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Undersøkelse økonomisk konsolidering regionmusea
Undersøkelsen er gjennomført av Møre og Romsdal Revisjon AS (MMR) og er en oppfølging
av sak KNF-100/20 - Status for konsolidering av regionmusea i fylket – museumsreforma.
Undersøkelsen ble gjort i perioden desember 2020 til februar 2021, med ferdigstilt rapport i
februar 2021.
Bakgrunn og oppdrag for Møre og Romsdal Revisjon SA
Det er behov for mer kunnskap om graden av økonomisk konsolidering i regionmuseene, i
lys av sammenhengen mellom organisasjonsform og økonomiforvaltning/ regnskapsstruktur
og prinsipp.
Bestilling til Møre og Romsdal Revisjon AS var:
 Har de tre regionsmusea en samlet, felles økonomiforvaltning eller den fremdeles
fragmentert i ulike underenheter?
 I hvilken grad har de de ulike regionmuseene en samlet oversikt over dugnad og frivillig
arbeid som utføres knyttet til deres region?
Nedenfor gjengis hovedtrekkene i MMR sine konklusjoner knytt til disse to spørsmålene. I
tillegg inneholder rapporten også en rekke tilbakemeldinger, tips og råd til
fylkeskommunen. Vi vil følge opp dette i en egen sak til hovedutvalget i løpet av første
halvår.
Revisjonens funn vedr. økonomiforvaltning
Stiftelsen Nordmøre museum
Måten samarbeidet er organisert på gjør krevende å få et fullt og helhetlig inntrykk av
museumsaktiviteten på Nordmøre. Selv om fusjonen mellom Stiftelsen Nordmøre Museum
og Stiftelsen Geitbåtmuseet var et steg i riktig retning, består museet av fragmenterte
underenheter og har ikke en samlet, felles økonomiforvaltning. Konsolideringen er ikke
prinsippbasert og følger ikke et definert regelverk, noe som gjør at MMR får et utydelig
inntrykk også av økonomien. Regionsmuseet har hverken innsynsrett i avdelingenes
økonomi eller i det frivillig arbeid samme steder.
Regionsmuseet rapporter i dag konsoliderte tall i sin rapportering til Kulturdepartementet.
Rapporteringen inneholder tall fra de ulike enhetene, selv om de ikke har fullt innsyn i
tallgrunnlaget.
Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseet fremstår som ferdig konsolidert. Museet har også en samlet, integrert
økonomistyring. Alle aktivitet ut over venneforeninger og lag hører hjemme i stiftelsen. Alle
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årsverkene i stiftelsen, har sitt ansettelsesforhold i den. Romsdalsmuseet eier samlingene.
Økonomi, planlegging og prioritering skjer samlet. Stiftelsen har ett styre å forholde seg til.
Musea på Sunnmøre
Museet ble stiftet i 2019 etter fusjon mellom stiftelsene Sunnmøre Museum, Kulturkvartalet
og Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal. Museet er derfor i noen grad økonomisk
konsolidert.
MMR viser til at det som Nordmøre fremdeles er flere små lokale museer som ikke inngår i
regionsmuseet. I motsetning til Nordmøre har ikke musea på Sunnmøre drifts- eller
samarbeidsavtaler med alle involverte kommuner. Dette gjør både ledelse, prioriteringer og
gjennomføring av helhetlige planer vanskelig. Det er i stor grad lokalt eierskap til bygninger
og samlinger. De lokale eierstyrerne har de endelige beslutningene knyttet til disse
samlingene. Det er også disse som tar beslutninger om lokale arrangementer og frivillig
arbeid. Regionsmuseet bidrar likevel med betydelige midler til disse museene, hovedsakelig
gjennom arbeidskraft.
Museets ledelse museet opplever at de har 14 ulike eiere av kulturarven de forvalter.
Museumsavdelingene som enda ikke er en del av det fusjonerte Musea på Sunnmøre, har
ulike organisasjonsformer og eiere: kommuner, stiftelser og venneforeninger. Museets
ledelse opplever at de har en fragmentert økonomi. Det arbeides med å få gjennomført en
fusjon med så mange som mulig av disse, bygd på museumsreformens premisser. Ledelsen
framhever at manglende konsolidering er arbeidskrevende, og den medfører mye
administrativt ekstra- og dobbeltarbeid.
Revisjonens funn på område frivillighet
Museene har i liten grad beregninger som synliggjør frivillig arbeid som økonomisk verdi.
Museene forteller at de bruker Kulturminnefondet (2018) sin beregning av verdi per time
frivillig innsats (200 kr per time) der dette skal rapporteres. Ikke all frivillighet blir
registrert, da de regionsmuseene som ikke er konsolidert ikke får rapportert om enhetenes
frivillige arbeid.
Møre og Romsdal Revisjon SA sine råd om veien videre
MMR gir også flere råd om veien videre. Nedenfor noen av disse.
Generelt legges det vekt på at 20 år etter museumsreformen gjenstår det fortsatt arbeid
med konsolidering i tråd med premissene i museumsreformen på Nordmøre og Sunnmøre.






Revisjonen peker på at forsinket konsolidering er mer kostbart og krevende enn
nødvendig og kan hindre museets effektivitet og mål med primæroppgavene.
Forankring av og smidighet i kommende prosesser er avgjørende for suksess eller ikke i
det som gjenstår av organisatorisk og økonomisk konsolidering på Nordmøre og på
Sunnmøre
Stiftelsen Nordmøre museum og Musea på Sunnmøre bør initiere egne framdriftsplaner
med milepæler, delmål/krav underveis, for gjenstående-/avslutning av
konsolideringsprosesser innen utgangen av 2022. Museene bør invitere fylkeskommunen
til dialog og samarbeid om disse prosessene.
Fylkeskommunen bør vurdere økonomiske tiltak, redusert tilskudd, dersom ikke målene
oppnås innen meldt frist 2022.

