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Bakgrunn
Fylkestinget ga i sitt møte 10. desember 2018 i sak T-56/18, fullmakt til
kontrollutvalet til sjølv å velje forvaltningsrevisjonsprosjekt mellom prioriterte
prosjekt og reserveprosjekt frå den overordna analysa. På grunnlag av dette gjorde
kontrollutvalet i sitt møte 23. januar 2019, vedtak om å gjennomføre
forvaltningsrevisjonsprosjektet FR 1/2019 «Oppfølging av musea».
Kontrollutvalet vedtok deretter i sak KO-13/19 (i møte 22. februar 2019), ei
prosjektplan som grunnlag for bestilling av prosjektet.
Gjennomføringa av forvaltningsrevisjonen er utført av Møre og Romsdal Revisjon
IKS (MRR). Rapporten følgjer vedlagt. I revisor sin rapport er det innleiingsvis gitt
eit samandrag av rapporten (side 4-6). Konklusjonane og tilrådingane i form av
«Avsluttande kommentarar» går fram av kap. 4 og 5 på sidene 35-36. Vidare er det
gitt høyringssvar til rapporten frå fylkesrådmannen. Denne er tatt inn som vedlegg i
rapporten.
-

Vedlegg 1: Forvaltningsrevisjonsrapport

Vurdering
Nærare om hovudføremålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet:
Musea i Møre og Romsdal er sjølveigande stiftingar, og fylkeskommunen løyver
årleg om lag 23-24 mill. kroner til musea.
I 2019 er driftstilskotet fordelt slik:
Museum
Stiftinga
Stiftinga
Stiftinga
Stiftinga
Stiftinga
Stiftinga
SUM

Kulturkvartalet
Nordmøre Museum
Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseet - husleigetilskot
Sunnmøre Museum
Sunnmøre museum/Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal

Beløp
1.850.000
6.095.000
6.185.000
2.700.000
6.267.000
480.000
23.577.000

I tillegg til tilskota frå fylkeskommunen, mottek musea også statlege tilskot frå
Kulturdepartementet, Kystverket og kommunane.

Side 2

Eit sentralt styringsdokument for musea i Møre og Romsdal, er den Regionale
delplana for musea som gjeld for perioden 2017-2026.
Den regionale delplana sett mål og retning for utviklingsarbeidet, og har i
planperioden spesielt søkjelys på fagleg utvikling. Det er identifisert 5
innsatsområde for å fremme den faglege utviklinga. Desse er:
 Forvaltning
 Forsking
 Formidling
 Frivilligheit
 Fornying
Gjennom dei 5 innsatsområda legg den regionale delplana opp til tettare samarbeid
og samhandling mellom musea. Det er derfor etablert fellestenester som arbeider
på tvers av musea. I Møre og Romsdal er det etablert fellestenester innan 3
fagområde:
 Formidling (Plassert ved Stiftinga Sunnmøre museum)
 Konservering (Plassert ved Romsdalsmuseet)
 Fartøyvern- og handlingsboren kunnskap (Plassert ved Stiftelsen Nordmøre
museum)
 Forsking (delt mellom stiftingane Romsdalsmuseet og Nordmøre museum)
 Folkemusikkarkivet (under samanslåing med Stiftinga Sunnmøre museum)
Undersøkinga i forvaltningsrevisjonsprosjektet har derfor som hovudføremål å få
belyst korleis fylkeskommunen følgjer opp musea i fylket, og korleis musea igjen
arbeider opp mot måla i den regionale delplana for museum.
Kort om problemstillingane i forvaltningsrevisjonsprosjektet
I fylkeskommunen blir den regionale delplana i utgangspunktet følgt opp gjennom
årlege handlingsprogram for kultur (for 2019 ligg denne i budsjett- og
økonomiplana). Fylkeskommunen følgjer også opp musea gjennom årlege
tilskotsbrev til det einskilde museum, med forventningar og vilkår for driftstilskota.
I tilskotsbrevet stiller fylkeskommunen mellom anna som krav ovafor musea, at dei
legg vilkåra i Kulturdepartementet sitt tilskotsbrev for dei statlege tilskota til grunn
for verksemda. I tilskotsbrevet frå Kulturdepartementet til musea, legg
kontrollsjefen særleg merke til at departementet peikar på følgjande krav til musea
om å utvikle:
o

Eigeninntekter

Alle tilskotsmottakarane skal nytta ut potensialet sitt for eigeninntekter.
Departementet legg til grunn at den einskilde institusjon utarbeider planar for
å utvikle dei ulike inntektskjeldene sine med sikte på å auke eigeninntektene,
slik som billettinntekter, andre inntektsgjevande aktivitetar og tiltak, og gåver
og sponsorinntekter

o

Publikumsutvikling

Departementet legg vinn på at institusjonane har god kunnskap om
brukarane og arbeider aktivt (mi understreking) for å nå nye
publikumsgrupper, m.a ved å gjennomføre publikumsundersøkingar. Det skal
i årsrapporten gjerast greie for korleis institusjonen følgjer opp arbeidet med
publikumsutvikling

Side 3

I samarbeid med både revisor og administrasjonen, er innsatsområdet formidling
peika på som eit relevant område for undersøkinga i dette
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Hovudmålet for formidlinga hos musea er i regional delplan definert til:
«Musea i Møre og Romsdal speglar samfunnet dei er del av, og tilbyr formidling som
skaper opplevingar, fremmar kunnskap og gir grunnlag for kritisk refleksjon om for-,
no og framtid»

Dersom musea skal utvikle formidlinga er det særleg viktig at fellestenesta
formidling fungerer godt. I den regionale delplana er det derfor stilt større krav til
organisering og funksjonen fellestenester, og at dei får ei tydelegare innretting og
forventningsavklaring om innhaldet i desse. Eit av dei prioriterte områda for
fellestenester er formidling, og det er forventa at denne tenesta skal:
 Initiere felles formidlings- og undervisningsprosjekt
 Utarbeide felles formidlingsplan for regionmusea og Kulturkvartalet
 Medverke til auka søkjelys på publikumsutvikling:
o Nye målgrupper og nye former for fomidling utanfor musea sine
anlegg
o Initiere marknadsundersøkingar
Det blir spesielt vist til kap. 5 (side 17-20) og kap. 7 (side 24-26) i vedlagte
regional delplan for musea for nærare omtale av innsatsområda formidling og
fornying av fellestenestene. Desse er særlig aktuell for undersøkinga i denne
forvaltningsrevisjonen.
-

Vedlegg 2: Regional delplan for museum 2017-2026

Eit viktig perspektiv innan formidlinga er brukarperspektivet, og om formidlinga når
gruppa barn og unge. Spesielt er det interessant å undersøke om formidlinga når
gruppa unge. Med unge er i prosjektet avgrensa til elever i den vidaregåande
skolen. Tal på besøkande skoleelevar ved musa, viser at gruppa frå vidaregåande
skole er svært lite. Tabellen under viser tal på besøkande skoleelevar ved nokre av
musea.
Museum
KUBE/Jugendstilsenteret
Sunnmøre museum
Romsdalsmuseet
Nordmøre museum

Besøk frå
skoleelevar
6.342
7.520
5.515
4.509

Derav frå vidaregåande skole
639
906
422
225

Tala over viser at musea har ei utfordring når det gjeld besøk frå elevar i
vidaregåande skole.
Undersøkinga i forvaltningsrevisjonsprosjektet er derfor avgrensa til eit utval
skoleungdom sin oppleving av musea og deira formidlingsevne, og om musea tilbyr
formidling som skaper opplevingar, kunnskap og kritisk refleksjon for denne
gruppa. Når det gjeld målgruppa unge er dette i prosjektet avgrensa til elever i den
vidaregåande skolen.

Side 4

Med dette som bakteppe ligg det i problemstillingane som er utforma i
prosjektplana, å få avklart følgjande forhold:
Hovudproblemstilling

Hvordan tilbyr museum formidling som skaper
opplevelser, fremmer kunnskap og gir grunnlag for
kritisk refleksjon om for-, nå- og fremtid for målgruppen
unge?

Underproblemstilling 1

Museene bør ha en plan eller tiltak for å jobbe med å nå målet
under formidling som er satt i delplan museum

Underproblemstilling 2

Hvordan jobber museene med formidling ovenfor målgruppen
unge?

Underproblemstilling 3

Hvordan oppfatter et utvalg skoleungdom museumsvesenet?

Prosjektplana som er utarbeida av revisor, er lagt ved.
-

Vedlegg 3: Prosjektplan

Forvaltningsrevisjonsrapporten - revisor sine konklusjonar og tilrådingar:
Kontrollsjefen har gjennomgått revisjonsrapporten. Revisor sitt hovudbodskap i
rapporten er følgjande:



at musea har etablert planer for formidling, men
at musea i større grad kan ta ei aktiv rolle ovanfor vidaregåande skolane og
andre samarbeidspartnarar

I rapporten på side 27, andre avsnitt i rapporten skriv revisor
«Vi mener at museene i større grad kan ta en aktiv rolle ovenfor de videregående skolene, noe de selv
påpeker i samtalene vi har hatt. Fylkeskommunen har også et ansvar som eier av de videregående skolene
og som kontakt opp mot museene gjennom tildeling av tilskudd. Fylkeskommunen kan kanskje være tjent
med å legge til rette for å knytte slike kontakter og møtesteder hvis museene ønsker det. Eksempelvis kan
dette inngå som en del av virkemidlene fylkeskommunen har ovenfor museene, uten at det skal bryte med
en armlengdes avstand-prinsippet».

Og på side 28 skriv revisor:
«Vi ser det som positivt med et tverrfaglig og institusjonelt samarbeid, og oppfordrer museene til å være
aktive og ta initiativ opp mot de videregående skolene for å få til et tettere samarbeid. Vi tror det kan øke
informasjon og kunnskap om museumsverket blant videregåendeelever, og kan gjøre at ungdommen vil
delta mer i aktiviteter museene tilbyr. Aktiv formidling utad er også i tråd med det som står nevnt i
regional delplan museum, at museene har et ansvar for å styrke sin virksomhet som funksjon og tenke
formidling i større grad enn kun lokasjon».

I tabellen under har kontrollsjefen summert opp revisor sin observasjonar og
avsluttande kommentarar frå revisjonsrapporten.

Side 5

Problemstillingar

Observasjonar

Revisor sine avsluttande
kommentarar og innspel til
fylkeskommunen sitt vidare
arbeid med å utvikle
formidlinga ved musea

Museene bør ha en
plan eller tiltak for
å jobbe med å nå
målet under
formidling som er
satt i delplan
museum

Musea har etablert planar for formidlinga.

Hvordan jobber
museene med
formidling ovenfor
målgruppen unge?

Musea har lite proaktivt arbeid retta mot
elevgruppa i vgs.

Det vil være en styrke hvis
fylkeskommunen ga tydeligere
føringer på hvilke
samhandlingsarenaer som er
aktuelle for museene i sitt
formidlingsarbeid. Eksempelvis
kan dette være
utdanningsavdelingen, de
videregående skoler osv. Vi
oppfordrer også museene til å
selv søke og finne aktuelle
samhandlingsarenaer.

Den kulturelle skolesekken legg i svært liten
grad opp til bruk av musea for elevar i vgs.
Det er ikkje etablert samhandlingsarena
mellom musea og dei vidaregåande
skolane/utdanningsavdelinga med sikte på å
utvikle formidlinga mot elevgruppa i vgs.

Hvordan oppfatter
et utvalg
skoleungdom
museumsvesenet?

Sjå side 29-34 i rapporten for elevane sine
tilbakemeldingar i spørjeundersøking:








Elevane lik i stor grad å gå på
museum
Elevane gir mindre poengscore på at
det dei lærer på musea gjør at de
forstår meir av samfunnet (OBS)
Svært få elevar har besøkt nokre av
musea i fylket dei siste 2 åra (OBS)
Historiske gjenstandar og aktivitetar
er mest spanande med
museumsbesøk
Elevane bruker positive adjektiv om
musea
Elevane meiner besøk på museum er
lærerikt og spanande
Elevane ønsker meir
museumsundervisning

Med utgangspunkt i regional
delplan museum er formidling
satt som ett av fem
fokusområder. Det er ikke satt
i gang arbeid med dette per
dags dato. Når dette blir
aktuelt, mener vi at det vil
være en styrke å ta inn dette
om samarbeid og
samhandlingsarenaer for å
bidra til å oppnå målsettingen
innenfor formidling. I tillegg vil
det også være en styrke å
etablere en strategi for
hvordan det fastsatte
hovedmålet i delplanen skal
nås
Vi mener det vil være
fordelaktig at museene på sine
hjemmesider presenterer
informasjon om prosjekter og
utstillinger, samt beskrivelser
av relevante temaer tilknyttet
læreplanen for
videregåendeelever.

Revisor sine innspel kan dermed summerast opp til:
- Fylkeskommunen bør gi tydelegare føringar på kva
samhandlingsarena som er aktuell for musea i sitt formidlingsarbeid,
eksempelvis utdanningsavdelinga og/eller dei vidaregåande skolane
- Fylkeskommunen bør utvikle ein strategi for korleis dei fastsette
måla i delplan for museum skal nås. Der bør samhandling og
samhandlingsarena takast inn som moment
- Musea bør utvikle heimesidene sine når det gjeld informasjon om
prosjekter og utstillingar og kva tilknyting dette har til læreplanar
for vidaregåande opplæring

Side 6

Kontrollsjefen sin vurdering:
Samla sett meiner kontrollsjefen at revisor i all hovudsak har svara ut de aktuelle
problemstillingane i prosjektet. Kontrollsjefen merkar seg likevel følgande
svakheiter i rapporten:
 Revisor har ikkje hatt dialog med fellestenesta formidling. Organiseringa av
formidling som ein fellesteneste, er informasjon som kjem klart fram i den
regionale delplana for museum. Kontrollsjefen meiner manglande dialog
med fellestenesta er uheldig, spesielt ettersom det nettopp er formidling
som er vektlagt i prosjektet.
 Svært få svar frå elevane på revisor sin spørjeundersøking retta mot elevar i
vgs (kun 78 stk – ca 2 prosent svar av ca 3.700 potensielle respondentar)
 Ingen svar/tilbakemeldingar frå lærarane (ingen svar av 117 potensielle
respondentar). Dette trass i purringar til lærarane frå
fylkesutdanningssjefen.
Når det gjeld strekpunkt 2 og 3, er desse momenta etter kontrollsjefen sin meining
nærast å rekne som eit oppsiktsvekkjande funn i seg sjølve. Både kultur- og
utdanningsavdelinga har grunn til å reflektere over den svake responsen frå både
elevar og lærarar. Punkta underbygger at musea synes å stå svakt i vidaregåande
opplæing, og at musea i svært liten grad er innarbeidd som ledd i opplæringa til
vgs.
Når det gjeld første strekpunkt, meiner kontrollsjefen at revisjonen som del av
forvaltningsrevisjonen, burde ha vore i kontakt med fellestenesta formidling.
Kontrollsjefen har likevel akseptert rapporten slik den ligg føre, då kontrollsjefen er
av den formeining at substansen i rapporten sitt innhald lite truleg ville blitt endra i
særleg grad dersom slik kontakt hadde vore gjennomført.
Kontrollsjefen meiner derfor revisor sine konklusjonar og avsluttande kommentarar,
er hensiktsmessige tips/innspel til fylkesrådmannen og musea sitt vidare arbeid til å
betre formidling generelt og spesielt i høve elevar i vgs. Kontrollsjefen vil samtidig
trekke fram følgjande moment som ein konsekvens av revisor sine innspel:
A. Fellestenesta formidling synes å ha forbetringspotensiale

Side 7

Vedkomande punkt A): Fylkeskommunen definerer musea som samfunnsaktørar og
sentrale samarbeidspartar for gjennomføring av regionalpolitiske mål. Det er eit
prioritert mål at musea skal drive aktiv publikumsutvikling, derunder også mot nye
befolkningsgrupper. I det ligg å arbeide aktivt med målretta tilrettelegging for å nå
ulike grupper gjennom aktiv formidling. Det er satt stort søkjelys på at musea skal
nå publikum med kunnskap og opplevingar, mellom anna gjennom aktivitetsbasert
formidling og digital formidling. Eit viktig poeng er derfor å utvikle musea som
funksjon, ikkje berre som lokasjon. For å få til dette, er gode formidlingsopplegg
sentralt for musea sin kontakt med publikum. Ei velfungerande fellesteneste for
formidling er avgjerande for å lukkast. Sjølv om musea har utarbeidd
formidlingsplanar, vil det avgjerande vere å ha ei aktiv gjennomføringsevne dersom
musea skal lukkast med å auke publikumsutviklinga, nå nye brukargrupper (mellom
anna elevar i vidaregåande skole), samt auke eigeninntektene slik
Kulturdepartementet og fylkeskommunen set som vilkår for sine driftstilskot. For
kontrollsjefen synes derfor fellestenesta formidling å ha eit forbetringspotensiale.
Fellestenesta synes også å vere lite forankra hos musea generelt.
-

Kontrollsjefen meiner fylkesrådmannen bør vurdere å ta aktive grep
med sikte på å vidareutvikle fellestenesta formidling, derunder
avklare rolla i høve alle musea i fylket slik at rolla blir godt forankra

Oppsummering:
Musea er definert som samfunnsaktørar og er ein sentral samarbeidspartnar for
gjennomføring av regionalpolitiske målsettingar i fylket. Fylkeskommunen yt også
årleg store økonomiske tilskot. Med bakgrunn i revisor sine observasjonar og eigen
vurderingar, er kontrollsjefen sin oppfatning følgande:


Kontrollsjefen meiner fylkesrådmannen bør legge revisor sine «avsluttande
kommentarar» til grunn i sitt vidare arbeid med museumsfeltet og området
formidling, slik dei kjem fram av revisjonsrapporten. Det er:
o Fylkeskommunen bør gi tydelegare føringar på kva
samhandlingsarena som er aktuell for musea i sitt formidlingsarbeid,
eksempelvis utdanningsavdelinga og/eller dei vidaregåande skolane
o Fylkeskommunen bør utvikle ein strategi for korleis dei fastsette måla
i delplan for museum skal nås. Der bør samhandling og
samhandlingsarena takast inn som moment
o Musea bør utvikle heimesidene sine når det gjeld informasjon om
prosjekter og utstillingar og kva tilknyting dette har til læreplanar for
vidaregåande opplæring



Kontrollsjefen meiner fylkesrådmannen bør vurdere å ta aktive grep med
sikte på å vidareutvikle fellestenesta formidling, derunder avklare rolla i
høve alle musea i fylket slik at rolla blir godt forankra.

Kontrollsjefen rår med grunnlag i dette kontrollutvalet til å treffe følgjande vedtak:

Side 8

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget tar rapporten «Oppfølging av musea» til etterretning.
2.

Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide ei prioritert handlingsplan som
viser kva tiltak som skal bli sett i verk for å følgje opp konklusjonane og
tilrådingane i rapporten «Oppfølging av musea», og slik dette går fram under
punkt «oppsummering» i saksframlegget.

Tor Harald Hustad
kontrollsjef

Vedlegg
1 Forvaltningsrevisjonsrapport
2 Regional delplan museum 2017 - 2026
3 Prosjektplan

