Hjartdal. 

4.4. Telemark museum 
Telemark museum er en stiftelse med 43 lønnede årsverk. Museet startet konsolideringsprosessen i 
2002 og består i dag av Porselensmuseet, Henrik Ibsen Museum, Kittelsenhuset, Berg-Kragerø 
museum, Ulefoss hovedgaard, Brekkeparken, Telemark Escape og Jønnevald rutebilanlegg. I tillegg 
eier Telemark museum 100 % av aksjeselskapet Du Verden som er et vitensenter og 
sjøfartsmuseum. DuVerden har helårsåpent, de resterende arenaene har sesongåpent. 

Øverste organ i stiftelsen er styret. Vestfold og Telemark fylkeskommune, Backe, Vauvert og 
Houvunds Fond, Skien kommune, Stiftelsen Statsråd Niels Aalls Minde, Bamble Museum, Stiftelsen 
Berg-Kragerø museum og de ansatte i stiftelsen oppnevner et medlem og et varamedlem hver til 
styret. Stiftelsen Porsgrunn Bymuseum var en del av det konsoliderte Telemark Museum. Avtalen 
ble sagt opp i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Det har vært uklarhet knyttet til om Berg-Kragerø 
skal fortsette som en del av Telemark museum. 

Samlede inntekter for stiftelsen i 2019 var på kr. 43,7 mill. Fylkeskommunalt driftstilskudd i 2019 var 
kr. 5,4 mill. Telemark Museum hadde totalt 73 000 besøkende i 2019. Det er ca. 120 000 innbyggere 
i museets vertskapskommuner. 

4.5. Vest-Telemark museum 
Vest-Telemark er en stiftelse med 19,3 lønnede årsverk. Museet er stiftet i 2002 og består i dag av 
Vest-Telemark Museum Eidsborg, Anne Grimdalens minne (Grimdalstunet), Åmdals verks gruver, 
Fyresdal bygdetunsmuseum, Kviteseid bygdetun, Norsk Skieventyr AS, Myklestoga kultursenter, 
Øyfjell bygdemuseum, Dyre Vaa samlingane, Skinnarlandsamlinga, Vinje biletgalleri, Myllarheimen 
og Vinjestoga. Alle avdelinger har sesongåpent. 

Øverste organ i stiftelsen er stiftelsens styre. Styret har 5-7 medlemmer som velges av 
representantskapet. Styreleder velges ved særskilt valg av representantskapet. Representantskapet 
består av en representant fra hver av museumsenhetene som inngår i stiftelsen, en representant fra 
hver av vertskapskommunene og en representant valgt blant de ansatte. 

Samlede inntekter for stiftelsen i 2019 var på kr. 21 mill.  Fylkeskommunalt driftstilskudd i 2019 var 
kr. 3,2 mill. Vest-Telemark Museum hadde totalt 34 000 besøkende i 2019. Det er ca. 13 900 
innbyggere i vertskapskommunene til museet. 

4.6. Vestfoldmuseene IKS 
Vestfoldmuseene er et interkommunalt selskap med 72 lønnede årsverk. Selskapet er stiftet i 2009 
og består i dag av Aluminiummuseet, Berger tekstilindustrimuseum, Haugar Vestfold kunstmuseum, 
Hvalfangsmuseet, Jernverket Eidsfoss, Larvik museum, Midgard vikingsenter, Munchs hus, 
Samlingsforvaltningen, Slottsfjellmuseet, Thor Heyerdahl instituttet og Vestfoldarkivet. Jernverket 
Eidsfoss og Munchs hus har sesongåpent. De resterende avdelingene holder åpent hele året. 
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Øverste organ i selskapet er representantskapet som består av en representant valgt av hver av 
eierne. Eierne av selskapet er Drammen kommune, Færder kommune, Holmestrand kommune, 
Horten kommune, Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune og Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. 

Selskapets samlede inntekter i 2019 var på kr. 100 mill. Fylkeskommunalt driftstilskudd i 2019 var kr. 
27 mill. Vestfoldmuseene hadde totalt 165 000 besøkende i 2019. Det er ca. 240 000 (pluss 
Drammen på ca. 50 000) innbyggere i vertskapskommunene til museet. 

4.7. Vinjessenteret/ Nynorsk kultursentrum 
Blant Nynorsk kultursentrums avdelinger er det kun Vinjestoga/Vinjesenteret som ligger i Vestfold 
og Telemark. Det er 24,6 årsverk i Nynorsk kultursentrum. Øverste organ i stiftelsen er styret. 
Nynorsk kultursentrums samlede driftsinntekter i 2019 var på kr. 30 mill. Fylkeskommunalt tilskudd 
til Vinjesenteret var på kr. 1,2 mill. Vinjesenteret hadde ca. 3500 besøkende i 2019. Det er 3676 
innbyggere i Vinje. 

4.8. Nøkkeltall  
Kulturrådet vurderer alle museene i museumsnettverket årlig. Vurderingene ligger tilgjengelig på 
kulturrådets nettside. I vedlegg 1 er kulturrådets presentasjon og vurdering av hver av 
institusjonene. Innenfor museene som ligger under museumsnettverket er det 42 besøksarenaer. I 
2019 var det til sammen 390 7000 besøkende i museene. Det åpnet 53 nye utstillinger og det var 
106 kulturhistoriske bygg åpne for publikum i 2019. Det var til sammen 523 arrangementer 
(foredrag, konserter, oppsettinger o.l.)  

Institusjon Årsverk Besøk Innbygg
ere 

Inntekter Tilskudd 
stat 

Tilskudd 
fylke 

Tilskudd 
kommu
ne 

Preus 12 14000 27351 17,6 mill 13,8 mill 0 0 

Vestfoldmusee
ne 

72 165000 246041 100 mill 37 mill 27055 

 

15537 

 

NIA 41,4 101000 18740 68,9 mill 19,4 mill 4731 2553 

Vest-Telemark 
museum 

19,3 34000 13903 21 mill 7 mill 3262 

 

2795 

Telemark 
museum 

43 73000 108234 43,7 mill 15 mill 5583 

 

5810 

 

Vinjestoga 
(Nynorsk 
kultursentrum) 

3 3750 3676 - - 2 mill - 

SUM 190,7 390750 417945 230200000 92200000 40633 26695 

Tabell 1. matrise over nøkkeltall for museene i museumsnettverket. Kilde: kulturrådets museumsstatistikk og SSB 
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4.9. Frivillige lag og foreninger 

I Vestfold og Telemark eksisterer det mange lokale enheter som driver med kulturarv.  Disse leverer 
et bredt spekter av aktiviteter og er viktige lokale aktivitetsarenaer. De holder interessen for 
lokalhistorie levende gjennom arrangementer og utgivelser. På kommunalt nivå er de en viktig del 
av det frivillige arbeidet og det er mange eksempler på godt samarbeid i prosjekter som også involverer 

fylkeskommunen. De kartlagte foreningene og lagene fordeler seg ut over alle kommuner i fylket. Det er et 
nasjonalt mål at alle skal ha tilgang til kulturarv (St. meld. 16, (2019-2020). Nye mål i 
kulturpolitikken, s. 7): 

«Alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø» 

De mange lagene og foreningene i Vestfold og Telemark viser at de nettopp har det. Det viser også 
at frivilligheten genererer aktiviteter knyttet til lokal kulturarv og historie. De utgjør en viktig base 
for museumssektoren og det lokale engasjementet bør ha gode rammevilkår. Hovedansvaret bør 
ligge hos kommunene, da institusjonene har høy lokal verdi og det bygger opp under frivillig arbeid. 

Det er foreløpig (pr august 2020) kartlagt over 110 historielag, lokalhistoriske senter, bygdetun og 
lokale museer i regionen. Målet med kartleggingen er å få oversikt over interessegruppene som er 
knyttet til ulike former for kulturarvformidling. 

• 7 tun 

• 2 besøksarenaer (ikke driftet av egen organisasjon) 

• 89 historielag og venneforeninger 

• 13 museum 

• 3 senter 

Måten denne typen enheter organiseres på varierer. Det er også stor variasjon i begrepsbruken. De 
fleste omtaler seg som et historielag, lokalhistorisk senter eller venneforening i organisasjonens 
navn. Mange av historielagene og venneforeningene bruker begrepet museum om et bygg eller et 
rom i et bygg som forvaltes av organisasjonen. Det er også relativt vanlig at lagene setter opp mer 
eller mindre permanente utstillinger. Det er stor variasjon med tanke på om lagene samarbeider 
med et museum i museumsnettverket, eller om de opererer uavhengig. 16 organisasjoner kaller seg 
museum eller senter i det offisielle navnet. Enheter utenfor museumsnettverket disponerer og eier 
verdifull kulturarv. Forvaltningen og vurdering av denne ivaretas gjennom godt samarbeid med 
vertskommuner, kulturminnevernet og museene innenfor nettverket. 

5. Økonomi og inntektsfordeling 
museene i mellom 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes rolle som tilskuddsyter i museumssektoren er åpenbar, men 
det er store forskjeller i hvordan rollen har vært utøvd av de tidligere fylkeskommunen. I Telemark 
fylkeskommune ble det gitt tilskudd, men også administrative og politiske tilleggsbevilgninger som 
det til dels har vært krevende å kartlegge. I Vestfold fylkeskommune er de økonomiske tilskuddene 
sluset inn i Vestfoldmuseene IKS. Fylkeskommunen er største eier (36%) og drifter deler av 
bygningsmassen som Vestfoldmuseene IKS låner vederlagsfritt. 
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Et annet økonomisk forhold som spiller inn i museenes økonomi er hvilke fordelingsnøkkel staten 
bruker overfor de ulike konsoliderte museene i Vestfold og Telemark fylke. Museumsreformen 
skulle se nærmere på den statlige fordelingsnøkkelen, som på nasjonalt hold skulle være 60% statlig 
finansiering og 40% regionale og lokale bidrag. Det er også viktig å synliggjøre kommunenes 
økonomiske engasjement i museene.  

 

Figur 3. Prosentvis fordeling av de offentlige tilskuddene til museene i Vestfold-Telemark 2018. Den første kolonnen 

viser hvordan inntektsfordelingen ser ut i det nasjonale museumsnettverket samlet sett. Kilde: Norsk kulturråd. 

 

Med tanke på idealet om 60 % statlig finansiering, er det Vestfoldmuseet IKS som har laveste statlige 
bidrag. NIA ligger godt over landssnittet, mens både Telemark Museum og Vest-Telemark museum 
ligger nokså tett på et snitt rundt 60%. Tatt i betraktning at Vestfoldmuseene IKS har den største 
økonomien, vil det manglende statlige bidraget utgjøre en vesentlig del av forventet totaløkonomi. 
Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene IKS har ikke fått statlige overføringer i størrelsesorden 
som i andre regioner, da fylket ikke er ansett som distrikt. Vestfold fylkeskommune har kompensert 
museumsdriften i fravær av statlige bidrag. Det må bemerkes at denne framstillingen baserer seg på 
direkte tilskudd til drift. Offentlige utgifter til bygg og anlegg som brukes av museene omtales 
separat nedenfor.  

5.1. Fylkeskommunale tilskudd 
I dette kunnskapsgrunnlaget som fokuserer på fylkeskommunens fremtidige rolle blir ikke spørsmål 
om fremtidig økonomi drøftet, da det er politikk. Hvilke ressurser som fylkeskommunene har brukt 
på museum og annen kulturhistorisk formidling legges til grunn. Fylkeskommunen gav i 2019 samlet 
ca 40 millioner kroner i driftsstøtte til museene. Dette fordelte seg slik: 
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Institusjon Driftstilskudd i 2019 

Telemark museum 6 146 000 

Norsk industriarbeidermuseum 3 287 000 

Vestfoldmuseene IKS 27 054 684 

Vest-Telemark museum 3 137 000 

Tabell 2. Viser hva de tidligere fylkeskommunene ga i direkte tilskudd i 2019. Den nye fylkeskommunen følger opp 

politiske vedtak som har virkning for regnskapet i 2020. Det er øremerket 10 millioner kroner til Telemark museum i 

Brekkeparken og til sammen 1 million til Vestfoldmuseene øremerket Gildehallen og Thor Heyerdahl instituttet. 

Kilde: ØSE, VTFK. 

 

I tillegg til driftsstøtten fattes det politiske enkeltvedtak om tilskudd til prosjekter. Summene knyttet 
til slike prosjekter, viser at det er betydelige midler som utløses politisk. 

Institusjon/år 2015 2016 2017 2018 2019 

NIA 200 000 1 971 000 1 898 000 5 557 000 10 598 
000 

Vestfoldmuseene IKS 709 000 967 000 2 498 000 3 353 000 3 046 000 

Telemark Museum 410 000 2 620 000 4 225 000 2 176 000 1 251 000 

Vest-Telemark museum 300 000 580 000 622 000 820 000 758 000 

Tabell 3. Viser hvordan politiske enkeltvedtak, om økonomisk støtte til prosjekter, har utviklet seg for de 

konsoliderte museene i perioden 2015-2019. Kilde: Kulturrådets museumsstatistikk  

 

Det er utfordrende å presentere museumsøkonomi på en enhetlig måte og som gjør at 
sammenligningsgrunnlaget fungerer som et kalibreringsverktøy. Til det er hvert museums historie, 
prosjekter og utvikling så spesiell at det fører for langt å avdekke begrunnelser, samtidig som det blir 
upresist og for enkelt bare å se på tallene.  

En del av museumsøkonomien vil ikke komme fram i museumsstatistikken ei heller i museenes egne 
regnskap. KOSTRA rapporteringer viser heller ikke utgifter på en relevant måte. Drift, vedlikehold og 
utvikling av bygg og anlegg kan ofte ligge i annen virksomhet. Eksempelvis har Sandefjord kommune 
investert betydelige summer utviklingsprosjektet knyttet til utvidelsen av Hvalfangsmuseet. Dette 
kommer museene til gode, men er ikke del av museenes egen økonomi.  

5.2. Eier av bygg 
Bygningsmassen som de konsoliderte museenes disponerer, er omfattende. Bygningsmassen eies av 
stiftelser, kommuner og fylkeskommunen. Byggene som disponeres er mange og det vil føre for 
langt å liste opp alle bygg og kartlegge eierforhold og premisser for å disponere. I den foreliggende 
utredningen er det fylkeskommunens rolle som blir belyst. Spørsmålet er om fylkeskommunen skal 
være eier av bygg som disponeres av et eller flere museer. Pr i dag eier fylkeskommunen følgende 
bygg: Midgard vikingsenter med tilhørende Gildehall og et servicebygg i Borreparken, Hinderveien 
10 som huser Vestfoldmuseenes administrasjon, samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet samt 
Haugar Vestfold kunstmuseum. Alle byggene lånes ut til Vestfoldmuseene IKS.  
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Fylkeskommunen bruker arbeidsressurser på å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. 
Ressursbruken kommer i tillegg til eier-kostandene. Utgifter til drift og vedlikehold (eierkostnader) 
av bygg som Vestfoldmuseene IKS låner holder seg relativt stabile over tid. De tre siste årene har 
utgiftene fordelt seg som i tabellen under.  

År Beløp 

2017 4,3 mill 

2018 3,2 mill 

2019 3,7 mill 

Tabell 4. Viser regnskap for drift og vedlikehold av den fylkeskommunale bygningsmassen  som Vestfoldmuseene 

IKS låner. Kilde: ØSE, VTFK. 

 

I tillegg til drift og vedlikehold bruker fylkeskommunen midler på investeringer knyttet til byggene. 
Det er relativt stor variasjon fra år til år i hva fylkeskommunen har investert i byggene. Investeringer 
kan være knyttet til utvikling, men de siste investeringene knyttet til bygg er brukt på 
energiøkonomisering av museumsbyggene. Siden Vestfoldmuseene ble stiftet i 2009 har 
fylkeskommunen brukt kr. 122 mill på påkostninger av bygninger museet disponerer. 

År Beløp 

2009      60 852 138,00  

2010        3 451 951,00  

2011      14 144 850,00  

2012      33 099 247,78  

2013        7 167 292,58  

2014           401 958,00  

2015              66 519,75  

2019        2 861 199,29  

SUM 122 045 156,40  

Tabell 5. Viser investeringer i den fylkeskommunale bygningsmassen som Vestfoldmuseene IKS låner. Kilde: ØSE, 

VTFK. 

 

Fylkeskommunen gir også økonomiske bidrag til bygg som stiftelser eier, f.eks. er det nylig gitt 
tilsagn om tilskudd på kr. 23 mill til nytt museum i Brekkeparken i Skien og det er gitt kr. 5,9 mill til å 
sikre vern av Tungtvannskjelleren på Vemork. I hovedsak vil disse beløpene være synlige i 
museumsstatistikken for stiftelsene, fordi midlene gis som tilskudd til museene. Det samme er ikke 
tilfelle med investeringer og driftskostnader som ligger i fylkeskommunens egne økonomi og 
regnskap. 
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5.3. Egeninntekter i museene  
Det er et mål at museene skal ha egeninntjening. I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet står det 
at alle museer skal utarbeide planer for å utvikle egne inntektskilder for å øke egeninntekten. 
Samtidig er det ingen tvil om at stort fokus på kommersiell virksomhet kan gå på bekostning av 
tradisjonelle museumsfaglige oppgaver som samlingsforvaltning, formidling til barn og unge og 
forskning. Noen museer tyr til tiltak som i liten grad er museumsfaglige for å øke egeninntjeningen. 
Dette kan være seg drift av selskapslokaler, kaféer, julemesser eller kommersielle konserter. Innad i 
sektoren er det uenigheter om hva som er faglig akseptabelt for et museum å drive med. Dette 
handler om faglig integritet og rollefordeling i samfunnet.  

 

Figur 4. Illustrasjon av forholdet mellom egeninntekter og offentlige tilskudd for museene i Vestfold-Telemark 2018. 

Kilde: Norsk kulturråd.  

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

NIA Telemark Museum Vestfoldmuseene Vest-Telemark museum

Egeninntekter Tilskudd



Økonomi og inntektsfordeling museene i mellom  25 

 

 

25 
 

 

Figur 5. Prosentvis fordeling av egeninntektene til museene i Vestfold-Telemark 2018. Den første kolonnen viser 

hvordan denne fordelingen ser ut i det nasjonale museumsnettverket gjennomsnittlig sett. Kilde: Norsk kulturråd.  

 

5.4. Kommunal museumsøkonomi 

 

Figur 6: Netto driftsutgifter til museer (kroner per innbygger) i 2018 kroner ifølge KOSTRA (justert med kommunal 

deflator). Den orange klossen viser landsgjennomsnittet. Kilde: KOSTRA. 
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Figur 6 over viser hva kommunene selv har rapportert at de bruker på museum, i KOSTRA 
statistikken. Ved å gjengi tallene pr innbygger fremgår det hva kommunen rapporterer, noe som sier 
mer enn totalsummen kommunen bidrar med. Det synliggjør også svakhetene ved KOSTRA tall. 
Tallene sier ikke noe om museet som kommunen bruker penger på er med i det nasjonale 
museumsnettverket eller ikke. Vi ser for eksempel at Sauherad (nå sammenslått med Bø til Midt-
Telemark kommune) bruker 118 kr pr innbygger. Disse midlene har gått til Evju bygdetun. Det må 
tas forbehold om at kommuner kan rapportere utgifter til museum på andre poster, slik som 
kulturhus. Svakheten med KOSTRA tall er åpenbare, men legger vi tallene til grunn, er det nasjonale 
gjennomsnittet 96,- kr pr innbygger. Tokke skiller seg markant ut i positiv forstand ved å bruke 692,- 
kr pr innbygger til museum. På den andre enden av skalaen ligger Nissedal, Bø, Nome, Siljan og 
Færder med 0 kr pr innbygger. Fyresdal gir 1 kr pr innbygger. I dette kunnskapsgrunnlaget er det 
vanskelig å bruke KOSTRA-tall, da de er beheftet med stor usikkerhet.  

6. Ulik museumspolitikk  

De to tidligere fylkeskommunene har fulgt opp museumssektoren ulikt. Ulikhetene går på hvordan 
historieformidling er knyttet til fylkeskommunale satsingsområder. Det handler om hvordan de to 
fylkeskommunene har satses på å bygge kulturell infrastruktur som ulike institusjoner kan 
nyttiggjøre seg i sitt virke. Den kulturelle infrastrukturen kan bestå i bygg eller anlegg som blir ansett 
å være regionalt viktige, det være seg et bygg som Gildehallen på Borre eller Telemarkskanalen. Det 
er andre aktører enn fylkeskommunen som skal drifte anleggene og skape attraktivitet.  

I Telemark fylkeskommune har utviklingsarbeid, reiseliv og formidling blitt sett i sammenheng, 
hvilket gjør at tilskudd til Telemarkskanalen og Telemark Regionalpark også bidrar til 
historiefortellingen som inngår i reiselivsprodukter. Telemarkskanalen er heleid og delvis drevet av 
fylkeskommunen og Telemark Regionalpark favner reiselivsprodukter med historisk tilsnitt hvor 
fylkeskommunen eier 33%. Telemark fylkeskommune opptrer både som eier og bidragsyter og har i 
perioden 2015-2019 bidratt med kr. 50 842 200 som fordeler deg på følgende måte: 

Institusjon/år 2015 2016 2017 2018 2019 Sum 

Telemarkskanalen 
FKF 

420 700 2 900 
000 

10 150 000 9 000 
000 

9 000 
000 

32 470 700 

Telemarksskanalen 
FKF investering 

1 044 
500 

1 072 
000 

- - 5 000 
000 

7 116 500 

Telemark 
Regionalpark 

935 000 963 000 990 000 1 044 
000 

1 073 
000 

5 005 000 

Verdensarvsenter  - - 1 000 000 1 000 
000 

1 000 
000 

3 000 000 

Merkevare Unesco - - 1 660 000 760 000 830 000 3 250 000 

Tabell 6 viser tilskudd og investeringer som bidrar til den kulturelle infrastrukturen for historie- og 

reiselivsformidling. Kilde: ØSE, VTFK. 

 

Flere av satsingene i Telemark har i tillegg fått store statlige bidrag. Et av de største 
satsingsområdene i så måte har vært å få industriarven Rjukan-Notodden inn på Unesco sin 
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verdensarvliste. Telemark fylkeskommune har valgt å gi tilskudd til drift og investeringer på et 
bredere grunnlag enn kun til museumssektoren. 

I Vestfold har historieformidlingen og tilrettelegging for reiselivsprodukter enten vært knyttet til 
museumssektoren eller skilt ut som egne utviklingsarbeider som for eksempel satsingen på vikingtid, 
Unesconominasjonsarbeid og Pilegrimsled. Skillene i bruk av ressurser gjør 
sammenligningsgrunnlaget komplisert. Staten har gitt færre og mindre tilskudd til 
utviklingsprosjekter i Vestfold enn i Telemark fylke. I tillegg er det forskjeller i hvordan museene i 
fylket er organisert. 

De tre konsoliderte museene i Telemark er organisert som stiftelser. Stiftelser er selvstendige 
institusjoner. Det konsoliderte selskapet, Vestfoldmuseene er et IKS hvor fylkeskommunen er 
største eier, med en eierpost på 36%. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fra og med 1.1.2020 en eierrolle i ett av de konsoliderte 
museene. Denne eierposten gir fylkeskommunen en rolle som den ikke har i de øvrige konsoliderte 
museene. Som IKS følger Vestfoldmuseene fylkeskommunens eierskapsstrategi. Dette innebærer at 
innkallinger og protokoller til selskapets representantskapsmøter, som er selskapets øverste organ, 
sendes til politisk behandling. Representantskapet i Vestfoldmuseene IKS har ordinært to møter i 
året. I representantskapet vedtas budsjett, regnskap, årsmelding, strategi og valg av styre. 
Representantskapet i selskapet utøver et aktivt eierskap. Fylkeskommunen oppnevner en 
representant til representantskapet og vedkommende har så langt innehatt posisjon som leder av 
representantskapet. Det har vært fylkesordfører eller fylkesvaraordfører som har bekledd denne 
rollen. Telemark fylkeskommune oppnevner representant til styrene i Telemark Museum og Norsk 
industriarbeidermuseum samt til representantskapet i Vest-Telemark museum. Der det var en 
direkte involvering i drift og utvikling av museene i Vestfold, var involveringen mer indirekte og 
distansert i Telemark.  

Den administrative ledelsen av kultursektoren i de to fylkeskommunene har hatt regulære møter 
med museumslederne i de konsoliderte museene, om enn med ulike møteformer og hyppighet. 

De ulikhetene som er omtalt skal drøftes nærmere for å legge fram ulike alternative måter å 
harmonisere Vestfold og Telemark fylkeskommune sin rolle overfor museumsfeltet. Drøftingen 
utgjør et faglig grunnlag for de politiske veivalgene som er nødvendig for å klargjøre hvilken rolle 
fylkeskommune bør innta i årene fremover. Det er trolig behov for mer ensartet behandling av de 
konsoliderte museene, samt å avstemme og harmonisere fylkeskommunens involvering.  

Fylkesadministrasjonen anser at det er behov for å harmonisere rutiner for samhandling med 
museene. Tiltak som er enkle å harmonisere for de konsoliderte museene er: 

• Museene sender budsjettsøknad som behandles i fylkeskommunens ordninære 
budsjettbehandling 

• Museene sendes tilskuddsbrev som stiller krav til kvalitet og gjør rede for eventuelle 
øremerkede midler til særskilte prosjekter eller liknende 

• Museene rapporterer årlig. Dette harmoniseres med rapportering til staten. Det orienteres 
politisk om museumssektoren 

• Det gjennomføres årlige dialogmøter med hver enkelt institusjon  

Andre problemstillinger er kompliserte, jfr. eierskap av IKS, drift av bygg samt organiseringsformer 
og vil bli drøftet nærmere i Del 3.  

I et helhetlig perspektiv er det kompliserende at den kulturelle infrastrukturen som 
fylkeskommunene har bygget opp og investert i, favner bredere enn museumssektoren. Formidling 
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og bruk av historie inngår i identitetsproduksjon og utføres av flere selskaper hvor fylkeskommunen 
utøver eierskap, har eierinteresser og gir driftstilskudd. Fylkeskommunens involvering i andre 
institusjoner enn museene, vil ikke bli utredet i Del 3. 
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7. Drøfting av fylkeskommunens 
rolle 

Denne utredningen er et kunnskapsgrunnlag som informerer og drøfter faglige problemstillinger slik 
at fylkeskommunens politikere har et godt beslutningsgrunnlag når de gjør vedtak som handler om 
museumspolitikken i fylket. De nasjonale målene for museene blir lagt til grunn for vurderingen av 
handlingsalternativene. 

Utredningen vil forsøke å imøtekomme museenes ønsker som kom frem i medvirkningsprosessen. 
Museene ønsker seg en tydelig regional museumspolitikk med ambisiøse mål og strategier. Der det 
stilles klare forventninger om at fylkeskommunen skal følge opp mål og strategier samt å bidra til 
finansiering av utviklingsprosjekter. Om det blir nødvendig, ønsker museene at fylkeskommunen 
bidrar med kompetanse inn i nye avtaleprosesser. Samtidig er det avgjørende at prinsippet om 
armlengdes avstand blir ivaretatt. Museene ønsker seg dialog, tillit og armlengdes avstand. I 
foreliggende utredning vil økonomi og finansiering ikke bli behandlet, da det er et sentralt 
politikkområde. 

I arbeidet med å vurdere ulike alternativ vil det hele tiden være et mål å belyse fylkeskommunens 
rolle. Vurderingene vil ikke ha fokus på hva museene vil være best tjent med som institusjoner. Det 
vil være opp til museene å målbære sine ønsker overfor fylkespolitikerne. I diskusjonen om eierskap 
av bygg og eierandel i et IKS er det fylkeskommunens fremtidige rolle alternativer blir vektet mot.  

7.1. Eierskap og selskapsform 
I medvirkningsprosessen kommer det fram at museene har ulike oppfatninger om dagens situasjon. 
Når det gjelder eierskap og struktur er de konsoliderte museene langt på vei fornøyd med dagens 
ordning, men de er samstemte om at det er uheldig at fylkeskommunen er tettere på ett av de fire 
konsoliderte museene. Norsk industriarbeidermuseum spiller inn at de åpner for å inkludere flere 
avdelinger dersom det bidrar til deres samlinger og gir økt kompetanse innen industri- og 
arbeiderhistorie. Høringssvarene fra, Berg-Kragerø og Porsgrunn bymuseum, viser at disse ønsker å 
være del av en konsolidert enhet. Midt-Telemark museum ønsker på sin side å få status som et 
konsolidert museum. Det har vært uenighet om ressursprioritering internt i Vestfoldmuseet, noe 
som kan knyttes til IKS som selskapsform (se drøfting nedenfor).  

Stiftelsesformen gir ikke en styringsmulighet for et politisk organ ut over å utnevne representanter 
til styret, og der sitter representantene som privatpersoner med et økonomisk ansvar. Spørsmålet 
om harmonisering av fylkeskommunens rolle vil være: Er det aktuelt å gå inn i de tre konsoliderte 
museumsstiftelsene på eiersiden? Rent teoretisk er det mulig å tenke at fylkeskommunen kan gå inn 
i stiftelsene, men praktisk sett er omdanning av stiftelser ressurskrevende og vanskelig. Det krever 
at vilkår for omdanning i stiftelsesloven er oppfylt og at det er i samsvar med stiftelsenes vedtekter. 
Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknad om slike prosesser og endringer innebærer 
ofte tunge juridiske prosesser. For fylkeskommunen vil eventuelle endringer krever grundige 
gjennomgang av hver stiftelse, men den største utfordringen vil være om det er i tråd med 
stiftelsens ønsker og vedtekter.  
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Begrunnelsen for å gjøre noe slikt må ses opp mot en eventuell gevinst, og det er vanskelig å se at 
det vil gange fylkeskommunen og enda vanskeligere se hvordan det vil gagne de tre konsoliderte 
museene. Det synes formålstjenlig at stiftelse som selskapsform ikke blir utfordret av 
fylkeskommunen og at det må være stiftelsenes egne ønsker om annen selskapsform som eventuelt 
legges til grunn for endringer. Alternativer som tar til orde for at fylkeskommunen skal gå inn på 
eiersiden i de tre konsoliderte museene blir derfor ikke utredet videre. 

Med en slik avklaring vil den videre drøftingen konsentrere seg om eierposten i Vestfoldmuseene IKS 
bør beholdes eller ei. Selskapsformen IKS (interkommunalt selskap), bør belyses med tanke på hvilke 
roller fylkeskommunen bør innta. Spørsmålet som kan belyse fylkeskommunens fremtidige rolle er: 

Gir dagens selskapsform og eierstruktur en hensiktsmessig ramme for styring? 

Fornuftig styring innebærer at prosesser for beslutninger og endringer ikke er for komplekse og 
tidkrevende, og om eierne forholder seg til selskapet som en enhet. Beslutningsprosesser i 
Vestfoldmuseene IKS har vist seg å være tungrodde og komplekse. Alle beslutninger i 
representantskapet krever enstemmighet og i enkelte tilfeller likelydende politiske vedtak fra alle 
eiere, dvs. 7 kommuner og en fylkeskommune. Det har vist seg å være ulike syn blant 
representantskapets medlemmer, dvs. de ulike kommunene, men også uenighet mellom 
representantskap og styret i det interkommunale selskapet. Fra et administrativt faglig perspektiv 
synes den den politiske involvering å gå langt inn i styret og administrasjonens arbeidsområder.  

Vil selskapsformen IKS og eierstruktur påvirker prinsippet om armlengdes avstand? 

Gjennom eieroppfølgingsmøter og rutinemessig politisk saksbehandling har Vestfoldmuseene IKS 
direkte tilgang til politisk og administrativ ledelse.  Det er formelle bånd knyttet til styring og 
utvikling som kun gjelder for dette museet. Prinsipielt vil ikke selskapsformen IKS utfordre prinsippet 
om armlengdes avstand, men det er heller ikke en form som hindrer politisk og administrativ 
påvirkning som kan oppfattes som faglig styring.  

Vil videre konsolidering av museumsenheter være aktuelt? 

Fra nasjonalt hold er det gitt beskjed om at Kulturdepartementet ikke vil initiere videre 
konsolideringsprosesser i museumssektoren. Fra regionalt administrativt hold synes ikke nye runder 
med konsolidering å være en oppgave som fylkeskommunen bør målbære. Det er fortsatt 
uenigheter internt i museumssektoren i fylket etter konsolideringen som fant sted for over 10 år 
siden. Dette taler imot videre konsolidering som en oppgave fylkeskommunen bør stå i spissen for. 
Eventuell konsolidering bør komme som initiativ fra museumssektoren selv.  

7.2. Oppsummering 
Det virkemiddelet fylkeskommunen har overfor stiftelsene er tilskudd og tilskuddsbrev hvor det kan 
stilles krav til rapportering og dialog. Det fremstår som en ryddig rolle for fylkeskommunen overfor 
museene. Uavhengig av selskapsform vil rollen som tilskuddsyter være tjent med at det innføres like 
administrative rutiner. 

7.3. Eierskap til bygg og anlegg 
Som beskrevet i kapittel 8.3 eier Vestfold og Telemark fylkeskommune bygningsmasse som blir lånt 
ut til Vestfoldmuseene IKS. Bygningene blir stilt gratis til rådighet. Drift og vedlikehold av byggene 
dekkes av fylkeskommunen. Ordningene er omtalt i eget avtaleverk. Fylkeskommunens ansvar for 
bygg skriver seg fra en periode hvor disse var fylkeskommunale virksomheter.  
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Det er åpenbart at eierskap og drift av bygg, enten det er kommune eller fylkeskommune som eier 
bygg og anlegg, medfører bruk av økonomiske ressurser som ikke kommer fram i 
museumsstatistikken eller i museenes egne regnskap.  

Fylkeskommunen eier ikke bygg som andre museer i fylket disponerer. Spørsmålet er om 
fylkeskommunens fremtidige rolle skal favne eierskap av bygg og anlegg som museene disponerer 
eller om det faller utenfor den fylkeskommunale oppgaven? Teoretisk sett kunne fylkeskommunen 
overtatt bygg og stilt dem til rådighet for konsoliderte stiftelser, men med tanke på praktisk og 
økonomisk politikk, synes dette å være urealistisk. Det er ikke gitt politiske eller faglige signaler om 
at den fylkeskommunale rollen skal utvikles i denne retningen. Utredningen vil derfor ikke drøfte 
alternativer for oppkjøp av eiendom. 

Rent prinsipielt burde det ikke være forskjell på om det er kommune eller fylkeskommune som eier 
bygg som disponeres av et museum. Utfordringen for Vestfold og Telemark fylkeskommune er at 
eierskapet kun er knyttet til et konsolidert museum. 

• Fordelene ved å fortsette dagens ordning er at fylkeskommunen kan sikre god forvaltning av 

verdier det er investert offentlige ressurser i.  

• Ulempene ved å være eier og drifter av bygg oppstår når rollen som ekstern og uhildet 

tilskuddsyter til museumssektoren blir satt opp mot økonomiske prioriteringer. Fordi 

eierrollen involverer andre hensyn, som for eksempel er knyttet til eiendomsforvaltning og 

verdiutvikling, kan rollen som uavhengig tilskuddsyter bli trukket i tvil. 

• Eierskapet av bygg legger beslag på administrative ressurser i seksjonene for kulturarv, 

eiendom og regnskap i fylkeskommunen. Arbeidsoppgaver som å betale fakturaer og avtale 

løpende drift og vedlikehold av museumsbygg er ikke å anse som primæroppgaver for 

fylkeskommunen.  

• Behov for større oppgraderinger må finne rom innenfor den fylkeskommunale økonomien.  

• Prioritering av utviklingsprosjekter vil kunne kritiseres for å være influert av eierskapet; 

enten ved at egne bygg blir prioritert høyt eller at de blir nedprioritert fordi de er i 

fylkeskommunens eie.  

• Ved å eie og utvikle egne bygg kan ansvaret for utvikling pulveriseres i og med at museet i 

avtaleverket er definert som utviklingsaktører, samtidig som fylkeskommunen er byggherre. 

Det kan være problematisk å bli oppfattet som en nøytral part i slikt utviklingsarbeid. 

Det fylkeskommunale eierskapet av bygg oppleves som en uklar rolle, både for museene og for 
fylkeskommunens administrasjon. Dagens modell gjør det utfordrende å ha en enhetlig og 
uavhengig rolle overfor de ulike konsoliderte museene, men også overfor de ulike avdelingene 
internt i Vestfoldmuseene IKS. 
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8. Handlingsalternativer og 
vurderinger 

8.1. Eierskaps og selskapsform 
8.1.1. Alternativ 0 
Alternativet tar utgangspunkt i at dagens ordning fortsetter. Fylkeskommunen utøver aktivt eierskap 
i Vestfoldmuseene IKS.  

8.1.2. Alternativ 1 – aktiv rolle i stiftelsene 
Alternativet tar utgangspunkt i at fylkeskommunen tar en aktiv rolle i styringen av de konsoliderte 
stiftelsene. 

8.1.3. Alternativ 2 – Endre selskapsform på IKSet (og tre ut av eierskapet) 
Alternativet tar sikte på å endre selskapsformen til Vestfoldmuseene IKS til stiftelse eller AS. Dette 
alternativet krever at alle eiere er enige og fatter likelydende vedtak om dette. Fylkeskommunens 
rolle er å være tilskuddsyter uten bindinger knyttet til eierskap. Fylkeskommunen kan oppnevne 
representant til det nye styret.  

8.1.4. Alternativ 3 – Tre ut av eierskapet i IKSet 
Alternativet tar sikte på å avvikle det fylkeskommunale eierskapet i Vestfoldmuseene IKS. 
Fylkeskommunens eierpost i Vestfoldmuseene IKS fordeles på øvrige eiere. Dette alternativet krever 
at alle eiere er enige og fatter likelydende vedtak om dette. Fylkeskommunens rolle er å være 
tilskuddsyter uten bindinger knyttet til eierskap.  

8.1.5. Alternativ 4 – Videre konsolidering 
Alternativet innebærer at fylkeskommunen tar rollen som bisittende fasilitator for en eller flere 
prosesser der eiere, museum og vertskapskommuner diskuterer videre konsolidering.  

8.2. Vurdering  
Analysen av eierskap og ulike selskapsformer som er aktuelle er satt inn i en tabell, hvor kolonnene 
viser om nasjonale mål/ samfunnsoppdrag blir oppfylt og om målet om harmonisering av 
fylkeskommunens rolle kan sies å være oppnådd. Med harmonisering her menes ikke at enhetene 
må bli likere hverandre, eller at tilskuddene skal jevnes ut. Størrelse på tilskudd er ikke en del av 
denne utredningen. Med harmonisering menes i denne sammenheng at fylkeskommunen skal 
opptre så likt og dermed rettferdig og forutsigbart som mulig overfor sektoren. Videre vurderes 
alternativene ut fra om prinsippet om armlengdes avstand vil bli ivaretatt og om styringsdyktighet i 
enheten vil bli påvirket.  I radene blir de fem alternativene satt inn. 

For å vurdere disse temaene opp mot de fem alternativene for handling er rubrikkene merket med 
fargekode og vurdering. Det er fylkeskommunens fremtidige rolle som påvirker vurderingen som 
legges til grunn i tabellen. Negativ kategorisering er markert med rødt, ukjent utfall markeres med 
gul farge, mens positiv bedømming markeres med grønn farge. 
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Premiss 

 

Alternativ 

Nasjonale mål/ 
samfunnsoppdrag 

Harmonisering – 
fylkeskommune
ns rolle  

Armlengdes 
avstand 

Styringsdyktighet i 
enheten 

0: Ingen 
endring av IKS 

Nøytral Negativ Negativ Negativ 

1: aktiv rolle i 
stiftelsene 

Nøytral 

 

Positiv Negativ Negativ 

2:  Endre 
IKSet  og tre 
ut av 
eierskapet 

Nøytral Positiv Positiv Positiv 

3: Tre ut av 
IKSet 

Nøytral Positiv Positiv Positiv 

4: Videre 
konsolidering 

Nøytral Positiv Nøytral Nøytral  

Tabell 7. Viser fem alternative forslag satt opp mot fire målbilder. 

Det foreligger ikke noe empiri som omhandler selskapsformer og om noen av dem er mer 
fordelaktig enn andre med hensyn til måloppnåelse. Det er andre tiltak som eventuelt vil kunne gi 
effekt på dette målet.  

Alternativ 0: Ingen endring av eierskap i Vestfoldmuseene IKS vurderes som et lite godt alternativ. 
Det vil trolig skape uro og fokus på forskjellsbehandling, både politisk og administrativt. Det krever 
en svært avklart fylkeskommunal rolleforståelse knyttet til utvikling, finansiering og museumsdrift. 
Fordelen med alternativ 0 er at de fylkeskommunale midlene blir fulgt opp og at politikerne er tett 
på utviklingen av Vestfoldmuseene IKS, men det kan stå i et motsetningsforhold til behovet for 
harmonisering og armlengdes avstand. Styringsdyktighet er satt til negativ fordi den pr i dag erfares 
som negativ.  

Alternativ 1: En aktiv rolle i styring av stiftelsene regnes som lite aktuelt. Det vil kreve økt 
fylkeskommunal innsats knyttet til drift og eierskap uten at alternativet trygger bedre styring av 
midler. For å endre eller avvikle en stiftelse må det argumenteres overfor Stiftelsestilsynet at 
stiftelsen ikke lenger oppfyller sin formålsparagraf eller er åpenbart dysfunksjonell. Dette er ikke 
tilfelle med stiftelsene. Rent hypotetisk vil alternativet gi en positiv effekt på harmonisering. Det vil 
sannsynligvis gi negativ effekt med hensyn til å overholde prinsippet om armlengdes avstand. Ved å 
øke antall eiere er det mulig at styringsdyktigheten i enhetene blir redusert. 

Alternativ 2: I og med at empirien ikke kan understøtte hvilke selskapsformer som gir best mulig 
vilkår for museumsdrift er det prinsipper for styring som legges til grunn. Å endre fra IKS til en annen 
selskapsform gir ingen garanti for at eierne har fokus på selskapet som en helhet. For å oppnå 
endringer som likestiller de konsoliderte museene må fylkeskommunen tre ut av eierskapet. Det blir 
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dermed mindre direkte kontakt med fylkeskommunens administrasjon og politiske ledelse, noe som 
er positivt da det oppfattes som konkurransevridende av de øvrige konsoliderte museene. Det er 
ikke empiri som understøtter at den ene selskapsformen gir bedre vilkår for å nå de nasale mål enn 
andre. Tidligere evalueringer gir grunn til å mene at IKS er en særlig tung styringsform og at en 
annen selskapsform vil gi bedre vilkår for styring. En endring av selskapsformen vil derfor kunne gi 
økt styringsdyktighet og frigjøre fylkeskommunale ressurser. 

Alternativ 3: Dette handlingsalternativet gir positiv effekt på harmonisering, fordi rollen overfor 
Vestfoldmuseene vil bli lik rollen fylkeskommunen pr i dag har overfor de andre konsoliderte 
museene. Om fylkeskommunen går ut av Vestfoldmuseene IKS som største eier, vil selskapet ha 
kommunale eiere. En mulig ulempe kan være at ingen eiere har et regionalt perspektiv. 
Spenningsforholdet mellom lokale interesser og det regionale perspektivet er imidlertid ikke 
fraværende i museer med andre selskapsformer. Ved å beholde IKS som selskapsform vil ikke 
endringen beslaglegge så store administrative ressurser å gjennomføre. Med dette alternativet 
oppnås harmonisering. Å fratre eierskapet gir fylkeskommunen større avstand til museet. Selskapet 
vil få færre eiere, men dette vil ikke medføre endringer i de formelle prosessene som kreves for å 
fatte beslutninger. Styringsdyktigheten vil slik sett være lik i dag, og for institusjonens evne til å styre 
kan det oppfattes å være negativt, men for fylkeskommunens rolle som uavhengig, vil det kunne 
være positivt og frigjøre fylkeskommunale ressurser. Det er et premiss for dette alternativet at 
fylkeskommunen fortsetter å gi museet tilskudd, men uten å være eier. 

Alternativ 4: Videre konsolidering. Mye ved dette alternativet er uklart og prematurt, enten det 
dreier seg om mindre konsolideringsprosesser eller en konsolidering av alle museene til ett. Det er 
derfor ikke et realistisk alternativ i dagens faglige og politiske landskap. 

8.3. Eierskap til bygg og anlegg 
Bygningsmassen fylkeskommunen eier og drifter, og som Vestfoldmuseene IKS låner bør ses i 
sammenheng med hvilke løsninger som blir valgt med hensyn til eierskap og selskapsform. Det er et 
mål å tydeliggjøre fylkeskommunens rolle overfor en samlet museumssektor. Det er flere 
målformuleringer som listes opp og som utgjør premisser for en sammenligning av alternativer: 

• God verdiforvaltning ved at eiendommene vedlikeholdes og tas godt vare på. Det er 

investert offentlige midler på å oppføre eller erverve seg byggene og det er dårlig bruk av 

offentlige midler å ikke sørge for videre god forvaltning av eiendommene. 

• Ansvarsfordelingen og rolleforståelsen mellom fylkeskommunen og museet må være tydelig: 

ansvar for utvikling, drift og vedlikehold er klart 

• Harmonisering slik at fylkeskommunen oppfattes som nøytral utviklingsaktør  

• Effektivisering – forutsatt at en forvalter av eiendommene har kompetanse, vil 

fylkeskommunen kunne prioritere tilskudd uten noen bindinger eller slagsider 

Følgende bygg inngår i vurderingen: Midgard Vikingsenter, Gildehallen og servicehuset i 
Borreparken, Haugar kunstmuseum i Tønsberg, administrasjons- og arkivbygg i Hinderveien 10 i 
Sandefjord. 

Det er ønskelig å søke etter langsiktige løsninger for bygningsmassen. Hvis eierskapet for bygg og 
anlegg blir liggende hos fylkeskommunen, vil ansvaret og budsjettet sannsynligvis flyttes over til 
eiendomsseksjonen. Anleggene vil således følges opp med et rent eiendomsforvaltningsmessig 
perspektiv. En slik intern forflytting av ansvar for oppfølging av bygg løser imidlertid ikke de 
dilemmaene som oppstår ved utviklingsarbeid som medfører investeringer i egne bygg. Ved å ha 
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rollen som utvikler og eier står den fylkeskommunale uavhengigheten på spill og åpen for kritikk fra 
de øvrige konsoliderte museene. De er med andre ord vanskelig å oppnå en harmonisering i 
behandlingen av de konsoliderte museene. 

Fylkesadministrasjonen anser at drift av bygg for et museum ikke er en primæroppgave. Det er 
derfor et mål å forenkle og tydeliggjøre den fylkeskommunale rollen.  

Nedenfor blir det satt opp fire alternative forslag for å behandle eierskap til den angitte 
bygningsmassen. 

I det følgende presenteres mulige handlingsalternativer og vurderinger av disse. 

8.3.1. Alternativ 0: Ingen endring 
Alternativet er å videreføre dagens ordninger. 

8.3.2. Alternativ 1: Selge eiendommene 
Alternativet innebærer at det må stilles krav til kjøper om at museene skal drifte arenaene og bruke 
arenaene slik som i dag. Et salg må forutsette god verdiforvaltning og muligheten for å føre tilsyn 
med byggene etter salg. I dette alternativet er det mulig å se for seg fire typer kjøpere.  

• Vertskommunene for arenaen 

• Private næringsdrivende 

• Vestfoldmuseene IKS, som da må endre vedteker slik at de kan eie bygningsmasse 

• Stiftelser 

8.3.3. Alternativ 2: Leie ut til Vestfoldmuseene IKS 
Alternativet innebærer at fylkeskommunen leier ut de byggene som pr i dag lånes ut vederlagsfritt 
til Vestfoldmuseene IKS. Ansvaret for midlene til drift og vedlikehold flyttes fra fylkeskommunen til 
museet.  

8.3.4. Alternativ 3: Feste bort eiendommen 
Alternativet innebærer at eiendommene som Vestfoldmuseene IKS bruker blir feste bort til museet. 
En festekontrakt vil regulere ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling. Denne løsningen er 
avhengig av at selskapet får anledning til å benytte sin kompetanse på drift og vedlikehold av 
eiendom på tvers av avdelinger. Budsjettmidlene for drift og vedlikehold flyttes fra fylkeskommunen 
til museet. som driftstilskudd øremerket drift og vedlikehold av bygg. 

8.4. Vurdering  
De ulike alternativene blir holdt opp mot målbilder som vurderer om det gir god verdiforvaltning, 
tydelig ansvarsdeling, harmonisering i fylkeskommunens rolle overfor museene samt om det er 
effektiviserende på fylkeskommunens oppgaver. Negativ kategorisering er markert med rødt, ukjent 
utfall markeres med gul farge, mens positiv bedømming markeres med grønn farge. 

 Verdiforvaltning Ansvarsfordeling Harmonisering Effektivisering 

Alternativ 0 ingen 
endring 

Positivt Negativt Negativ Negativ 

Privat Nøytral Positivt Positiv Positiv 
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Alternativ 
1 Selge 

Kommune Nøytral Positivt Nøytral Positiv 

Stiftelse 
/IKS 

Nøytral Positivt Positivt Positiv 

Alternativ 2 leie ut Positivt Negativt Negativ Negativ 

Alternativ 3: Feste 
bort  

Positiv Positiv Positiv Positiv 

Tabell 8. Viser fire alternative forslag satt opp mot fire målbilder. 

 

Alternativ 0: Ingen endring representerer den situasjonen som har utløst behov for å se på 
alternative løsninger. Ordningen skaper motsetninger mellom museumsinstitusjonene og er politisk 
utfordrende å fortsette med. Alternativet legger unødig beslag på administrative ressurser. Det vil 
kreve gode samarbeidsformer når anleggene skal utvikles. En ulempe er at fylkeskommunen vil 
kunne kritiseres for pleie sine egne interesser når museene utvikles. 

Alternativ 1: Selge eiendomsmassen gir god effekt på harmonisering overfor sektoren som helhet 
samt at drift og vedlikehold fjernes fra den fylkeskommunale porteføljen. Det er likevel innvendinger 
mot et salg av eiendomsmassen. 

Ved salg til en privat eiendomsforvalter vil en måtte kunne forvente at investoren ønsker 6-12% 
fortjeneste på eierskapet. Museet vil sannsynligvis ikke frivillig budsjettere med slik økte 
leiekostnader uten en garanti fra fylkeskommunen om at dette vil bli dekket. Det vil medføre økte 
fylkeskommunale kostander, som ikke gir mer museum for pengene. Selv om det er museet som 
leier lokalene, vil det trolig føre fylkeskommunen opp i en vanskelig situasjon med å verge seg mot 
økte leiepriser, især i spesialbygg som nesten utelukkende kan brukes av museene. Den største 
usikkerheten knyttet til dette alternativet er om det finnes en kjøper som er villig til å kjøpe slik 
bygningsmasse med alle kravene det vil være ønskelig å knytte til salget. Konsekvenser knyttet til 
verdiforvaltning er også usikre, ikke minst i forhold til leiekostnader samt evne og vilje til å investere. 

Fordelen med å selge til kommune er at verdien sannsynligvis vil bli ivaretatt. Utfordringer knyttet til 
roller og ansvar for utvikling blir overført til den enkelte kommune. En slik transaksjon vil trolig bli 
gjenstand for behandling i representantskapet i Vestfoldmuseene IKS. Det er et spørsmål om 
kommunene er villige til å kjøpe byggene, og til hvilken pris. Fylkeskommunen er ikke tjent med å 
selge bygg for en symbolsk sum. Dessuten er det et prinsipp at fylkeskommunen selger eiendom til 
takst eller markedspris. Det vil eventuelt måtte gjøres en vurdering av lovverket rundt muligheten til 
å selge for symbolsk sum.  Salg av bygg til hjemkommunene vil kunne føre til diskusjoner om 
fordeling av driftskostnader internt i representantskapet til Vestfoldmuseene IKS, og er derfor 
markert som en uavklart situasjon ved et salg. 

Å selge eiendom til Vestfoldmuseene IKS fordrer endringer i selskapsavtalen og krever 
enstemmighet blant eierne i selskapet. Museet har ingen kapital eller aktiva for å gjennomføre en 
slik investering. Et låneopptak for å kjøpe bygg vil kreve inntjening. Økonomien til Vestfoldmuseene 
IKS er i stor grad basert på offentlige tilskudd og egeninntjeningen er relativt beskjeden. Det er 
derfor ikke sannsynlig at selskapet kan håndtere et slikt kjøp av eiendom, da de ikke har økonomiske 
forutsetninger for å betjene en eventuell gjeld. Det er også lite sannsynlig at fylkeskommunen vil 
selge eiendomsmassen til en symbolsk sum, da faren for forfall og verdiforringelse er åpenbar og 
muligheten for at fylkeskommunen blir bedt om bidrag anses som sannsynlig. Med Vestfoldmuseene 
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IKS som eier vil budsjettmidlene til drift og vedlikehold på kr. 3.5 millioner gis til museet som 
driftstilskudd, øremerket drift og vedlikeholdt bygg. Ved større behov for vedlikehold vil trolig 
museene be fylkeskommunen om økte midler. 

Salg av eiendomsmasse til museer er lite beskrevet i litteraturen og det er ikke forskning som 
bekrefter at en bestemt eierstruktur for bygg gir bedre forvaltning enn en annen. Det er imidlertid 
mulig å finne eksempler på stiftelser som eier eiendom som forvalter verdiene på en god og 
hensiktsmessig måte, men også på det motsatte.  

Oppsummert er den største utfordringen med salg om det finnes en villig kjøper som vil videreføre 
formålet museum og ha en samfunnsrolle som innebærer langsiktig bruk til en fornuftig pris. 

Alternativ 2 utleie til Vestfoldmuseene IKS løser ingen av utfordringene knyttet til eiendommene. 
Alle dagens ulemper videreføres og det vil kun innebære å pålegge selskapet en leie, som i sin tur 
blir gitt som øremerket driftstilskudd fra fylkeskommunen.  

Alternativ 3: Dette forslaget innebærer at det kan stilles krav til god eiendomsforvaltning fordi 
fylkeskommunen fortsatt eier bygget og vil kunne føre tilsyn med egen eiendom. Samtidig vil en 
festeavtale kunne definere at ansvaret for drift, vedlikehold og utvikling skal ligge hos museet.  

Alternativet er avhengig av at eierne vedtar de foreslåtte endringene i finansieringsmodell, hvor 
tilskuddene ikke bindes opp avdelingsvis, men disponeres i friere grad av styre og direktør. Dette er 
nødvendig for å unngå en organisering der det er flere mindre stillinger knyttet til drift, som er 
bundet opp avdelingsvis. Med en helhetlig tankegang der selskapet får bruke drift og 
eiendomskompetanse på tvers av avdelingene vil museet ha tilstrekkelig kompetanse til å overta 
disse midlene. Dette vil både harmonisere mot de andre konsoliderte enhetene, det vil gi mindre 
byråkrati i fylkeskommunen samt sikre god eiendomsforvaltning og flytte utviklingsansvaret over på 
sektoren. Det eneste det avhenger av er at selskapet selv går med på en slik avtale. Budsjett for drift 
og vedlikehold vil overføres selskapet som et tilskudd øremerket drift og vedlikehold. Investeringer i 
bygg vil fremmes som prosjekt på samme måte som øvrige investeringer. Det utelukker heller ikke at 
eierkommune, museum eller stiftelse en gang i fremtiden kjøper eller overtar byggene. 

8.5. Faglig utvikling og regionalt ansvar 
De nasjonale målene og strategiene som ligger til grunn på museumsområdet legger avgjørende 
vekt på faglig utvikling. Museene skal blir bedre til å forske, forvalte, og formidle gjennom å fornye 
seg. Fornying består av økt kompetanse på digitale verktøy, men ikke minst er det en villet utvikling 
å skape større og mer robuste fagmiljøer. Den nasjonale politikken stiller direkte krav til 
fylkeskommunen om å innta en viktig indirekte rolle som tilskuddsyter og som faglig pådriver. Som i 
så mange sammenhenger spiller fylkeskommunen rollen som tilrettelegger og bakspiller, så også 
innenfor museumssektoren.  

Fylkeskommunens rolle som tilskuddsyter ligger fast i nasjonal politikk. I arbeid med ny 
stortingsmelding på museumsområdet er det styrking av rollen som tilskuddsyter som blir omtalt. 
Utfordringen i foreliggende utredning er å gi faglige anbefalinger om hvilke museumsinstitusjoner 
som vil være berettiget å få fylkeskommunale tilskudd. 

I Del 1 er de nasjonale målene for faglig utvikling omtalt i sammenheng med frivillige lag og 
foreninger. I den nasjonale museumspolitikken er det lagt opp til at de statlige støtteordningene skal 
forbeholdes det som faller inn under definisjon av profesjonelle museer. Frivillige lag og foreninger 
som driver lokale aktiviteter i form av historielag, bygdetun og lokale museer faller utenfor 
målgruppa for nasjonale tilskudd.  
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En faglig regional vurdering er at disse lokale institusjonene ikke er definert som museer, med 
mindre de inngå i et konsolidert museum (se Del 1, struktur). Grunnen til det er at de ikke leverer 
museumstjenester som museumsreformen la opp til og som ICOM anbefaler at legges til grunn når 
det gjelder museumsforvaltning. Dette handler om å ha fast ansatte fagpersoner, være 
forskningsmessig i stand til å bidra til faglig utvikling og ha en formidling som er åpen og tilgjengelig. 
Forvaltning, forskning og formidling er fagdisipliner som krever kunnskap og et faglig felleskap. De 
lokale lagene og foreningen blir ikke behandlet på like linje med museer i det nasjonale 
museumsnettverket, som staten har ansvar for. En faglig vurdering er at fylkeskommunen bør 
konsentrere sine ressurser om de konsoliderte museene, og ikke legge opp til å motta søknader fra 
godt over hundre lag, foreninger, bygdetun og kommunale museer. I den grad lag og foreninger som 
driver lokal formidling ønsker offentlig bistand, bør de kunne henvende seg til vertskommunen. 
Utvalgte prosjekter som lag og foreninger gjennomfører kan komme inn under fylkeskommunale 
tilskuddsordninger, især om de gjennomføres i samhandling med de konsoliderte museene. 
Sammen med museene kan det vurderes om enkelte lokale enheter er særskilt egnet til å høre inn 
under et konsolidert museum. Prosess og beslutning må hvile på faglige vurderinger. 

Rollen som faglig pådriver kan fylles ved å arrangere årlige fagsamlinger i samarbeid med sektoren. 
Museene har også uttrykt at fylkeskommunen kan være med i arbeidet med å utvikle fellestjenester. 
I pådriverrollen kan fylket arrangere samlinger som også inkluderer kommuner, eiere og styrer og 
legge til rette for diskusjoner og dialog om eksempelvis hva de overordnede målene med museene i 
regionen er for de ulike aktørene. Fylkeskommunen kan også ta en koordinerende rolle for enheter 
som ønsker å gå i dialog om eventuelle endringer. 

I regionale planstrategi legger Vestfold og Telemark fylkeskommune opp til å utarbeide en ny 
kulturstrategi. I denne strategien vil fylkeskommunens rolle overfor museene bli omtalt. Spørsmål 
om det er behov for en egen museumsstrategi eller om museumsområdet omtales i kulturstrategien 
får stå åpent til prosessene starter. Om en egen museumsstrategi er noe museumssektoren ønsker 
seg er det også et åpent spørsmål om det er fylkeskommunen som skal initiere dette eller om 
arbeidet kan ledes av museumsnettverket og fylkeskommunen bidrar med prosessveiledning. Arbeid 
med en eventuell strategi vil først kunne legges fram i 2021 da den nasjonale museumsmeldingen 
også foreligger. 

9. Oppsummering 

Foreliggende kunnskapsgrunnlaget har hatt til hensikt å belyse museumssektoren i fylke på en slik 
måte at fylkeskommunens rolle blir tydeliggjort. Det faglige grunnlaget skal sette beslutningstakere i 
stand til å utmeisle en ny og samlet museumspolitikk for fylkeskommunen. Utredningen har forsøkt 
å tydeliggjøre den fylkeskommunale rollen innenfor museumsområdet. 
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10. Vedlegg 

Kulturrådets siste vurdering av museum:  

- Side 58: Vestfoldmuseene 

- Side 60: Nors industriarbeidemuseum 

- Side 62: Telemark museum 

- Side 64: Vest Telemark museum 

Hentet fra: https://www.kulturradet.no/documents/10157/58673dbe-affb-470e-a522-

2b8d6260a721 
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Vestfoldmuseene er med 72,0 lønnede årsverk (66,5 i faste 
stillinger) en stor organisasjon. Driftsinntektene i 2019 var på 
93 mill. kroner. Ordinært driftstilskudd fra Kulturdepartementet 
utgjorde 47 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, 
fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 68 000 
gjenstander, 27 bygninger og 830 000 fotografier. Museet 
forvalter også arkiv/kildesamlinger og 214 dekar kulturlandskap. 
Museet rapporterer om besøk på 9 arenaer (9 interne). Totalt 
antall besøk i 2019 var 165 000, en økning på 13 % i forhold til 
fjoråret og 15 000 flere enn målsettingen for 2019. Besøkstallet 
er 37 % høyere enn i 2014. Museet rapporterte om planer for 
innsamling, katalogisering, digitalisering, bevaring, sikring, 
forskning og formidling til barn og unge, men ikke for formidling.

Vurdering av organisasjon og økonomi
Vestfoldmuseene er organisert som et interkommunalt selskap, 
som omfatter 12 avdelinger i Vestfold, inkl. Vestfoldarkivene. 
I Kulturdepartementets tilskudd for 2019 lå det også et 
øremerket beløp på 1,2 mill. kroner som ble utbetalt videre 
til The Thor Heyerdahl Institute, og museet rapporterer at 
det er i gang med en prosess med siktemål konsolidering 
fra 1. juni 2020. Det pågikk arbeid med å revidere avtaler 
og justert finansieringsmodell med kommunene.
 Lønnskostnader utgjorde 60 % av de samlede 
 kostnadene. Egeninntektsandelen var 12 % av totalinntektene 
i 2019. Billettinntektene hadde en økning og utgjorde 27 % 
av egeninntektene. Årsresultatet var positivt i 2019. Likviditeten 
var bra. Egenkapitalandelen var også bra med 36 %. 
Selskapet, som ikke hadde egenkapital ved oppstart, ser ut til 
å ha arbeidet målrettet for å opparbeide en egenkapital som 
delvis kan brukes på nye utstillinger og andre investeringer.

Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Vestfoldmuseet har jobbet godt med flere av sine 

museumsfaglige områder i 2019. Museet hadde en økning 
i besøkstall, og har fortsatt å jobbe bra med skolebesøk. 
De rapporterer ellers om fokus på nye digitale løsninger og 
arbeid med mangfold og inkludering som del av formidlingen. 
Samlingsforvaltningen preges av gode koblinger til satsninger 
innen formidling og forskning, men Kulturrådet etterlyser 
utvikling blant annet når det gjelder digital dokumentasjon 
av fotosamlingen. Museet fikk på plass en midlertidig 
 forskningsplan i 2019. De ser ut til å ha jobbet i henhold til egne 
mål om økt forskningssamarbeid, men Kulturrådet etterlyser 
en tydeligere grenseoppgang mellom hva som defineres som 
forskning og hva som defineres som formidling i museet.

Formidling
Vestfoldmuseene mangler vedtatt plan for hele museet 
som dekker formidling, men har plan for formidlingstiltak 
rettet mot barn og unge. Planen er ikke tilgjengeliggjort 
på museets nettside. Av statistikken framgår det at 10 
av totalt 39 utstillinger var nye. I 2019 holdt museet 
136 ulike arrangementer, deriblant flere foredrag fordelt 
på arenaene. Av totalt 27 kulturhistoriske bygninger i museets 
samling, er 23 åpne for publikum, noe som utgjør 85 %.
 Til sammen 32 149 barn og unge deltok i pedagogiske 
opplegg ved museet, en økning på 10 %. DKS-besøket utgjør 
57 % av det totale elevbesøket og museets skolebesøk utgjør 
19 % av det totale besøkstallet. Antall skolebesøk i forhold til 
antall årsverk viser at museet ligger over landsgjennomsnittet for 
KUD-museer, og på topp blant museene i Vestfold og Telemark.
 I 2019 satte museet besøksrekord med 165 
224 besøkende, en økning på 13 % fra 2018 og 10 % 
over egen målsetting. Museet deltok i den nasjonale 
 publikumsundersøkelsen. Vestfoldmuseene har hatt fokus 
på digitale løsninger for å forsterke og utvide publikums 
opplevelser og formidlet flere og nye historier basert på 
egne samlinger, og nye nettsider ble lansert i 2019.
 Museet er opptatt av å fremme nye perspektiver 
og implementerer nye metoder og teknologi i utviklingen 

av nye utstillinger. Museets arbeid med mangfold og 
inkludering er rettet mot aktiviteter for familier i sårbare og 
livssituasjoner og flyktninger. Museet melder at alle arenaer 
er tilrettelagt for personer med nedsatt  funksjonsevne 
og alle arenaer har også tilrettelagt formidling.
 Av rapporteringen fremgår det at museets  hjemmesider 
følger DIFIs retningslinjer for universell utforming. Kulturrådet 
savner mer omtale av museets arbeid med samfunnsrolle og 
anbefaler at museet får på plass formidlingsplan som dekker 
hele museets virksomhet. Ut fra tilgjengelig  informasjon 
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet 
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Vestfoldmuseenes samlinger ligger noe under landssnittet for 
KUD-museene, når det gjelder antall objekter sett i forhold 
til museets størrelse og ressurser. I tillegg forvalter museet 
21 farkoster, to kulturlandskap og arkivmateriale/ kildesamlinger. 
Museet hadde alt av relevant planverk på plass.
 Tilveksten til gjenstandssamlingene var i 2019 marginal. 
Tilveksten for foto var derimot høy, det var den for øvrig også 
i 2018. Museet har et samlingsråd som vurderer alle potensielle 
tilvekster og avhendinger. Museet hadde ingen avhending i 2019.
 Museet rapporterer at 97 % av gjenstandssamlingen 
er digitalt registrert, noe som er høyere enn landssnittet 
for KUD-museene på 58 %. Samme tendensen ser vi for 
digitalisering og publisering av gjenstandssamlingen som 
ligger på henholdsvis 57 % og 43 %, godt over gjennomsnittet 
for KUD-museene samlet sett. For museets fotosamling er 
statusen annerledes, der de ligger godt under landssnittet på 
digital dokumentasjon i sin helhet. Kulturrådet registrerer likevel 
at det kommer fram i rapporteringen at museet kontinuerlig 
publiserer fra fotosamlingen. Museet forvalter arkiv der arbeidet 
med immateriell kulturarv blir katalogisert og formidlet.
 Oppbevaringsforholdene rapporteres i hovedsak å være 
tilfredsstillende og svært godt for gjenstandsmaterialet og 
fotosamlingen. Vi ser ingen endring i oppbevaringsforholdene 
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for rapporteringsåret 2019. Museets har fellesmagasin 
og samarbeider med andre for å vurdere løsninger med 
behovet for nye magasin. Videre kommer det fram 
i rapporteringen at museet har en egen plan for flytting 
av gjenstander til fellesmagasin som de jobber etter. Når det 
gjelder vedlikehold av den kulturhistoriske bygningsmassen 
rapporterer muset å jobbe ut fra en handlingsplan.
 Vestfoldmuseet rapporter om en satsning på formidling 
og forskning ut fra egne samlinger. Kulturrådet vurderer det 
til at museet jobber bredt i samlingsforvaltningen, men savner 
tydelige prioriteringer. Kulturrådet vurderer Vestfoldsmuseenes 
arbeid med samlingsforvaltningen som tilfredsstillende, men 
anbefaler at de jobber med samlingsutviklingen spesielt på foto.

Forskning
Vestfoldmuseene oppgir i statistikken at de hadde 
 forskningsplan i 2019. I målrapporteringen skriver de derimot 
at planen var midlertidig, og at det skal utarbeides en ny plan 
i 2020. Av statistikken fremgår det at museet hadde en 
ansatt med doktorgrad, fire ansatte med autorisasjon 
som konservator NMF, og en ansatt med autorisasjon 
som førstekonservator NMF. Museet lå langt under 
 landsgjennomsnittet blant KUD-museer når det gjelder andel 
ansatte med doktorgrad, og statistiske tidsserier vitner om 
en negativ kompetanseutvikling i museet. Videre fremgår 
det av statistikken at museet publiserte 14 fagartikler, men 
ingen større publikasjoner eller  forskningsartikler med 
fagfellevurdering. Museet har ikke oppgitt litteraturliste 
for publikasjonene i fritekstfeltet. Museet deltok i fem 
 formaliserte FoU- samarbeid, med partnere fra UH-sektoren, 
museer og andre aktører, samt ett  nettverksprosjekt som 
er del av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
 I målrapporteringen legger museet blant annet vekt på 
samarbeid med ulike nettverk og eksterne  forskningspartnere. 
De legger også vekt på tette koblinger mellom  forskning 
og formidling, blant annet gjennom produksjon av 
 populærvitenskapelige artikler og foredragsvirksomhet. 

Museet rapporterer om aktivitet i henhold til egne mål, 
blant annet om utstrakt foredragsvirksomhet. Kulturrådet 
vurderer i utgangspunktet gode koblinger mellom forskning 
og formidling som bra, men det kommer likevel ikke tydelig 
frem i hvilken grad den innrapporterte foredragsvirksomheten 
er forskningsbasert eller om den like gjerne kunne ha vært 
rapportert inn som en formidlingsaktivitet. Ut fra tilgjengelig 
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet 
museets forskningsvirksomhet som mindre tilfredsstillende.
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Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Industriarbeidermuseum er med 41,4 lønnede 
årsverk (36,0 i faste stillinger) en mellomstor  organisasjon. 
Driftsinntektene i 2019 var på 38 mill. kroner. Ordinært 
 driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 73 % 
av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, 
fylkeskommune og  kommune. Samlingene teller 15 000 
gjenstander, 96 bygninger og 580 000 fotografier. 
Museet forvalter også arkiv/ k ildesamlinger og 1 teknisk- 
industrielt anlegg. Museet rapporterer om besøk på 
8 arenaer (7 interne). Totalt antall besøk i 2019 var 
101 000, en økning på 7 % i forhold til fjoråret. 
Besøkstallet er 157 % høyere enn i 2014. Museet 
rapporterte om planer for  innsamling, katalogisering, 
 bevaring, sikring, forskning,  formidling og formidling 
til barn og unge, men ikke for digitalisering.

Vurdering av organisasjon og økonomi
Norsk Industriarbeidermuseum er organisert som en stiftelse 
med forvaltningsansvar både på Rjukan og Notodden, inkludert 
Verdensarvsenteret Rjukan-Notodden. Miljødirektoratet yter 
driftstilskudd til verdensarvsenteret. Museet arbeidet med 
strategisk plan for 2020-2003, men nådde ikke målet om 
å ferdigstille denne i 2019. Lønns- og pensjonskostnader 
utgjorde 38 % av museets totale kostnader. De siste års vekst 
i økonomien har ikke gitt museet større handlingsrom, da mye 
har vært øremerkede prosjektmidler til Rjukanbanen, formidling 
av verdensarven gjennom autorisasjon som verdensarvsenter 
og andre prosjekter. Forskuttering av  prosjektkostnader 
har også presset likviditeten. Årsresultatet for 2019 
var negativt med vel 1 mill. kroner, noe som svekket 
den allerede negative  egenkapitalen ytterligere. 
Museet hadde lave egeninntekter (13 %).

Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Norsk 
Industriarbeidermuseum sitt arbeid med samlingsforvaltning 
og forskning som tilfredsstillende i 2019. Museets formidling 
preges blant annet av gode koblinger til arbeid med immateriell 
kulturarv. Men Kulturrådet etterlyser likevel en mer utfyllende 
rapportering på formidling, blant annet når det gjelder 
 målgruppearbeid. Museet ser ut til å ha jobbet planmessig med 
samlingsforvaltning, men  oppbevaringsforholdene for deler av 
samlingen vurderes fortsatt som kritisk, og  digitaliseringsgraden 
bør høynes. Innen forskning vurderes det spesielt som 
positivt at museet har fått på plass et forskningsutvalg.

Formidling
Norsk Industriarbeidermuseum har vedtatte planer for hele 
museet som dekker formidling og formidlingstiltak rettet mot 
barn og unge, og disse er tilgjengeliggjort på museets nettside. 
Av statistikken framgår det at seks av 17 utstillinger var nye 
og en nyåpnet vandreutstilling er i drift. I 2019 holdt museet 
39 ulike arrangement. Museet rapporterer om to nyåpnede 
kulturhistoriske bygg. Av totalt 96 kulturhistoriske bygg i 
museets samling, er 14 åpne for publikum, noe som utgjør 15 %.
 Til sammen 6 568 barn og unge deltok i pedagogiske 
opplegg ved museet, en økning fra 2018 på 35 %. DKS-
deltakelsen utgjør 80 % av det totale elevtallet og museets 
skolebesøk utgjør 7 % av det totale besøkstallet. Antall 
skolebesøk i forhold til antall årsverk viser at museet ligger 
under landsgjennomsnittet for KUD-museer. I museets arbeid 
med immateriell kulturarv er det fokus på tradisjonelt håndverk 
og ulike kulturelle uttrykk i tilknytning til industrisamfunnet.
 NIAs totale besøkstall nådde i 2019 en ny rekord med 
100 501 besøkende, en økning på 7 % fra 2018. Museet 
deltok ikke i den nasjonale publikumsundersøkelsen.
 Kulturrådet savner en tydeligere omtale av museets 
 samfunnsaktualitet og tiltak rettet mot utvalgte målgrupper. 
Museet melder at fem av åtte arenaer er tilrettelagt for 
personer med nedsatt funksjonsevne og tre arenaer har 

tilrettelagt formidling. Av rapporteringen fremgår det 
at museets hjemmesider følger DIFIs retningslinjer for 
universell utforming. Ut fra tilgjengelig informasjon 
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet 
museets formidlingsarbeid som mindre tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Norsk Industriarbeidermuseums gjenstandssamlinger ligger 
under landsgjennomsnittet for KUD-museene, når det gjelder 
antall objekter sett i forhold til museets størrelse og ressurser. 
Fotosamlingen og bygningssamlingen ligger derimot omtrent 
på snittet. I tillegg forvalter museet tre farkoster, ett 
teknisk-industrielt kulturminne og arkivmateriale/
kildesamlinger. Museet har relevant planverk på 
plass med unntak av plan for digitalisering.
Tilveksten til gjenstandssamlingene var i 2019 
marginal, mens den for fotosamlingen var høy. 
 Tilveksten av foto er ifølge museet en del av 
deres innsamlingsstrategi. Museet varsler  inntaksstopp 
i 2020 og 2021 for å jobbe med samlingens 
dokumentasjon. Museet hadde ingen avhending i 2019.
Andelen av gjenstandssamlingen som er registrert ligger 
på 71 %, noe som er bedre enn landssnittet. Når det gjelder 
digitalisering av gjenstandene, rapporterer museet at 
25 % er digitalisert. Det er noe under landssnittet på 
38 %. Publiseringsgraden er omtrent på landsgjennomsnittet 
for gjenstandssamlingen. Når det gjelder registrering, 
 digitalisering og publisering av fotosamlingen så ligger 
museet omtrent på landsgjennomsnittet for KUD- museene.
 Museet mangler plan for digitalisering, og 
 digitaliseringsgraden er generelt noe lav. Vi vurderer 
det samtidig som positivt at museet har registrert, 
 digitalisert og publisert industrianleggene, som er en 
del av UNESCOs verdensarv. Kulturrådet vurderer 
Norsk Industriarbeidermuseums arbeid med 
 samlingsforvaltningen samlet sett som  tilfredsstillende. 
Vi oppfordrer likevel museet til å sette i verk tiltak 
for å bedre oppbevaringsforholdene.
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Forskning
Norsk Industriarbeidermuseum hadde forskningsplan som 
var publisert på internett i 2019. Av statistikken fremgår 
det at museet hadde en ansatt med autorisasjon som 
konservator NMF, men ingen ansatte med doktorgrad 
eller med autorisasjon som førstekonservator NMF.
 Videre fremgår det at museet publiserte tre 
fagartikler, men ingen større publikasjoner eller 
forskningsartikler med fagfellevurdering.
 Museet oppgir at de deltok i fire formaliserte 
FoU-samarbeid, med partnere fra UH-sektoren og 
andre museer, hvorav ett nettverksprosjekt som er 
del av Kulturrådets museumsprogram for forskning. 
De deltok også i prosjektet RAPMUS, hvor det forskes 
på nedbrytning og bevaring av plastgjenstander. 
Ut over dette rapporterer museet om deltagelse i fire faglige 
museumsnettverk, hvorav de er ansvarsmuseum for ett.
 Museet hadde mål om å ferdigstille en ph.d-grad og 
to fagfellevurderte artikler i 2019. Museet lyktes ikke med å 
nå sine mål, men rapporterer om løpende aktivitet på begge 
målene. De rapporterer også om at et nytt forskningsutvalg 
har gjennomført sitt første år, og at utvalget har bidratt til å 
styrke arbeid med forskning internt i organisasjonen. Til tross 
for delvis manglende måloppnåelse, vitner rapporteringen om at 
forskning blir prioritert på organisasjonsnivå. Ut fra tilgjengelig 
informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet 
museets forskningsvirksomhet i 2019 som tilfredsstillende.
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Telemark Museum er med 43,0 lønnede årsverk (32,2 i 
faste stillinger) en mellomstor organisasjon. Driftsinntektene 
i 2019 var på 40 mill. kroner. Ordinært driftstilskudd fra 
Kulturdepartementet utgjorde 57 % av samlet ordinært 
driftstilskudd fra departement, fylkeskommune og kommune. 
Samlingene teller 109 000 gjenstander, 107 bygninger og 
2 680 000 fotografier. Museet forvalter også arkiv/ 
kildesamlinger og 101 dekar hageanlegg. Museet rapporterer 
om besøk på 10 arenaer (10 interne). Totalt antall besøk 
i 2019 var 73 000, en økning på 36 % i forhold til fjoråret 
og 13 000 flere enn målsettingen for 2019. Besøkstallet er 
27 % lavere enn i 2014. Museet rapporterte om planer for 
innsamling, katalogisering, digitalisering, bevaring, sikring, 
forskning, formidling og formidling til barn og unge.

Vurdering av organisasjon og økonomi
Telemark Museum er organisert som en stiftelse, og museet har 
avdelinger i Nedre Telemark/Grenland. Museet fortsatte i 2019 
prosessen som ble startet i 2015 med å reforhandle avtaleverk, 
der det er tre parter som skal samordnes;   vertskommune, 
eier og det konsoliderte museet. Avtalen med Stiftelsen 
Porsgrunnsmuseene ble sagt opp pr. 31.12.19. Telemark museum 
startet i desember 2019 bygging av helårsåpent museumsbygg 
i Brekkeparken, Skien. Porselensmuseet i Porsgrunn er 
i utvikling som del av et større porselenssamarbeid i Porsgrunn, 
og museet melder at det har ambisjoner om å bygge nettverk 
innen det keramiske feltet, både nasjonalt og internasjonalt.
 Med en lønnsandel på 61 % av totalkostnadene i 2019 er 
museet blant den fjerdedelen av KUD-museene som har de 
største lønnskostnadene relativt sett. Med en  egeninntektsandel 
på 31 % ligger museet litt over gjennomsnittet for KUD-
museene. Billettinntektene har økt de siste årene, men 
ligger fortsatt under gjennomsnittstallet for KUD-museene. 
Gaver fra private givere økte i 2019. Egenkapitalandelen 

(27 %) er middels bra, og museet har styrt for å rigge   økonomien 
til nybygget i Brekkeparken. Likviditetsgraden var middels 
bra. Museet har høy andel kortsiktig gjeld grunnet ubrukte 
prosjektmidler som ar avsatt som gjeld i balansen, bl.a. 
midler som vil bli disponert til det nye museumsbygget.

Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes Telemark 
Museum sitt arbeid med formidling som  t  ilfredsstillende i 2019. 
Museet kan blant annet vise til en positiv  besøksutvikling. 
Museets formidling bærer ellers også preg av gode 
koblinger til satsninger innen immateriell kulturarv, med 
spesielt fokus på porselenfaget. Museet ser ut til å ha jobbet 
 planmessig innen deler av samlingsforvaltningen, men dårlige 
 oppbevaringsforhold, spesielt når det gjelder fotosamlingen, 
er blant det som trekker ned helhetsinntrykket. Innen  f -
orskning har museet publisert flere fagartikler enn året før, 
men Kulturrådet etterlyser en noe tydeligere  målrapportering 
og forankring av forskning på organisasjonsnivå.

Formidling
Telemark Museum har vedtatte planer for hele museet som 
dekker formidling og formidlingstiltak rettet mot barn og unge, 
og disse er tilgjengeliggjort på museets nettside. Av statistikken 
framgår det at 15 av totalt 36 utstillinger var nye. I 2019 holdt 
museet 174 ulike arrangement. Museet har de siste årene hatt 
en varierende produksjon av nye utstillinger. I 2019 holdt museet 
174 ulike arrangement. Museet rapporterer om syv nyåpnede 
kulturhistoriske bygg. Av totalt 107 kulturhistoriske bygninger 
i museets samling er 25 åpne for publikum, noe som utgjør 23 %.
 Til sammen 4 539 barn og unge deltok i  pedagogiske 
opplegg ved museet, en økning fra 2018 på 32 %. 
DKS-deltakelsen utgjør 87 % av det totale elevtallet og 
museets skolebesøk utgjør 6 % av det totale besøkstallet. 
Antall skolebesøk i forhold til antall årsverk viser at museet 
ligger under landsgjennomsnittet for KUD-museer.

 I 2019 hadde museet 73 165 besøkende, en økning 
på 36 % fra 2018 og 22 % over egen målsetting. Museet 
rapporterer at det skyldes at det nå har to Escape-rom som 
har ført til økt besøk av yngre publikumsgrupper. Museet 
deltok ikke i den nasjonale publikumsundersøkelsen. 
Arbeidet med den immaterielle kulturarven har som fokus at 
kunnskap om den lokale håndverksproduksjonen videreføres, 
spesielt er det fokus på porselensfaget. Innenfor dette faget 
 arrangerer museet egne workshops for barn og unge for å 
dele kunnskap. Museet rapporterer om flere skoleopplegg 
som tematiserer utenforskap og om tverrfaglige samarbeid 
som har bidratt til kompetanseutvikling i egen organisasjon.
 Museet melder at fire av 10 arenaer er tilrettelagt 
for  personer med nedsatt funksjonsevne og en arena 
har tilrettelagt formidling. Av rapporteringen fremgår 
det at museets  hjemmesider følger DIFIs retningslinjer 
for universell utforming. Ut fra tilgjengelig informasjon 
i statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet 
museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Telemark Museums gjenstandssamling ligger i omfang 
godt over landssnittet for KUD- museene i forhold til 
museets størrelse og ressurser. Det samme gjelder også for 
 fotosamlingen, som rommer over 2,5 mill. foto. Når det gjelder 
kulturhistoriske bygninger forvalter museet flere bygninger 
enn hva som er landssnittet for KUD-museene. I tillegg til dette 
forvalter museet farkoster, hageanlegg og arkivmateriale/
kildesamlinger. Museet har alt av relevant planverk på plass.
 Tilveksten til samlingene var i 2019 marginal med totalt 
ni gjenstander. Museet har en inntakskomite som vurderer 
alle potensielle tilvekster. Museet avhendet 40 gjenstander 
i 2019. For et museum med så store samlinger er det forsvarlig 
med avhending av et omfang som er større enn tilveksten.
 Museet rapporterer at 71 % av gjenstandssamlingen er 
registrert, som er bedre en landssnittet for KUD-museene på 
58 %. Vedrørende digitalisering av gjenstandssamlingen så 



Museumsvurderingen 2019

88

Telemark Museum

ligger museet her på 56 % som er bedre enn landssnittet på 
38 %. For publisering av gjenstandene ligger museet omtrent 
på landssnittet. Det totale antallet nye registrerte gjenstander 
og foto de siste fem år er noe lavt i forhold til antall årsverk 
i museet. Dette kan skyldes at ressurser har gått med til revisjon 
av eksisterende registreringer. Museet har ikke som ambisjon 
å digitalisere hele fotosamlingen, men velger å prioritere 
samlinger som er av særlig interesse for publikum. Når det 
gjelder fotosamlingen ligger museet under landssnittet for 
registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring, noe som kan 
forklares med at en fotosamling er tatt ut av deres server.
 Museet rapporterer om varierende  oppbevaringsforhold 
for alle samlingene. I underkant av halvparten av de   kunst- 
og kulturhistoriske gjenstandene oppbevares under ikke 
 tilfredsstillende eller dårlige forhold. Hele den naturhistoriske 
samlingen rapporteres å oppbevares under dårlige forhold. 
For fotosamlingen som er stor, oppbevares 83 % i det som 
betegnes som ikke tilfredsstillende forhold. Det betyr at en 
stor del av museets samlinger oppbevares i dag under forhold 
som er direkte nedbrytende for objektene. Rapporteringen 
viser en svak bedring i oppbevaringsforholdene for de 
kulturhistoriske objektene og museet rapporterer selv at 
de jobber med å flytte gjenstander inn på fellesmagasin, 
men at dette tar tid. Kulturrådet anbefaler at museet 
prioriterer tiltak for å bedre oppbevaringsforholdene.
 Telemark Museum viser i rapporteringen for 2019 til å 
ha tatt et begynnende grep på samlingsutviklingen med en 
restriktiv og styrt innsamling samtidig som de aktivt vurderer 
samlingene og avhender. Men i forhold til museets omfang 
av samlinger burde de ta et større grep på arbeidet med 
 registrering, digitalisering og tilgjengeliggjøring utover det de 
gjør i dag. I tillegg burde museet prioritere strakstiltak for å bedre 
oppbevaringsforhold for flere gjenstandstyper, men kanskje 
spesielt for fotosamlingen. Kulturrådet konkluderer på bakgrunn 
av dette med at samlingsforvaltningen er mindre tilfredsstillende.

Forskning
Telemark museum hadde forskningsplan som var publisert på 
internett i 2019. Av statistikken fremgår det at museet hadde 
en ansatt med doktorgrad, og en ansatt med autorisasjon 
som førstekonservator NMF, samt at de publiserte en 
forskningsartikkel med fagfellevurdering og ti andre fagartikler. 
Museet lå under landsgjennomsnittet blant KUD-museer 
både når det gjelder andel ansatte med doktorgrad, og antall 
fagfellevurderte artikler pr. fast ansatte. Statistiske tidsserier 
viser dessuten en svakt negativ tendens når det gjelder 
innrapportert formalisert forskningskompetanse ved museet.
 Videre fremgår det av statistikken at museet 
var del av tre formaliserte FoU-samarbeid og to 
nettverksprosjekter, med partnere fra UH-sektoren, 
samt andre museer og aktører. Ett av prosjektene er 
del av Kulturrådets museumsprogram for forskning.
 Museets mål for 2019 var knyttet til et forskningsprosjekt 
om jernalder. Målvurderingen sier derimot lite om i hvilken 
grad de skisserte delmålene ble nådd. Rapporteringen 
sier generelt lite om hvordan arbeidet med forskning skal 
styrkes i organisasjonen, for eksempel når det gjelder 
kompetanseutvikling. Ut fra tilgjengelig informasjon i 
statistikk og budsjettsøknad vurderer Kulturrådet museets 
forskningsvirksomhet i 2019 som mindre tilfredsstillende.
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Vest-Telemark Museum

Vest-Telemark Museum er med 19,3 lønnede årsverk 
(11,0 i faste stillinger) en nokså liten organisasjon. 
Driftsinntektene i 2019 var på 19 mill. kroner. Ordinært 
driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 54 % 
av samlet ordinært driftstilskudd fra departement,   
 fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 
23 000 gjenstander, 91 bygninger og 110 000 fotografier. 
Museet forvalter også arkiv/kildesamlinger, 
1  teknisk-industrielt anlegg, 55 dekar kulturlandskap 
og 10 dekar hageanlegg. Museet rapporterer om besøk 
på 13 arenaer (11 interne). Totalt antall besøk i 2019 var 
34 000, en økning på 7 % i forhold til fjoråret, men 
1 000 færre enn målsettingen for 2019. Besøkstallet er 
7 % lavere enn i 2014. Museet rapporterte om planer for 
innsamling, katalogisering, digitalisering, bevaring, sikring, 
forskning, formidling og formidling til barn og unge.

Vurdering av organisasjon og økonomi
Vest-Telemark Museum er organisert som en stiftelse, 
og har besøksarenaer i Vest-Telemark. Museet melder at det 
er gjort flere omstillinger de siste årene for å  optimalisere 
ressursbruk. Det ble arbeidet med salg av Olav Bjaalands 
Museum i 2019, noe som vil frigjøre museet for tilsyns- 
og vedlikeholdsansvar. Salget skjer formelt i 2020. 
Ny organisasjonsmodell og sesongdrift på Norsk skieventyr 
ble gjennomført, uten at det gikk ut over besøkstallet. 
Det ble også gjennomført omlegging av regnskapssystemet. 
Skisseprosjekt for nytt Rauland Kunstmuseum ble ferdig i 2019.
 Lønnskostnader utgjorde 54 % av totalkostnadene. 
Egeninntektsandelen var 29 % av de samlede inntektene 
i 2019, så vidt over gjennomsnittet for KUD-museene.
Museet hadde bra egenkapital med egenkapitalandel på 
44 %. Likviditetsgraden var også bra med 2,4, og museet 
meldte at likviditetsutviklingen var i samsvar med plan.

Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Blant de museumsfaglige hovedområdene vurderes 
Vest-Telemark Museum sitt arbeid med formidling og 
samlingsforvaltning som tilfredsstillende i 2019. Innen 
formidling har museet blant annet videreført sin satsning på 
formidling av tradisjonshåndverk. Men Kulturrådet etterlyser 
en mer aktiv satsning på utvalgte målgrupper. Når det gjelder 
samlingsforvaltning har museet jobbet planmessig, men 
oppbevaringsforholdene for fotosamlingen bør forbedres. 
Innen forskning vurderes det som positivt at museet har fått 
på plass planverk, men museet har forbedringspotensial blant 
annet når det gjelder målrapportering og kompetanseutvikling.

Formidling
Vest-Telemark Museum har vedtatte planer for hele museet 
som dekker formidling og formidlingstiltak rettet mot barn 
og unge, men disse er ikke tilgjengeliggjort på museets 
nettside. Av statistikken framgår det at 14 av totalt 
56 utstillinger var nye. I 2019 holdt museet 80 ulike 
 arrangement. Museet rapporterer om ett nyåpnet  kulturhistorisk 
bygg. Av totalt 91 kulturhistoriske bygninger i museets 
samling er 43 åpne for publikum, noe som utgjør 47 %.
 Til sammen 1141 barn og unge deltok i pedagogiske opplegg 
ved museet, en nedgang fra 2018 på 15 %. DKS-besøket øker og 
utgjør 39 % av det totale elevtallet og museets skolebesøk utgjør 
3 % av det totale besøkstallet. Antall skolebesøk i forhold til 
antall årsverk, viser at museet ligger under landsgjennomsnittet 
for KUD-museer og lavest blant museene i Vestfold og Telemark.
Museet er opptatt av videreføring av erfaringsbasert 
kunnskap og samarbeider med aktører som kan bidra 
til formidling og utprøving av tradisjonshåndverk.
 I 2019 hadde museet 34 216 besøkende, en økning på 
7 %, men likevel 2 % under egen målsetting. Museet deltok 
i den nasjonale publikumsundersøkelsen, og rapporterer om 
målrettet arbeid for å markedsføre museet på sosiale medier, 
noe som har ført til flere følgere. Museet har som mål at deres 
tilbud skal stimulere til kritisk refleksjon og forståelse, men 

Kulturrådet savner tydeligere omtale av dette og av hvilke 
målgrupper museet satser på å nå. Museet  rapporterer 
at det ikke arbeider med mangfold og inkludering.
 Åtte av museets 13 arenaer er tilrettelagt for personer med 
nedsatt funksjonsevne og to arenaer har tilrettelagt formidling. 
Av rapporteringen fremgår det at museets hjemmesider 
følger DIFIs retningslinjer for universell utforming. Ut fra 
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer 
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Vest-Telemark Museums gjenstandssamlinger ligger noe 
over landsgjennomsnittet for KUD- museene, når det gjelder 
antall objekter i forhold til museets størrelse og ressurser. 
Den kulturhistoriske bygningssamlingen ligger derimot langt 
over snittet, mens fotosamlingen er noe under snittet. 
I tillegg forvalter museet fem farkoster, ett teknisk-industrielt 
anlegg, kulturlandskap, hageanlegg og arkivsamlinger. 
Museet hadde alt av relevant planverk på plass.
 Museet hadde i 2019 en høy tilvekst av kunst- 
og kulturhistoriske gjenstander som museet rapporterer i 
realiteten var registrering av etterslep. Museet rapporterer 
om at alle inntak var i samsvar med innsamlingsplan. 
Museet hadde ingen avhendinger i 2019, men har 
 gjennomført noe destruering i forbindelse med revidering.
 Registrering og publisering av gjenstandssamlingen ligger 
omtrent på gjennomsnittet for andre KUD-museer, mens for 
digitalisering av gjenstandene ligger museet over landssnittet 
med 61 %. Det er ikke rapportert registrering eller digitalisering 
av fotosamlingen, kun en svak oppgang i tilgjengeliggjøring 
som likevel gir et positivt utslag i forhold til landssnittet.
 Museets oppbevaringsforhold for gjenstander er varierende 
og for fotosamlingen rapporteres det om ikke tilfredsstillende 
forhold for 75 % av samlingen til tross for en forbedring på 
25 % i 2019. I forhold til 2018 registrerer Kulturrådet en svak 
forbedring i oppbevaringsforholdene for kunsthistoriske 
gjenstander. Museet rapporterer om en systematisk 
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tilnærming til arbeidet med å forbedre  oppbevaringsforhold 
for gjenstander og foto, det er bygd et kjølerom for foto 
og klimaovervåking er montert i alle utstillingsbygninger/
magasin. Det rapporteres om samarbeid med konservatorer 
fra Vigelandsmuseet på tilstandsvurderinger av skulpturer, 
og nye rutiner i tilknytning til IPM (skadedyrbekjempelse).
 Vest-Telemark Museum jobber systematisk med 
 registrering av etterslep og forbedring av oppbevaringsforhold 
selv om størstedelen av fotosamlingen oppbevares under 
forhold som krever tiltak for å bedre. Museet rapporterer 
også om kartlegging, ordning og registrering av  arkivmateriale. 
Videre rapporteres det at dokumentasjonsarbeidet for 
alle gjenstandstyper gjøres bevisst for å skulle brukes i 
satsningen på forskning og formidling. Kulturrådet vurderer 
arbeidet med samlingsforvaltningen som tilfredsstillende.

Forskning
Vest-Telemark Museum oppgir at de nylig har  vedtatt 
 forskningsplan som er publisert på internett. 
Av  statistikken fremgår det at ingen ansatte hadde formalisert 
 forskningskompetanse i 2019, noe som også gjelder for 
 forutgående år. Videre fremgår det at museet publiserte to 
 fagartikler, men ingen større publikasjoner eller  forskningsartikler 
med fagfellevurdering. Museet oppgir at de deltok i ett 
 formalisert FoU-samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge.
 I museets mål for 2019 ble det lagt vekt på tilrettelegging 
for ekstern forskning på museets samlinger. Museet rapporterer 
om aktivitet, som i stor grad omhandler dokumentasjons- 
og digitaliseringsprosjekter, som kan sees som mulige  fremtidige 
kilder for forskning. Men det er likevel kun en sporadisk 
 sammenheng mellom målformuleringer og vurderingen av egen 
måloppnåelse, noe som gir et inntrykk av lite planmessighet. 
I målvurderingen nevnes det at en ansatt har søkt autorisasjon 
som konservator NMF, noe som vurderes som positivt med 
tanke på museets mangel på formalisert forskningskompetanse. 
Ut fra tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad 
vurderes museets forskningsvirksomhet i 2019 som mindre 

tilfredsstillende. Kulturrådet anbefaler at museet vurderer tiltak 
som kan bidra til å styrke forskningskompetansen i museet.
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Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er med 24,6 lønnede årsverk 
(20,1 i faste stillinger) en mellomstor organisasjon. 
Driftsinntektene i 2019 var på 28 mill. kroner. Ordinært 
 driftstilskudd fra Kulturdepartementet utgjorde 
85 % av samlet ordinært driftstilskudd fra departement, 
fylkeskommune og kommune. Samlingene teller 9 000 
gjenstander, 5 bygninger og 565 fotografier. Museet forvalter 
også arkiv/kildesamlinger og 10 dekar  kulturlandskap. Museet 
rapporterer om besøk på 3 arenaer (3 interne). Totalt antall 
besøk i 2019 var 28 000, en nedgang på 10 % i forhold til 
fjoråret og 2 000 færre enn målsettingen for 2019. Besøkstallet 
er 4 % lavere enn i 2014. Museet rapporterte om planer for 
innsamling, katalogisering, digitalisering, bevaring, sikring, 
forskning, formidling og formidling til barn og unge.

Vurdering av organisasjon og økonomi
Nynorsk kultursentrum er organisert som en stiftelse, 
og har en desentralisert struktur da stiftelsen driver Ivar 
Aasen-tunet i Ørsta, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik og 
Vinje-senteret i Vinje i Telemark. Virksomheten har sett 
behov for å effektivisere drift, og startet i 2019 med å innføre 
flere digitale løsninger. Etter direktørskifte har det vært en 
gjennomgående strategiprosess der ny strategisk plan for 
å spre språk, kultur og kunnskap i hele landet, ble vedtatt i 
2019, og det samme ble en første langtidsplan for avdelingene 
som reisemål. Etablerte strukturer (ikke ny driftsenhet) 
skal brukes for å ta vare på arkivmaterialet etter Jon Fosse.
 Lønns- og pensjonskostnader var 59 % av totalkostnadene. 
Egeninntektene utgjorde bare 13 % av totale inntekter, noe 
som er lavere enn gjennomsnittet. Ved alle tre avdelinger 
gjennomføres festivaler, og for disse har billettinntektene 
økt. Ulvik poesifestival arrangeres bare i partallsår, noe som 
gir økonomiske variasjoner. Kultursenteret har over tid hatt 
som mål å bygge opp egenkapitalen, som ble ytterligere 

styrket med årsresultatet for 2019. Egenkapitalandelen var 
46 %, og likviditeten var god. Det øremerkede tilskuddet fra 
Kulturdepartementet til det digitale oppslagsverket «Allkunne» 
er brukt etter formålet. Øremerket tilskudd til Vinjefondet 
er etter avtale med KUD omdisponert til andre tiltak.

Oppsummering av museumsfaglige vurderinger
Nynorsk kultursentrum har jobbet tilfredsstillende med alle 
sine museumsfaglige hovedområder i 2019, og satsninger 
innen immateriell kulturarv og språkmangfold fremstår som godt 
integrert i helheten. Museets pedagogiske virksomhet har hatt 
en positiv utvikling de siste årene. Innen  samlingsforvaltningen 
har museet blant annet tilpasset sin dokumentasjonspraksis 
til resten av museumssektoren, og museets arbeid med 
forbedring av oppbevaringsforhold vurderes som positiv. 
Innen forskning kan museet blant annet vise til høy 
 publiseringsgrad og aktiv deltagelse i FoU-samarbeid, men 
manglende målrapportering trekker helhetsinntrykket noe ned.

Formidling
Nynorsk kultursentrum rapporterer om vedtatte planer for 
hele museet, som dekker formidling og formidlingstiltak 
rettet mot barn og unge. Begge er tilgjengeliggjort på 
internett. Av statistikken fremgår det at åtte av totalt 
13 utstillinger var nye. Kultursenteret viser dessuten til 
38 vandreutstillinger i drift, hvorav fem var nye i 2019. 
Av totalt fem kulturhistoriske bygninger er fire åpne for 
publikum, noe som utgjør 80 %. I 2019 holdt museet 354 
ulike arrangementer, en nedgang på 1 % fra foregående år.
 Til sammen 11 754 barn og unge deltok i pedagogiske 
opplegg ved museet, en økning fra 2018 på 10 %. Utviklingen 
i museets pedagogiske virksomhet viser en økning siste fem 
år, mens DKS-besøket utgjør 86 % av det totale elevtallet. 
Museets skolebesøk utgjør 41 % av det totale besøkstallet. 
Antall skolebesøk i forhold til antall årsverk, viser at museet 
ligger over landsgjennomsnittet for KUD-museer.
 I 2019 hadde kultursenteret totalt 28 491 besøkende, 

en nedgang på 10 % fra 2018, og 5 % under egen  målsetting. 
Nedgangen forklares med naturlige svingninger pga. 
større arrangement med syklus på annen hvert år.
 Kultursenteret arbeider med det språklige 
mangfoldet i Norge inkludert tegnspråk, urfolksspråk 
og de nasjonale minoritetsspråkene gjennom  utstillinger 
og arrangement med konserter og foredrag.
 Kultursenteret deltok i den nasjonale 
 publikumsundersøkelsen. Museet melder at to av 
tre arenaer er tilrettelagt for personer med nedsatt 
 funksjonsevne, men har ingen arenaer der formidlingen 
er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Av rapporteringen fremgår det at museets hjemmesider 
følger DIFIs retningslinjer for universell utforming
 Det fremgår at kultursenterets formidlingsarbeid springer 
ut fra et reflektert forhold til egen samfunnsrolle og målrettet 
arbeid for styrking av språklig mangfold, men kultursenteret 
har fortsatt potensiale i arbeid med inkludering. Ut fra 
 tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad vurderer 
Kulturrådet museets formidlingsarbeid som tilfredsstillende.

Samlingsforvaltning
Nynorsk kultursentrums samlinger er blant de minste av  KUD-
museene. Boksamlingen etter Ivar Aasen og Olav H. Hauge 
teller 8633 av de totalt 8948  kulturhistoriske gjenstandene. 
I tillegg forvalter museet kulturlandskap og arkivmateriale/
kildesamlinger. Museet hadde alt av relevant planverk på plass.
 Tilveksten til gjenstandssamlingene var i 2019 marginal. 
Museet hadde ingen avhending i 2019. Museet opplyser at 
de samler inn intervjuer og samtaler (audiovisuelt materiale/
muntlige minner) som ikke reflekteres i statistikkrapporteringen.
 En revisjon av museets registrerings- og 
 digitaliseringspraksis har gjort at tall for digitalisering og 
publisering fra tidligere år ikke skal brukes som grunnlag. 
Museet mener at tallgrunnlaget vil være lik de kommende 
rapporteringsår. For 2019 er museets registreringsgrad på 
100 % for både gjenstands- og fotosamlingen. 
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Digitaliseringsgraden og  tilgjengeliggjøringsgraden 
for gjenstander er betydelig lavere enn landssnittet. 
Fotosamlingen er 100 % digitalisert, mens 
 publiseringen ligger noe under landssnittet.
 Museet rapporterer om kun svært gode eller 
tilfredsstillende oppbevaringsforhold for samlingene. 
Oppbevaringsforholdene for hele fotosamlingen har gått 
ned fra svært gode til tilfredsstillende forhold uten at museet 
forklarer dette nærmere. Ifølge rapporteringen planlegger 
museet å installere klimaanlegg for boksamlingen etter 
Olav H. Hauge, som utgjør 70 % av gjenstandene. Museet 
rapporterer videre at gjenstandsmagasinet ved Ivar Aasen-tunet 
har blitt oppgradert og utstillingene har blitt klimatilpasset, 
noe som har gitt positive utslag i oppbevaringsforholdene i 2019.
 Kulturrådet vurderer det som positivt at museet har 
endret sin dokumentasjonspraksis til å være mer lik resten 
av museumssektoren. Museet viser en god utvikling 
i arbeidet med utbedring av oppbevaringsforholdene. 
Kulturrådet vurderer derfor Nynorsk kultursentrum 
arbeid med samlingsforvaltningen som tilfredsstillende.

Forskning
Nynorsk kultursentrum hadde forskningsplan i 2019. 
Av  statistikken fremgår det at museet hadde én ansatt 
med autorisasjon som konservator NMF, noe som viser en 
utvikling fra året før, men ingen ansatte med doktorgrad 
eller med autorisasjon som førstekonservator NMF. Videre 
fremgår det at museet publiserte to større publikasjoner, 
en  forskningsartikkel med fagfellevurdering, samt tre 
andre  fagartikler. Museet ligger med dette godt over 
 landsgjennomsnittet blant KUD-museer når det gjelder 
antall fagfellevurderte artikler pr. fast ansatte. Museet deltok 
i tre formaliserte FoU-samarbeid og ett nettverksprosjekt, 
med partnere fra UH-sektoren og andre museer, 
hvorav ett  prosjekt som er del av Kulturrådets 
museumsprogram for forskning.

 Museet rapporterer ikke på spesifikke forskningsmål 
for 2019, men det kommer frem gjennom de andre målene 
at forskning sees i sammenheng med pågående arbeid med 
minneinnsamling, som kilde for fremtidig forskning. Ut fra 
tilgjengelig informasjon i statistikk og budsjettsøknad 
 vurderer Kulturrådet museets forskningsvirksomhet i 2019 
som  tilfredsstillende, men Kulturrådet etterlyser at museet setter 
seg mål for hvordan forskning kan styrkes på organisasjonsnivå.
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