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Forord

Museene bevarer og utvikler samlinger på vegne av samfunnet.  Til 
museenes samfunnsansvar ligger det å forvalte samlingene i et langtids-
perspektiv, dokumentere samlinger og samlingsforvaltning, og sørge for 
at samlingene er tilgjengelige.

Med SPECTRUM på norsk håper Norsk kulturråd at museene får en 
nyttig standard for samlingsforvaltningsarbeidet. Standarden skal bidra 
til felles forståelse av oppgavene som faller inn under museenes samlings-
arbeid. Felles definisjoner av oppgaver og god praksis gjør det enklere å 
samarbeide på tvers både i og mellom museene. I Norge har museumsre-
formen, med konsolideringene, aktualisert behovet for omforente beskri-
velser av hva det vil si å drive samlingsforvaltning. Nye digitale løsninger, 
som på flere måter visker ut institusjonelle og geografiske grenser, forut-
setter også standardisering for å fungere. 

SPECTRUM gir ikke svar på alle utfordringer i samlingsforvaltningen. 
Standarden krever at museet formulerer overordnede styringsdoku-
menter for alle deler av virksomheten og at ledelsen i museet tar stilling 
til en rekke spørsmål om for eksempel ansvarsfordeling, detaljeringsgrad 
og prioriteringer i arbeidet med samlingene. Det betyr at SPECTRUM 

kan brukes på forskjellige måter i forskjellige museer, men at minimum-
skravene standarden setter vil sørge for at museene jobber etter noen 
felles retningslinjer. 

Fordi SPECTRUM er en internasjonal standard, kan ikke den norske 
utgaven skille seg i særlig grad fra originalversjonen. Alle endringer 
må gjøres i samarbeid med Collections Trust, som forvalter origi-
nalen, og de som forvalter andre oversettelser, som for eksempel 
Riksantikvarieämbetet i Sverige. Det sikrer at SPECTRUM fortsetter å 
være en felles referanse for samlingsforvaltning på tvers av landegrenser. 

Norsk kulturråd takker alle som har bidratt til å diskutere, teste og over-
sette SPECTRUM. Det faglige engasjementet har vært helt nødvendig 
i denne prosessen, men blir enda viktigere når standarden nå skal tas i 
bruk. Kulturrådet ønsker lykke til med dette arbeidet.

Oslo sept 2016 

Espen Hernes 
leder, Museumsseksjonen, Kulturrådet
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SPECTRUM skal gjenspeile en felles forståelse i museene av god 
samlingsforvaltning. Standarden inneholder detaljerte prosedyrer for de 
ulike prosessene et museumsobjekt gjennomgår i sin livssyklus i museet.

SPECTRUM bygger på kunnskap og erfaring fra museer både i 
Storbritannia og internasjonalt. Arbeidet med den første versjonen 
begynte i 1991. Siden lanseringen i 1994 har standarden blitt revidert 
og oppdatert med jevne mellomrom. SPECTRUM er oversatt til flere 
språk og brukes av museer i mer enn 100 land.

Den norske oversettelsen av SPECTRUM 4.0 er gjort i samarbeid 
mellom Norsk kulturråd og flere norske museer. Tidligere utgaver finnes 
ikke på norsk, men er tilgjengelige på Collections Trusts nettsider. 

SPECTRUM kan brukes av alle organisasjoner som forvalter samlinger. 
I den norske utgaven brukes museum framfor originaltekstens mer gene-
relle organisasjon. Det bør ikke stå i veien for at også andre organisa-
sjoner kan ta i bruk SPECTRUM i sin samlingsforvaltning.

Oppbyggingen
SPECTRUM 4.0 består av to dokumenter, selve standarden og et 
appendiks. Standarden beskriver 21 ulike prosedyrer for hvordan ruti-
nemessige oppgaver i et museum skal utføres og dokumenteres. Hver 
prosedyre har en definisjon, et sett minimumskrav og et flytskjema som 
viser trinnene i arbeidsprosessen. Appendikset definerer informasjonse-
lementene som hører med når museet skal dokumentere arbeidsproses-
sene. 

Åtte av prosedyrene i SPECTRUM er definert som primærprosedyrer og 
utgjør en bærebjelke i det britiske systemet for akkreditering av museer. 

For norske museer kan det være greit å fokusere på disse prosedyrene 
som grunnleggende for god samlingsforvaltning. De åtte primærprose-
dyrene er:

• Mottak av objekter
• Ervervelse og aksesjon
• Plassering og flytting
• Katalogisering
• Utlevering av objekter
• Innlån
• Utlån
• Retrospektiv dokumentasjon 

Videreutvikling 
Standardiserte og omforente prosedyrer er en nøkkel til effektiv samlingsfor-
valtning. SPECTRUM skal hjelpe både ledelse og fagpersoner i museet til å 
forvalte samlingene på best mulig måte og gjøre dem tilgjengelige for museets 
brukere. Derfor må SPECTRUM følge utviklingen i kultursektoren. 

Collections Trust har forpliktet seg til fortsatt arbeid med SPECTRUM 
for å sikre videre bruk i Storbritannia og internasjonalt. Videre utvik-
ling skal forankres i tilbakemeldinger fra brukerne. Norsk kulturråd 
vil arbeide for at museene i Norge tar SPECTRUM i bruk og bidra til 
utvikling av standarden i samarbeid med norske museer og Collections 
Trust. 

SPECTRUM 4.0 og SPECTRUM 4.0 Appendiks 1, Informasjonskrav er 
tilgjengelige på Norsk Kulturråds nettsider, mens de originale engelske 
dokumentene kan lastes ned fra Collections Trusts nettsider. 

Introduksjon
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Museet skal forankre alt arbeid med samlingsforvaltning i skriftlige 
policydokumenter, som igjen må bygge på museets formål og være i tråd 
med gjeldende lover, regler og konvensjoner. 

Policyer
Skriftlige policydokumenter skal skape klare rammer for hvordan museet 
bruker prosedyrene i SPECTRUM. Prosedyrene må tolkes og innar-
beides i organisasjonen slik at de reflekterer museets policy. Det blir 
enklere å se effekten av SPECTRUM dersom museet har klare mål for 
samlingsforvaltningen og virksomheten for øvrig. 

Minimumsstandarden for hver prosedyre krever at museet har en skriftlig 
policy som dekker arbeidet prosedyren beskriver. 

Diagrammet under setter prosedyrene i SPECTRUM inn i en struktur 
for styringsdokumenter i samlingsforvaltningen. Museet kan bruke 
inndelingen i Utvikling av samlingene, Dokumentasjon av samlingene, 
Tilgang til samlingene og Bevaring av samlingene som utgangspunkt for 
sine policydokumenter. Det sikrer god forankring når prosedyrene skal 
implementeres. Primærprosedyrene er markert med fet skrift i dia-
grammet.

Juridiske forhold
Museets policydokumenter for samlingsforvaltning skal ta hensyn til, og 
referere direkte til, gjeldende lover, konvensjoner og etiske retningslinjer. 
Museet har ansvar for at personalet kjenner gjeldende lovverk, konven-
sjoner og retningslinjer. 

Policydokumenter og juridisk kontekst
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Figuren viser hvordan prosedyrene i SPECTRUM passer til samlingsforvaltningsstrukturen i den engelske standarden PAS 197:2009 Code of practice for cultural collections 
management.

Museets formål

Prosedyrene i Spectrum

Policy for samlingsforvaltning

Utvikling av samlingene
policy, prosesser og prose-
dyrer

Forberedelse til ervervelse
Mottak av objekter
Ervervelse og aksesjon
Avhending, destruksjon og 
deaksesjon

Dokumentasjon av samlin-
gene
policy, prosesser og prose-
dyrer

Inventarkontroll
Plassering og flytting
Katalogisering
Forsikrings- og garanti- 
ordninger
Verdifastsetting
Revisjon
Rettighetshåndtering
Utlevering av objekter
Retrospektiv dokumentasjon

Tilgang til samlingene
policy, prosesser og prose-
dyrer

Innlån
Bruk av samlingene
Utlån

Bevaring av samlingene
policy, prosesser og prose-
dyrer 

Transport
Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse
Konservering og bevaring 
av samlinger
Risikostyring
Tap og skade
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Hver prosedyre i 
SPECTRUM 4.0 er presen-
tert med følgende struktur:

Definisjon
Definisjonen skal beskrive vir-
keområdet til prosedyren og 
klargjøre begrepsbruken.

Minimums-
standard
Uansett hvordan man ønsker 
å implementere en prose-
dyre, må framgangsmåten 
oppfylle kravene i minimums-
standarden. Denne kan også 
brukes som en sjekkliste for å 
vurdere eksisterende rutiner.

1 Forberedelse til ervervelse

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Museet er blitt oppmerksom på mulig donasjon, eller 
museet har besluttet å gå til ervervelse.

Samlings-
forvaltnings-

system
Ansatt

Tilbyder

Er ervervelsen 
i tråd med museets 
innsamlingspolicy?

Ervervelse og 
aksesjon

Informer tilbyder om krav til medfølgende 
dokumentasjon, innpakning og overføring 

av eierskap.

Registrer informasjon om størrelse/omfang og type materiale for å
 vurdere ervervelsen i forhold til museets kriterier for inntak
 gjennomføre en tilstandsvurdering 
 kunne ta beslutninger om transport og håndtering 
 vurdere oppbevaring og oppbevaringsforhold 
 avklare juridisk eierskap 
 avklare opphavsrettigheter knyttet til materialet

Avklar sannsynlig dato for ankomst og gi anbefalinger om 
hvordan eier bør behandle objektene fram til overlevering.

 Søk prinsipiell enighet om overføring av eierskap ved tilbud om 
materiale.

Fortsett til prosedyren for mottak.

Gjennomfør en tilstandsvurdering av objektene før transport.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Mottak av 
objekter

 Ja 

Objekt-
identifisering

Henvisning

Ansatt

Ansatt

Tilbyder

Ansatt

Gi hvert objekt et unikt nummer.

Ansatt

Gi melding til tilbyder om at 
det ikke er aktuelt å 

gjennomføre den potensielle 
ervervelsen.

 Nei 

Gjør en ny vurdering. Skal museet 
skal gå videre med ervervelsen?

 Ja 

 Nei 

Hvordan innarbeide en prosedyre

SPECTRUM flytskjema

Flytskjemaet viser forholdet mellom aktørene som er involvert i prosedyrene, stegene i arbeidsprosessen, koblede prosedyrer, krav til hvilken informasjon 
som må registreres underveis samt en referanse til museets samlingsforvaltningssystem. Til sammen utgjør dette en prosedyre i SPECTRUM 4.0.
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Aktører 
Mange av prosedyrene i SPECTRUM krever samarbeid mellom ulike 
aktører, både innenfor og utenfor museet. Kolonnen Aktører antyder 
hvilke aktører/roller som er involvert i gitte steg i prosessen.

Prosess
Kolonnen gir en skjematisk framstilling av stegene i prosedyren. Skjemaet 
viser hvor man må gjøre et valg eller treffe en beslutning og hvilke valg-
muligheter man har. I noen tilfeller listes det opp detaljer om hva som 
skal dokumenteres for å følge minimumsstandarden i prosedyren.

Koblede prosedyrer
Mange av prosedyrene har koblinger til andre prosedyrer i SPECTRUM. 
For eksempel viser prosedyren for innlån til prosedyren for mottak av 
objekter. De relaterte prosedyrene vises i en egen kolonne, med en stiplet 
pil fra det aktuelle steget i prosessen. Kanskje må en annen prosedyre 
gjennomføres helt eller delvis, før du kan fortsette med resten av den 
aktuelle prosedyren.

Informasjon
Kolonnen Informasjon gir oversikt over informasjonskravene i prose-
dyren. Her finner du henvisninger til informasjonsgrupper. Detaljerte 
beskrivelser av disse gruppene finner du i SPECTRUM 4.0 Appendiks 1, 
Informasjonskrav. Appendikset finner du på Kulturrådets nettsider.

System
I kolonnen System står det alltid ”Samlingsforvaltningssystem”. Det kan 
være én database, men vil ofte bestå av ulike delsystemer, både papir-
baserte og digitale. For eksempel kan mottak av objekter dokumenteres 
med en kombinasjon av papirskjemaer i ringpermer, registeringer i sam-
lingsdatabasen og fotofiler i egne mapper. 

Hvordan bruke 
SPECTRUM 4.0?
 
Bruk SPECTRUM som et oppslagsverk, eller en skriftlig manual for 
samlingsforvaltning i ditt museum. Ulike museer vil tolke og innarbeide 
SPECTRUM på forskjellige måter, avhengig av prioriteringer, ressurser 
og andre faktorer. Definisjonen og minimumsstandarden skal uansett 
følges. Når du har klart for deg hva formålet med de ulike prosedyrene 
er, kan du bruke flytskjemaene og følge de anbefalte stegene gjennom en 
prosedyre. 

Mange av kravene i SPECTRUM handler om at museet må ta stilling 
til hvordan arbeidet skal utføres. SPECTRUM dekker for eksempel ikke 
katalogisering som eget fagfelt fullt ut. Prosedyren for katalogisering sier 
derfor at man bør bruke en anerkjent standard for katalogisering. Museet 
må i tillegg forme en policy som angir detaljeringsgrad og prioriteringer 
i katalogiseringsarbeidet. Skal hele samlingen katalogiseres etter samme 
standard? Skal alle objekter katalogiseres på samme detaljnivå? Skal alt 
digitaliseres? Dette gir ikke SPECTRUM svar på, men standarden krever 
at museet tar stilling til spørsmålene og formulerer prioriteringer og ret-
ningslinjer der det er nødvendig. 

Bruker du SPECTRUM 4.0, kan du gjerne kopiere eller tilpasse flytskje-
maene til din egen, ikke-kommersielle bruk. Mer informasjon om lisen-
sieringen finner du i begynnelsen av dette dokumentet. Flytskjemaene er 
laget i et eget program for skjemategning (Microsoft Visio), og kan ikke 
redigeres i vanlige tekstbehandlingsprogrammer. Bruk flytskjemaene slik 
de er, eller gjenskap dem i et egnet program.
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Sentrale begreper i SPECTRUM oppfattes ulikt over landegrensene. 
Bruken av enkelte begreper varierer også norske museer i mellom. 

Ervervelse, mottak og aksesjon
Det kan være vanskelig å se sammenhengen mellom prosedyrene 
Forberedelse til ervervelse, Mottak av objekter og Ervervelse og aksesjon. 
Til sammen beskriver de et objekts vei inn i museets permanente sam-
ling. I Norge er det vanskelig å finne en entydig språkbruk for de ulike 
stadiene i denne prosessen. 

Prosedyren Forberedelse til ervervelse tar for seg prosessen i museet før 
objektene ankommer, Mottak av objekter beskriver hva som skal skje når 
objektene kommer til museet, mens Ervervelse og aksesjon tar for seg 
handlingene fra mottak til objektene eventuelt innlemmes i samlingen.

Den norske versjonen av SPECTRUM skiller mellom ervervelse og akse-
sjon som to stadier i prosessen med å innlemme et objekt i den perma-
nente samlingen. Ervervelsen er selve anskaffelsen, dvs. at museet overtar 
eierskapet til et objekt. Aksesjonen er vedtaket om at objektet skal tas inn 
i den permanente samlingen. Det er altså mulig å erverve en gjenstand 
uten å aksesjonere den. Det vil for eksempel være aktuelt når museet 
mottar et sammensatt materiale og vil forbeholde seg retten til kun å 
innlemme deler av dette i den permanente samlingen. 

Avhending, destruksjon og  
deaksesjon
Tilsvarende begrepene for hvordan et objekt kommer inn i samlingen, 
har vi begreper for hvordan museet kan ta objekter ut av samlingene og 
enten overdra eierskapet til andre, eller destruere dem. Avhending inne-
bærer at objektet overdras til ny eier. Destruksjon innebærer at objektet 
blir fysisk ødelagt, uten forutgående eierskifte. Deaksesjon innebærer at 
objektet tas ut av den permanente samlingen.  

Andre begrepsavklaringer
I SPECTRUM står objekt for alle typer materiale som kan inngå i en 
samling. Det kan være gjenstander, bøker, foto, arkivalia, men også 
immaterielle uttrykk som konseptuelle kunstverk eller digitale filer. 
Begrepet inventar (også kalt bestand) benyttes for alle objekter som 
museet har forvaltningsansvar for. Dette inkluderer både objektene i 
den permanente samlingen, objekter i studie/støttesamlinger og andre 
ikke-aksesjonerte objekter, som for eksempel innlån. Fagpersoner med 
kompetanse innenfor konservering er betegnet som konservatorer.

Tilpasning til norske forhold
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Konsoliderte museer og eierskap
Spesielt for det norske museumslandskapet er de konsoliderte museene 
som har overtatt ansvaret for forvaltning av samlinger som eies av andre. 
Både den norske og den engelske versjonen av SPECTRUM forutsetter at 
museet forvalter og eier samlingene. For å følge SPECTRUM må museer 
som forvalter samlinger på vegne av andre, gjøre avtaler med eierne, som 
setter dem i stand til å tre inn i eiers rolle. Alternativt må prosedyrene 
tilpasses en situasjon der museet samhandler med samlingens eier. 

Deponerte samlinger
SPECTRUM omtaler ikke eksplisitt det vi kaller deposita, dvs. samlinger 
som eies av andre, men er lånt til museet på langsiktige avtaler og ofte 
med tilnærmet full forvaltningsrett for museet. På noen områder vil prose-
dyren for Innlån dekke håndtering av deponerte objekter, særlig i forhold 
til avtaleverk. Spørsmålet om museet skal ta imot deposita eller ikke, kan 
behandles gjennom prosedyren for Forberedelse til ervervelse. Dersom 
museet forvalter deposita bør policydokumentene avklare hvordan de skal 
håndteres innenfor de ulike prosedyrene
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1 Forberedelse til ervervelse

Definisjon
Håndtere og dokumentere vurderinger av mulige ervervelser, før objektene ankommer museet.

 

Minimumsstandard 
Museet skal ha en policy for forberedelsene til ervervelse av objekter og tilhørende dokumentasjon.

Prosedyren for forberedelse til ervervelse skal sørge for 

• at giver/selger/deponent gjøres kjent med museets policy for ervervelse og hvilke betingelser som stilles ved mottak av objekter
• at museet er innforstått med mengden og typen materiale som tilbys
• at museet vurderer konsekvensene av tilveksten med tanke på plassbehov, arbeidsinnsats, økonomiske, juridiske og konserveringsmessige forhold
• at utgravningsområdet (ved feltarbeid) eller samlingen(e) (ved arv eller kjøp) får et unikt aksesjonsnummer
• at det blir avtalt en forventet overleveringsdato og at ansvaret for objektene under transport er avklart 
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2 Mottak av objekter 

Definisjon
Håndtere og dokumentere mottak av objekter og tilhørende informasjon som ikke er del av samlingene. Objekter museet ikke allerede har gitt et 
objektnummer skal håndteres i tråd med denne prosedyren. 

Minimumsstandard 
Museet skal ha en policy for mottak og deponering av objekter. 

Prosedyren for mottak av objekter skal sørge for

• at betingelsene for å ta i mot objektene blir avklart
• at museet gir objektene, eller grupper av objekter som hører sammen, unik identifikasjon
• at museet kan gjøre rede for alle objektene det overtar ansvaret for
• at tidligere eier, eller den som leverer inn objektet, får en kvittering
• at museet avklarer ansvaret som følger av å ta imot objektene
• at mottaket begrunnes
• at det blir satt en dato for eventuell tilbakelevering eller fornying av avtalen
• at museet legger til rette for at objektene kan returneres til eier eller utlåner som avtalt
• at objekter og tilhørende dokumentasjon kan kontrolleres og sammenholdes med eventuelle avtaler, inventarlister og annen dokumentasjon
• at det juridiske eierskapet avklares dersom objektet skal erverves
• at kjerneinformasjon om objektet blir registrert, med tanke på senere utfyllende dokumentasjon
• at det skapes et grunnlag for videre beslutninger om objektets framtid i museet

Mottak av objekter er en av de åtte primærprosedyrene.
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2 Mottak av objekter

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Er museet varslet om mottaket?

Forbered mottaket gjennom  å orientere staben, forberede 
magasinering, undersøke tilstanden til objektet og avklare 
betingelsene for mottaket.

Lag en registrering av mottaket 
når objektet ankommer. 
Mottaksregistreringen skal 
inneholde
 mottaksnummer 
 navn, adresse og annen 

kontaktinformasjon til 
nåværende eier og personen 
som leverer inn objektet 

 dato for mottak 
 en kort tilstandsbeskrivelse 
 en kort beskrivelse av objektet 
 begrunnelsen for mottaket 
 mottaksmåte 
 antallet objekter som tas i mot 
 nåværende eiers betingelser 

(inkludert detaljer vedrørende 
retur) 

 avtalt returdato 
 underskrift fra nåværende eier 

(eller den som leverer inn) 
 navn og underskrift til museets 

representant 
 forsikringsdetaljer 
 informasjon om pakkingen 
 eventuell informasjon fra 

feltarbeidet 
 annen relevant informasjon, 

bl.a. farebeskrivelser

Ansatt

Er tilbyder eller 
representant for denne 

tilstede?

 Er det kjent 
hvem tilbyder er?

Dokumenter utfyllende 
informasjon fra 

tilbyderen.

Fest mottaksnummeret til 
objektet.

Ja

Registrer plasseringen til 
objektet.

Gi eller send en kopi av 
mottaksregistreringen til 

tilbyderen.

Tilbyder

Er objektet en 
ervervelse?  Ja 

Nei

Er objektet et innlån?  Ja

Er objektet 
hensatt på museet av 

ukjent grunn?

Nei

 Ja 

Forberedelse 
til ervervelse

Plassering og 
flytting

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Ervervelse og 
aksesjon

Innlån

Gjennomfør 
aksesjon, returner 
til tilbyderen eller 
avhend objektet.

Tilbyder

Mottak
Objekt-
identifisering
Verdivurdering
Forsikring
Feltinnsamling 
av objekter
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontakt-
informasjon

 Nei

Ja

 Nei 

Dokumenter så mye 
som mulig i 

registreringen av 
mottaket.

 Nei 

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

 Ja 

Ansatt

Ansatt

Ansatt

Fortsett til 
prosedyren for 

innlån.

Fortsett til 
prosedyren for 
ervervelse og 

aksesjon.

Objekt-
identifisering
Tilstands-
vurdering
Datering
Person
Kontakt-
informasjon

Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontakt-
informasjon

Ervervelse og 
aksesjon
Verdivurdering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Henvisning
Verdivurdering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Ervervelse og 
aksesjon

Utlevering av 
objekter

Send objektet 
tilbake til 

tilbyderen.

 Nei 

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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2 Mottak av objekter

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Er museet varslet om mottaket?

Forbered mottaket gjennom  å orientere staben, forberede 
magasinering, undersøke tilstanden til objektet og avklare 
betingelsene for mottaket.

Lag en registrering av mottaket 
når objektet ankommer. 
Mottaksregistreringen skal 
inneholde
 mottaksnummer 
 navn, adresse og annen 

kontaktinformasjon til 
nåværende eier og personen 
som leverer inn objektet 

 dato for mottak 
 en kort tilstandsbeskrivelse 
 en kort beskrivelse av objektet 
 begrunnelsen for mottaket 
 mottaksmåte 
 antallet objekter som tas i mot 
 nåværende eiers betingelser 

(inkludert detaljer vedrørende 
retur) 

 avtalt returdato 
 underskrift fra nåværende eier 

(eller den som leverer inn) 
 navn og underskrift til museets 

representant 
 forsikringsdetaljer 
 informasjon om pakkingen 
 eventuell informasjon fra 

feltarbeidet 
 annen relevant informasjon, 

bl.a. farebeskrivelser

Ansatt

Er tilbyder eller 
representant for denne 

tilstede?

 Er det kjent 
hvem tilbyder er?

Dokumenter utfyllende 
informasjon fra 

tilbyderen.

Fest mottaksnummeret til 
objektet.

Ja

Registrer plasseringen til 
objektet.

Gi eller send en kopi av 
mottaksregistreringen til 

tilbyderen.

Tilbyder

Er objektet en 
ervervelse?  Ja 

Nei

Er objektet et innlån?  Ja

Er objektet 
hensatt på museet av 

ukjent grunn?

Nei

 Ja 

Forberedelse 
til ervervelse

Plassering og 
flytting

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Ervervelse og 
aksesjon

Innlån

Gjennomfør 
aksesjon, returner 
til tilbyderen eller 
avhend objektet.

Tilbyder

Mottak
Objekt-
identifisering
Verdivurdering
Forsikring
Feltinnsamling 
av objekter
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontakt-
informasjon

 Nei

Ja

 Nei 

Dokumenter så mye 
som mulig i 

registreringen av 
mottaket.

 Nei 

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

 Ja 

Ansatt

Ansatt

Ansatt

Fortsett til 
prosedyren for 

innlån.

Fortsett til 
prosedyren for 
ervervelse og 

aksesjon.

Objekt-
identifisering
Tilstands-
vurdering
Datering
Person
Kontakt-
informasjon

Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontakt-
informasjon

Ervervelse og 
aksesjon
Verdivurdering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Henvisning
Verdivurdering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Ervervelse og 
aksesjon

Utlevering av 
objekter

Send objektet 
tilbake til 

tilbyderen.

 Nei 

Samlings-
forvaltnings-

system
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3 Innlån

Definisjon
Håndtere og dokumentere innlån av objekter som museet skal være ansvarlig for i et bestemt tidsrom og for et bestemt formål, eksempelvis 
utstilling/visning, forskning, konservering, fotografering/publisering eller undervisning.

Minimumsstandard
Museet skal ha en policy for innlån av objekter. 

Prosedyren for innlån skal sørge for

• at formålet med innlånet er avklart
• at museet tar minst like godt vare på det innlånte objektet som sine permanente samlinger
• at det lages en formålstjenlig avtale som både utlåner og innlåner signerer før låneperioden starter
• at museet etterlever betingelsen for lånet
• at lånet gjelder for et bestem tidsrom
• at lånet blir skriftlig registrert
• at museet fører effektiv kontroll med låneprosessen.
• at utlåner får svar på spørsmål om museet og lånet
• at det tegnes nødvendige forsikringer eller stilles garanti for låneperioden.
• at informasjon om plasseringen av innlånet blir oppdatert og vedlikeholdt
• at informasjon om sikringen av innlånet blir oppdatert og vedlikeholdt
• at informasjon om innlånets tilstand, klima og fysiske omgivelser blir oppdatert og vedlikeholdt

Innlån er en av de åtte primærprosedyrene.



K U LT U R R Å D E T

19

3 Innlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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  Innlånsprosessen initieres av museet selv, 
eller som følge av et tilbud fra en utlåner.

Sett opp en låneregistrering og dokumenter informasjon om 
objektet i den innledende fasen av innlånet. Registreringen 

må kunne gjenfinnes både via lånenummer og utlåners navn.

Send skriftlig låneanmodning så tidlig som mulig, og innen 
utlåners frister.

Juster låneanmodningen i tråd med svar fra utlåner og send 
på nytt. Oppdater låneregistreringen.

Fortsett korrespondansen med utlåner og gi nærmere 
informasjon om f. eks. visningssted, om nødvendig med 

standardisert tilstandsrapport over lokalene.

Når det er oppnådd prinsipiell enighet om lånet, skal 
låneregistreringen oppdateres med eventuelt 
referansenummer til utstilling, fotografier av objektene og 
mer detaljert informasjon fra utlåner om

 objektnumre og -beskrivelser
 eiers navn og adresse
 verdi
 tilstand
 anbefalinger for utstilling/visning
 miljømessige anbefalinger
 anbefalinger for håndtering
 mål (dimensjoner)
 historikk og utseende

Når det er oppnådd enighet om betingelsene for lånet, skal 
begge parter signere en låneavtale som inneholder

 detaljert informasjon om objektene
 krav om forsikring/garanti
 fordeling av kostnader og ansvar
 immaterielle rettigheter og betingelser for 

reproduksjon
 krav til transport (inkludert innpakning, frakt, kurer)
 vilkår knyttet til forskning
 eventuelle andre avtalte betingelser 
 frist for å be om fornying av lånet
 detaljert kontaktinformasjon

Beramme mottaket av innlånet, forberede staben og 
klargjøre magasin/utstillingsareal.

Gi utlåner dokumentasjon på forsikring/garanti i henhold til 
avtalen.

Gi kvittering for mottak av lånet. Dokumenter mottaket i 
henhold til prosedyren for mottak.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring

Pakk ut objektene og gjennomfør en tilstandsvurdering.

Forbered konserverende tiltak hvis dette er påkrevd og i 
henhold til lånebetingelsene.

Tildel lånenummer på mottaksskjemaet, eller bruk 
mottaksnummeret. Merk objektene med avtagbar etikett.

Mottak av 
objekter

Registrer plasseringen av objektene. Plassering og 
flytting

Send kvittering til utlåner.

Følg med på tilstanden til de innlånte objektene, og 
rapporter til utlåner.

Ønsker museet 
å fornye lånet?

Forespør utlåner om 
fornyet eller 
forlenget lån.

Gjennomgå og forny 
forsikring/garanti 

om nødvendig.

Kontakt utlåner mot 
slutten av 

låneperioden for å 
avtale tilbakelevering 

av lånet.

Verdi-
fastsetting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Ja 

 Nei 

Returner objektene til utlåner. Utlevering av 
objekter

Innhent bekreftelse om gjennomført 
tilbakelevering fra transportbyrå og utlåner.

Kontroller betalingen av eventuelle 
leiekostnader knyttet til lånet.

Dersom eier er død, ta 
kontakt med bobestyrer. Søk 

juridisk bistand hvis det er 
tvil om eierskapet.

Ervervelse og 
aksesjon

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Hvis museet ønsker å beholde 
objektet, gjennomfør en ervervelse. 

Hvis ikke, avhend eller destruer 
objektet.

Kompletter og fullfør låneregistreringen, og 
oppbevar denne permanent.

Henvisning

Innlån
Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Innlån
Objektidentifisering
Verdivurdering
Tilstandsvurdering
Krav til behandling av 
objektet
Objektbeskrivelse
Feltinnsamling av 
objekter
Objekthistorikk
Produksjons-
opplysninger
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Låneanmodningen skal som et minimum inneholde
 dato(er) for innlånet
 hvor innlånet skal oppbevares/stilles ut
 kontekst og formål med innlånet
 innlåners navn og adresse
 kontaktinformasjon
 objektnumre på de aktuelle objektene 
 en kort beskrivelse av de aktuelle objektene
 En erklæring om mulig forsikring/garanti

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Vis aktsomhet (due diligence) – gjennomfør og dokumenter 
nødvendige forundersøkelser i låneforholdet.

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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3 Innlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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  Innlånsprosessen initieres av museet selv, 
eller som følge av et tilbud fra en utlåner.

Sett opp en låneregistrering og dokumenter informasjon om 
objektet i den innledende fasen av innlånet. Registreringen 

må kunne gjenfinnes både via lånenummer og utlåners navn.

Send skriftlig låneanmodning så tidlig som mulig, og innen 
utlåners frister.

Juster låneanmodningen i tråd med svar fra utlåner og send 
på nytt. Oppdater låneregistreringen.

Fortsett korrespondansen med utlåner og gi nærmere 
informasjon om f. eks. visningssted, om nødvendig med 

standardisert tilstandsrapport over lokalene.

Når det er oppnådd prinsipiell enighet om lånet, skal 
låneregistreringen oppdateres med eventuelt 
referansenummer til utstilling, fotografier av objektene og 
mer detaljert informasjon fra utlåner om

 objektnumre og -beskrivelser
 eiers navn og adresse
 verdi
 tilstand
 anbefalinger for utstilling/visning
 miljømessige anbefalinger
 anbefalinger for håndtering
 mål (dimensjoner)
 historikk og utseende

Når det er oppnådd enighet om betingelsene for lånet, skal 
begge parter signere en låneavtale som inneholder

 detaljert informasjon om objektene
 krav om forsikring/garanti
 fordeling av kostnader og ansvar
 immaterielle rettigheter og betingelser for 

reproduksjon
 krav til transport (inkludert innpakning, frakt, kurer)
 vilkår knyttet til forskning
 eventuelle andre avtalte betingelser 
 frist for å be om fornying av lånet
 detaljert kontaktinformasjon

Beramme mottaket av innlånet, forberede staben og 
klargjøre magasin/utstillingsareal.

Gi utlåner dokumentasjon på forsikring/garanti i henhold til 
avtalen.

Gi kvittering for mottak av lånet. Dokumenter mottaket i 
henhold til prosedyren for mottak.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring

Pakk ut objektene og gjennomfør en tilstandsvurdering.

Forbered konserverende tiltak hvis dette er påkrevd og i 
henhold til lånebetingelsene.

Tildel lånenummer på mottaksskjemaet, eller bruk 
mottaksnummeret. Merk objektene med avtagbar etikett.

Mottak av 
objekter

Registrer plasseringen av objektene. Plassering og 
flytting

Send kvittering til utlåner.

Følg med på tilstanden til de innlånte objektene, og 
rapporter til utlåner.

Ønsker museet 
å fornye lånet?

Forespør utlåner om 
fornyet eller 
forlenget lån.

Gjennomgå og forny 
forsikring/garanti 

om nødvendig.

Kontakt utlåner mot 
slutten av 

låneperioden for å 
avtale tilbakelevering 

av lånet.

Verdi-
fastsetting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Ja 

 Nei 

Returner objektene til utlåner. Utlevering av 
objekter

Innhent bekreftelse om gjennomført 
tilbakelevering fra transportbyrå og utlåner.

Kontroller betalingen av eventuelle 
leiekostnader knyttet til lånet.

Dersom eier er død, ta 
kontakt med bobestyrer. Søk 

juridisk bistand hvis det er 
tvil om eierskapet.

Ervervelse og 
aksesjon

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Hvis museet ønsker å beholde 
objektet, gjennomfør en ervervelse. 

Hvis ikke, avhend eller destruer 
objektet.

Kompletter og fullfør låneregistreringen, og 
oppbevar denne permanent.

Henvisning

Innlån
Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Innlån
Objektidentifisering
Verdivurdering
Tilstandsvurdering
Krav til behandling av 
objektet
Objektbeskrivelse
Feltinnsamling av 
objekter
Objekthistorikk
Produksjons-
opplysninger
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Låneanmodningen skal som et minimum inneholde
 dato(er) for innlånet
 hvor innlånet skal oppbevares/stilles ut
 kontekst og formål med innlånet
 innlåners navn og adresse
 kontaktinformasjon
 objektnumre på de aktuelle objektene 
 en kort beskrivelse av de aktuelle objektene
 En erklæring om mulig forsikring/garanti

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Vis aktsomhet (due diligence) – gjennomfør og dokumenter 
nødvendige forundersøkelser i låneforholdet.

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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  Innlånsprosessen initieres av museet selv, 
eller som følge av et tilbud fra en utlåner.

Sett opp en låneregistrering og dokumenter informasjon om 
objektet i den innledende fasen av innlånet. Registreringen 

må kunne gjenfinnes både via lånenummer og utlåners navn.

Send skriftlig låneanmodning så tidlig som mulig, og innen 
utlåners frister.

Juster låneanmodningen i tråd med svar fra utlåner og send 
på nytt. Oppdater låneregistreringen.

Fortsett korrespondansen med utlåner og gi nærmere 
informasjon om f. eks. visningssted, om nødvendig med 

standardisert tilstandsrapport over lokalene.

Når det er oppnådd prinsipiell enighet om lånet, skal 
låneregistreringen oppdateres med eventuelt 
referansenummer til utstilling, fotografier av objektene og 
mer detaljert informasjon fra utlåner om

 objektnumre og -beskrivelser
 eiers navn og adresse
 verdi
 tilstand
 anbefalinger for utstilling/visning
 miljømessige anbefalinger
 anbefalinger for håndtering
 mål (dimensjoner)
 historikk og utseende

Når det er oppnådd enighet om betingelsene for lånet, skal 
begge parter signere en låneavtale som inneholder

 detaljert informasjon om objektene
 krav om forsikring/garanti
 fordeling av kostnader og ansvar
 immaterielle rettigheter og betingelser for 

reproduksjon
 krav til transport (inkludert innpakning, frakt, kurer)
 vilkår knyttet til forskning
 eventuelle andre avtalte betingelser 
 frist for å be om fornying av lånet
 detaljert kontaktinformasjon

Beramme mottaket av innlånet, forberede staben og 
klargjøre magasin/utstillingsareal.

Gi utlåner dokumentasjon på forsikring/garanti i henhold til 
avtalen.

Gi kvittering for mottak av lånet. Dokumenter mottaket i 
henhold til prosedyren for mottak.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring

Pakk ut objektene og gjennomfør en tilstandsvurdering.

Forbered konserverende tiltak hvis dette er påkrevd og i 
henhold til lånebetingelsene.

Tildel lånenummer på mottaksskjemaet, eller bruk 
mottaksnummeret. Merk objektene med avtagbar etikett.

Mottak av 
objekter

Registrer plasseringen av objektene. Plassering og 
flytting

Send kvittering til utlåner.

Følg med på tilstanden til de innlånte objektene, og 
rapporter til utlåner.

Ønsker museet 
å fornye lånet?

Forespør utlåner om 
fornyet eller 
forlenget lån.

Gjennomgå og forny 
forsikring/garanti 

om nødvendig.

Kontakt utlåner mot 
slutten av 

låneperioden for å 
avtale tilbakelevering 

av lånet.

Verdi-
fastsetting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Ja 

 Nei 

Returner objektene til utlåner. Utlevering av 
objekter

Innhent bekreftelse om gjennomført 
tilbakelevering fra transportbyrå og utlåner.

Kontroller betalingen av eventuelle 
leiekostnader knyttet til lånet.

Dersom eier er død, ta 
kontakt med bobestyrer. Søk 

juridisk bistand hvis det er 
tvil om eierskapet.

Ervervelse og 
aksesjon

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Hvis museet ønsker å beholde 
objektet, gjennomfør en ervervelse. 

Hvis ikke, avhend eller destruer 
objektet.

Kompletter og fullfør låneregistreringen, og 
oppbevar denne permanent.

Henvisning

Innlån
Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Innlån
Objektidentifisering
Verdivurdering
Tilstandsvurdering
Krav til behandling av 
objektet
Objektbeskrivelse
Feltinnsamling av 
objekter
Objekthistorikk
Produksjons-
opplysninger
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Låneanmodningen skal som et minimum inneholde
 dato(er) for innlånet
 hvor innlånet skal oppbevares/stilles ut
 kontekst og formål med innlånet
 innlåners navn og adresse
 kontaktinformasjon
 objektnumre på de aktuelle objektene 
 en kort beskrivelse av de aktuelle objektene
 En erklæring om mulig forsikring/garanti

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Vis aktsomhet (due diligence) – gjennomfør og dokumenter 
nødvendige forundersøkelser i låneforholdet.

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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3 Innlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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  Innlånsprosessen initieres av museet selv, 
eller som følge av et tilbud fra en utlåner.

Sett opp en låneregistrering og dokumenter informasjon om 
objektet i den innledende fasen av innlånet. Registreringen 

må kunne gjenfinnes både via lånenummer og utlåners navn.

Send skriftlig låneanmodning så tidlig som mulig, og innen 
utlåners frister.

Juster låneanmodningen i tråd med svar fra utlåner og send 
på nytt. Oppdater låneregistreringen.

Fortsett korrespondansen med utlåner og gi nærmere 
informasjon om f. eks. visningssted, om nødvendig med 

standardisert tilstandsrapport over lokalene.

Når det er oppnådd prinsipiell enighet om lånet, skal 
låneregistreringen oppdateres med eventuelt 
referansenummer til utstilling, fotografier av objektene og 
mer detaljert informasjon fra utlåner om

 objektnumre og -beskrivelser
 eiers navn og adresse
 verdi
 tilstand
 anbefalinger for utstilling/visning
 miljømessige anbefalinger
 anbefalinger for håndtering
 mål (dimensjoner)
 historikk og utseende

Når det er oppnådd enighet om betingelsene for lånet, skal 
begge parter signere en låneavtale som inneholder

 detaljert informasjon om objektene
 krav om forsikring/garanti
 fordeling av kostnader og ansvar
 immaterielle rettigheter og betingelser for 

reproduksjon
 krav til transport (inkludert innpakning, frakt, kurer)
 vilkår knyttet til forskning
 eventuelle andre avtalte betingelser 
 frist for å be om fornying av lånet
 detaljert kontaktinformasjon

Beramme mottaket av innlånet, forberede staben og 
klargjøre magasin/utstillingsareal.

Gi utlåner dokumentasjon på forsikring/garanti i henhold til 
avtalen.

Gi kvittering for mottak av lånet. Dokumenter mottaket i 
henhold til prosedyren for mottak.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring

Pakk ut objektene og gjennomfør en tilstandsvurdering.

Forbered konserverende tiltak hvis dette er påkrevd og i 
henhold til lånebetingelsene.

Tildel lånenummer på mottaksskjemaet, eller bruk 
mottaksnummeret. Merk objektene med avtagbar etikett.

Mottak av 
objekter

Registrer plasseringen av objektene. Plassering og 
flytting

Send kvittering til utlåner.

Følg med på tilstanden til de innlånte objektene, og 
rapporter til utlåner.

Ønsker museet 
å fornye lånet?

Forespør utlåner om 
fornyet eller 
forlenget lån.

Gjennomgå og forny 
forsikring/garanti 

om nødvendig.

Kontakt utlåner mot 
slutten av 

låneperioden for å 
avtale tilbakelevering 

av lånet.

Verdi-
fastsetting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Ja 

 Nei 

Returner objektene til utlåner. Utlevering av 
objekter

Innhent bekreftelse om gjennomført 
tilbakelevering fra transportbyrå og utlåner.

Kontroller betalingen av eventuelle 
leiekostnader knyttet til lånet.

Dersom eier er død, ta 
kontakt med bobestyrer. Søk 

juridisk bistand hvis det er 
tvil om eierskapet.

Ervervelse og 
aksesjon

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Hvis museet ønsker å beholde 
objektet, gjennomfør en ervervelse. 

Hvis ikke, avhend eller destruer 
objektet.

Kompletter og fullfør låneregistreringen, og 
oppbevar denne permanent.

Henvisning

Innlån
Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Innlån
Objektidentifisering
Verdivurdering
Tilstandsvurdering
Krav til behandling av 
objektet
Objektbeskrivelse
Feltinnsamling av 
objekter
Objekthistorikk
Produksjons-
opplysninger
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Låneanmodningen skal som et minimum inneholde
 dato(er) for innlånet
 hvor innlånet skal oppbevares/stilles ut
 kontekst og formål med innlånet
 innlåners navn og adresse
 kontaktinformasjon
 objektnumre på de aktuelle objektene 
 en kort beskrivelse av de aktuelle objektene
 En erklæring om mulig forsikring/garanti

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Vis aktsomhet (due diligence) – gjennomfør og dokumenter 
nødvendige forundersøkelser i låneforholdet.

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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3 Innlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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  Innlånsprosessen initieres av museet selv, 
eller som følge av et tilbud fra en utlåner.

Sett opp en låneregistrering og dokumenter informasjon om 
objektet i den innledende fasen av innlånet. Registreringen 

må kunne gjenfinnes både via lånenummer og utlåners navn.

Send skriftlig låneanmodning så tidlig som mulig, og innen 
utlåners frister.

Juster låneanmodningen i tråd med svar fra utlåner og send 
på nytt. Oppdater låneregistreringen.

Fortsett korrespondansen med utlåner og gi nærmere 
informasjon om f. eks. visningssted, om nødvendig med 

standardisert tilstandsrapport over lokalene.

Når det er oppnådd prinsipiell enighet om lånet, skal 
låneregistreringen oppdateres med eventuelt 
referansenummer til utstilling, fotografier av objektene og 
mer detaljert informasjon fra utlåner om

 objektnumre og -beskrivelser
 eiers navn og adresse
 verdi
 tilstand
 anbefalinger for utstilling/visning
 miljømessige anbefalinger
 anbefalinger for håndtering
 mål (dimensjoner)
 historikk og utseende

Når det er oppnådd enighet om betingelsene for lånet, skal 
begge parter signere en låneavtale som inneholder

 detaljert informasjon om objektene
 krav om forsikring/garanti
 fordeling av kostnader og ansvar
 immaterielle rettigheter og betingelser for 

reproduksjon
 krav til transport (inkludert innpakning, frakt, kurer)
 vilkår knyttet til forskning
 eventuelle andre avtalte betingelser 
 frist for å be om fornying av lånet
 detaljert kontaktinformasjon

Beramme mottaket av innlånet, forberede staben og 
klargjøre magasin/utstillingsareal.

Gi utlåner dokumentasjon på forsikring/garanti i henhold til 
avtalen.

Gi kvittering for mottak av lånet. Dokumenter mottaket i 
henhold til prosedyren for mottak.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring

Pakk ut objektene og gjennomfør en tilstandsvurdering.

Forbered konserverende tiltak hvis dette er påkrevd og i 
henhold til lånebetingelsene.

Tildel lånenummer på mottaksskjemaet, eller bruk 
mottaksnummeret. Merk objektene med avtagbar etikett.

Mottak av 
objekter

Registrer plasseringen av objektene. Plassering og 
flytting

Send kvittering til utlåner.

Følg med på tilstanden til de innlånte objektene, og 
rapporter til utlåner.

Ønsker museet 
å fornye lånet?

Forespør utlåner om 
fornyet eller 
forlenget lån.

Gjennomgå og forny 
forsikring/garanti 

om nødvendig.

Kontakt utlåner mot 
slutten av 

låneperioden for å 
avtale tilbakelevering 

av lånet.

Verdi-
fastsetting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Ja 

 Nei 

Returner objektene til utlåner. Utlevering av 
objekter

Innhent bekreftelse om gjennomført 
tilbakelevering fra transportbyrå og utlåner.

Kontroller betalingen av eventuelle 
leiekostnader knyttet til lånet.

Dersom eier er død, ta 
kontakt med bobestyrer. Søk 

juridisk bistand hvis det er 
tvil om eierskapet.

Ervervelse og 
aksesjon

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Hvis museet ønsker å beholde 
objektet, gjennomfør en ervervelse. 

Hvis ikke, avhend eller destruer 
objektet.

Kompletter og fullfør låneregistreringen, og 
oppbevar denne permanent.

Henvisning

Innlån
Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Innlån
Objektidentifisering
Verdivurdering
Tilstandsvurdering
Krav til behandling av 
objektet
Objektbeskrivelse
Feltinnsamling av 
objekter
Objekthistorikk
Produksjons-
opplysninger
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Låneanmodningen skal som et minimum inneholde
 dato(er) for innlånet
 hvor innlånet skal oppbevares/stilles ut
 kontekst og formål med innlånet
 innlåners navn og adresse
 kontaktinformasjon
 objektnumre på de aktuelle objektene 
 en kort beskrivelse av de aktuelle objektene
 En erklæring om mulig forsikring/garanti

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

Henvisning

Henvisning

Vis aktsomhet (due diligence) – gjennomfør og dokumenter 
nødvendige forundersøkelser i låneforholdet.
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4 Ervervelse og aksesjon

Definisjon 

Håndtere og dokumentere tilvekst av objekter og tilhørende informasjon til museets samlinger og eventuell aksesjon av objektene til den permanente 
samlingen. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for ervervelse og aksesjon av objekter, herunder retningslinjer for innsamling. 

Prosedyren for ervervelse og aksesjon skal sørge for

• at eierskiftet og det opprinnelige eierskapet er skriftlig dokumentert
• at museet legger til rette for oppdatering av ervervelses- og aksesjonsregistreringen ved retrospektiv dokumentasjon og samlingsrevisjon
• at hvert enkelt objekt blir tildelt et unikt objektnummer som også festes fysisk til objektene
• at aksesjonsoversiktene blir oppdatert, beskriver samtlige aksesjoner og refererer til hver av dem i nummerrekkefølge
• at ervervelses- og aksesjonsprosessen blir dokumentert og arkivert
• at givere er informert om hvilke betingelser museet knytter til aksept av gaven
• at ervervelsen er i samsvar med museets innsamlingsplan og ikke strider mot lover, traktater, konvensjoner eller anerkjente etiske retningslinjer
• at det blir tatt sikkerhetskopi av aksesjonsoversiktene, og at denne holdes oppdatert

Ervervelse og aksesjon er en av de åtte primærprosedyrene.
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4 Ervervelse og aksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Treff beslutning om ervervelse basert på vedtatt policy.

Planlegg mottaket av objektet.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Sørg for uomtvistelig eierskap. Dokumentasjonen må inneholde
 formelt navn på organisasjonen som foretar ervervelsen
 navn og adresse på tidligere eier
 en kort beskrivelse av objektet
 signaturer som bekrefter eierskiftet
 en beskrivelse av måten ervervelsen har skjedd på
 Informasjon om overføring av immaterielle rettigheter
 nødvendige bestemmelser for å ivareta relevant lovgivning 

om personvern og offentlighet

Ervervelse og aksesjon
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Avhengig av ervervelsesmåte skal museet innhente nødvendig 
informasjon og dokumenter.

 referanse til innsamlingsområdet
 dokumentasjon av eierskap
 dokumentasjon av begrunnelsen 

for innsamlingen
 bevis på at innsamlingen er 

lovmessig
 dokumentasjon av ansvar
 om nødvendig dokumentasjon på 

at internasjonale konvensjoner er 
overholdt

 signert gavetilbud fra giver, med 
spesifisering av betingelser

 signert aksept fra museet, med 
spesifisering av betingelser

 signert erklæring om at selger er 
juridisk eier

 signert erklæring om objektets 
proveniens (hvis kjent)

 original faktura og kvittering
 informasjon om eventuell støtte 

som er gitt for kjøpet, inkludert 
betingelsene for støtten

 dokumentasjon av eierskiftet til 
objektet som museet har byttet til 
seg

 dokumentasjon som følger av Lov 
om kulturminner, kapittel III og IV

Arv?

Feltarbeid?

Gave?

Kjøp?

Bytte?

Funn av løse 
kulturminner?

 bekreftet kopi av testamentet
 kopi av skiftedokumenteneJa

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avklar eventuell opphavsrett og andre immaterielle rettigheter 
knyttet til objektet. Om mulig bør de immaterielle rettighetene 

overføres til museet.

Rettighets-
håndtering

Tildel objektet et unikt objektnummer.

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Mottak
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Merk objektet med objektnummeret.

Fotografer objektet. Bruk av 
samlingene

Registrer plasseringen av objektet. Plassering og 
flytting

Registrer ytterligere informasjon
 om begrunnelsen for ervervelse og aksesjon
 om objektets historie
 om eventuelle bidragsytere til ervervelsen
 om objektets kontekst
 om ervervelsesmåten

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Bruk av samlinger
Objekthistorikk
Opplysninger fra 
tidligere eier
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Hvis ervervelsen er en gave, send takkebrev 
til giver med informasjon om objekt, inkludert objektnummeret og 

opplysninger om tilgang. 

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Feltinnsamling av 
objekter
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Ervervelse og aksesjon
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Giver

Selger

Ansatt i 
annet 

museum

Advokat

Arkeolog

Staten

Giver

Oppdater aksesjonsoversikten med
 objektnummer
 en kort beskrivelse for å kunne identifisere objektet
 dato for registreringen
 ervervelsesmåte
 navn og adresse på tidligere eier
 ervervelsesdato
 nummer på mottaksskjemaet
 nummer på skjemaet for overføring av eierskap (hvis brukt)
 eventuelle betingelser som hefter ved objektet på 

ervervelsestidspunktet

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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4 Ervervelse og aksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Treff beslutning om ervervelse basert på vedtatt policy.

Planlegg mottaket av objektet.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Sørg for uomtvistelig eierskap. Dokumentasjonen må inneholde
 formelt navn på organisasjonen som foretar ervervelsen
 navn og adresse på tidligere eier
 en kort beskrivelse av objektet
 signaturer som bekrefter eierskiftet
 en beskrivelse av måten ervervelsen har skjedd på
 Informasjon om overføring av immaterielle rettigheter
 nødvendige bestemmelser for å ivareta relevant lovgivning 

om personvern og offentlighet

Ervervelse og aksesjon
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Avhengig av ervervelsesmåte skal museet innhente nødvendig 
informasjon og dokumenter.

 referanse til innsamlingsområdet
 dokumentasjon av eierskap
 dokumentasjon av begrunnelsen 

for innsamlingen
 bevis på at innsamlingen er 

lovmessig
 dokumentasjon av ansvar
 om nødvendig dokumentasjon på 

at internasjonale konvensjoner er 
overholdt

 signert gavetilbud fra giver, med 
spesifisering av betingelser

 signert aksept fra museet, med 
spesifisering av betingelser

 signert erklæring om at selger er 
juridisk eier

 signert erklæring om objektets 
proveniens (hvis kjent)

 original faktura og kvittering
 informasjon om eventuell støtte 

som er gitt for kjøpet, inkludert 
betingelsene for støtten

 dokumentasjon av eierskiftet til 
objektet som museet har byttet til 
seg

 dokumentasjon som følger av Lov 
om kulturminner, kapittel III og IV

Arv?

Feltarbeid?

Gave?

Kjøp?

Bytte?

Funn av løse 
kulturminner?

 bekreftet kopi av testamentet
 kopi av skiftedokumenteneJa

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avklar eventuell opphavsrett og andre immaterielle rettigheter 
knyttet til objektet. Om mulig bør de immaterielle rettighetene 

overføres til museet.

Rettighets-
håndtering

Tildel objektet et unikt objektnummer.

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Mottak
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Merk objektet med objektnummeret.

Fotografer objektet. Bruk av 
samlingene

Registrer plasseringen av objektet. Plassering og 
flytting

Registrer ytterligere informasjon
 om begrunnelsen for ervervelse og aksesjon
 om objektets historie
 om eventuelle bidragsytere til ervervelsen
 om objektets kontekst
 om ervervelsesmåten

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Bruk av samlinger
Objekthistorikk
Opplysninger fra 
tidligere eier
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Hvis ervervelsen er en gave, send takkebrev 
til giver med informasjon om objekt, inkludert objektnummeret og 

opplysninger om tilgang. 

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Feltinnsamling av 
objekter
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Ervervelse og aksesjon
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Giver

Selger

Ansatt i 
annet 

museum

Advokat

Arkeolog

Staten

Giver

Oppdater aksesjonsoversikten med
 objektnummer
 en kort beskrivelse for å kunne identifisere objektet
 dato for registreringen
 ervervelsesmåte
 navn og adresse på tidligere eier
 ervervelsesdato
 nummer på mottaksskjemaet
 nummer på skjemaet for overføring av eierskap (hvis brukt)
 eventuelle betingelser som hefter ved objektet på 

ervervelsestidspunktet

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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4 Ervervelse og aksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Treff beslutning om ervervelse basert på vedtatt policy.

Planlegg mottaket av objektet.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Mottak av 
objekter

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Sørg for uomtvistelig eierskap. Dokumentasjonen må inneholde
 formelt navn på organisasjonen som foretar ervervelsen
 navn og adresse på tidligere eier
 en kort beskrivelse av objektet
 signaturer som bekrefter eierskiftet
 en beskrivelse av måten ervervelsen har skjedd på
 Informasjon om overføring av immaterielle rettigheter
 nødvendige bestemmelser for å ivareta relevant lovgivning 

om personvern og offentlighet

Ervervelse og aksesjon
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Avhengig av ervervelsesmåte skal museet innhente nødvendig 
informasjon og dokumenter.

 referanse til innsamlingsområdet
 dokumentasjon av eierskap
 dokumentasjon av begrunnelsen 

for innsamlingen
 bevis på at innsamlingen er 

lovmessig
 dokumentasjon av ansvar
 om nødvendig dokumentasjon på 

at internasjonale konvensjoner er 
overholdt

 signert gavetilbud fra giver, med 
spesifisering av betingelser

 signert aksept fra museet, med 
spesifisering av betingelser

 signert erklæring om at selger er 
juridisk eier

 signert erklæring om objektets 
proveniens (hvis kjent)

 original faktura og kvittering
 informasjon om eventuell støtte 

som er gitt for kjøpet, inkludert 
betingelsene for støtten

 dokumentasjon av eierskiftet til 
objektet som museet har byttet til 
seg

 dokumentasjon som følger av Lov 
om kulturminner, kapittel III og IV

Arv?

Feltarbeid?

Gave?

Kjøp?

Bytte?

Funn av løse 
kulturminner?

 bekreftet kopi av testamentet
 kopi av skiftedokumenteneJa

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avklar eventuell opphavsrett og andre immaterielle rettigheter 
knyttet til objektet. Om mulig bør de immaterielle rettighetene 

overføres til museet.

Rettighets-
håndtering

Tildel objektet et unikt objektnummer.

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Mottak
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Merk objektet med objektnummeret.

Fotografer objektet. Bruk av 
samlingene

Registrer plasseringen av objektet. Plassering og 
flytting

Registrer ytterligere informasjon
 om begrunnelsen for ervervelse og aksesjon
 om objektets historie
 om eventuelle bidragsytere til ervervelsen
 om objektets kontekst
 om ervervelsesmåten

Objektidentifisering
Ervervelse og 
aksesjon
Bruk av samlinger
Objekthistorikk
Opplysninger fra 
tidligere eier
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Hvis ervervelsen er en gave, send takkebrev 
til giver med informasjon om objekt, inkludert objektnummeret og 

opplysninger om tilgang. 

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Feltinnsamling av 
objekter
Objektidentifisering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Ervervelse og aksesjon
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Giver

Selger

Ansatt i 
annet 

museum

Advokat

Arkeolog

Staten

Giver

Oppdater aksesjonsoversikten med
 objektnummer
 en kort beskrivelse for å kunne identifisere objektet
 dato for registreringen
 ervervelsesmåte
 navn og adresse på tidligere eier
 ervervelsesdato
 nummer på mottaksskjemaet
 nummer på skjemaet for overføring av eierskap (hvis brukt)
 eventuelle betingelser som hefter ved objektet på 

ervervelsestidspunktet

Samlings-
forvaltnings-

system

Henvisning
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5 Inventarkontroll

Definisjon 

Håndtere og dokumentere informasjon om hvilke objekter museet har forvaltningsansvar for og hvor de er plassert. Dette inkluderer inn-
lån, objekter som ikke er aksesjonsført, deponerte objekter og rekvisitter/støttesamlinger. 
 
 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for inventarkontroll.

 
Prosedyren for inventarkontroll skal sørge for

• at museet kan gjøre rede for ethvert objekt til enhver tid
• at museet har oppdatert informasjon om alle objekter det forvalter, inkludert inn- og utlån, deposita og andre ikke-aksesjonerte  
 objekter
• at museet kan dokumentere eierskapet for alle objektene
• at museet har oppdatert informasjon om plasseringen av hvert enkelt objekt
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5 Inventarkontroll

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Definer og plasser ansvaret i museet for at inventaroversiktene er 
oppdaterte og tilgjengelige

Inventaroversikten skal inneholde
 objektnummer, inkludert midlertidig nummer hvis det er relevant
 objektbetegnelse
 kort beskrivelse
 plassering av objektet
 dato for registreringen og navnet på registranten
 objektets status (f.eks. aksesjonert, avhendet, på utlån, funnet i magasin)

Registrer inventaropplysninger så raskt som 
mulig etter mottak av objekter. Dette skjer 
normalt gjennom mottaksregistreringen.

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Kontaktinformasjon
Registrerings-
informasjon
Tillegg og endringer
Datering
Ervervelse og 
aksesjon
Innlån

Hvis objektet skal beholdes, oppdater
 aksesjonsoversikt
 innlånsoversikt
 rekvisittoversikt

Lag en katalogpost.

Merk objektet med objektnummer.

Oppdater inventaropplysningene
 når innleverte objekter returneres til eierne
 når innleverte objekter erverves
 når innlånte objekter returneres
 når utlånte objekter sendes ut av museet
 når objekter avhendes eller destrueres
 når objekter flyttes internt i museet
 når objekter har blitt mistet eller forlagt
 når en katastrofe har inntruffet eller et tyveri eller annen ugjerning er 

avdekket

Ervervelse og 
aksesjon

Katalogisering

Foreta revisjon av inventaroversiktene 
jevnlig for å teste museets systemer.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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5 Inventarkontroll

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Definer og plasser ansvaret i museet for at inventaroversiktene er 
oppdaterte og tilgjengelige

Inventaroversikten skal inneholde
 objektnummer, inkludert midlertidig nummer hvis det er relevant
 objektbetegnelse
 kort beskrivelse
 plassering av objektet
 dato for registreringen og navnet på registranten
 objektets status (f.eks. aksesjonert, avhendet, på utlån, funnet i magasin)

Registrer inventaropplysninger så raskt som 
mulig etter mottak av objekter. Dette skjer 
normalt gjennom mottaksregistreringen.

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Kontaktinformasjon
Registrerings-
informasjon
Tillegg og endringer
Datering
Ervervelse og 
aksesjon
Innlån

Hvis objektet skal beholdes, oppdater
 aksesjonsoversikt
 innlånsoversikt
 rekvisittoversikt

Lag en katalogpost.

Merk objektet med objektnummer.

Oppdater inventaropplysningene
 når innleverte objekter returneres til eierne
 når innleverte objekter erverves
 når innlånte objekter returneres
 når utlånte objekter sendes ut av museet
 når objekter avhendes eller destrueres
 når objekter flyttes internt i museet
 når objekter har blitt mistet eller forlagt
 når en katastrofe har inntruffet eller et tyveri eller annen ugjerning er 

avdekket

Ervervelse og 
aksesjon

Katalogisering

Foreta revisjon av inventaroversiktene 
jevnlig for å teste museets systemer.

Samlings-
forvaltnings-

system



K U LT U R R Å D E T

31

6 Plassering og flytting

Definisjon 

Håndtere og dokumentere informasjon om nåværende og tidligere plasseringer av alle objekter i museets forvaltning, slik at museet til 
enhver tid kan lokalisere et gitt objekt. En plassering er et definert sted hvor et objekt eller en gruppe av objekter er magasinert eller  
utstilt. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for plassering og flytting av objekter. 

Prosedyren for kontroll med plassering og flytting skal sørge for 

• at museet har registrert hvor et objekt normalt er magasinert/utstilt
• at museet registrerer aktuell plassering av objekter som ikke er på sin normale plassering
• at plasseringsinformasjonen er søkbar både via objektnummer og plassering/oppbevaringssted
• at museet har oppdatert oversikt over intern flytting av objekter
• at museet har oppdatert oversikt over flytting av objekter ut av museet (geografisk eller organisatorisk)
• at museet har oversikt over hvem som er ansvarlig for flytting av et objekt
• at museet har oversikt over hvem som kan bemyndige flytting av objekter
• at museet har oversikt over plasseringshistorikken til alle objekter museet forvalter

Plassering og flytting er en av de åtte primærprosedyrene.
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6 Plassering og flytting

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gi unike navn eller numre til oppbevaringssteder som reoler, 
hyller, montre osv. i magasiner og utstillingsrom.

Registrer plasseringen av hvert enkelt objekt som del av 
katalogposten.

Skaff og dokumenter behørig godkjenning for all flytting.

Lokasjon

Beskriv oppbevaringssteder etter en gitt mal, og hold beskrivelsene 
samlet og oppdatert. Det er nyttig med plantegninger med påskrifter 

for magasiner og utstillingsarealer.

Henvisning

Oppbevaringsstedene skal registreres med
 adresse
 miljø- og klimaforhold
 informasjon om sikkerhet
 informasjon om tilgang

Lokasjon
Kontaktinformasjon

Hvis plasseringen er midlertidig, spesifiser når objektet skal tilbake til 
normal plassering.

Henvisning

Vurder tilstanden til objektet før flytting for å fastslå om det tåler å 
flyttes.

Gjør objektet klart for flytting. Se til 
at en egnet ny plassering er klar.

Krav til behandling 
av objektet

Dersom et objekt må demonteres for å flyttes, må det dokumenteres 
slik at man utvetydig kan forklare måten dette ble gjort på i ettertid.

Henvisning

Dersom objektet er spesielt stort eller vanskelig å håndtere, vil HMS-
hensyn kreve en dokumentert risikovurdering.

Henvisning

Dersom flyttingen av objektet innebærer transport, bruk prosedyren 
for transport. Transport

Så snart et objekt er flyttet skal registreringene oppdateres med
 gammel plassering
 ny plassering
 flyttedato
 ansvarlig person for flytting
 signatur for person som overtar ansvar for objektet
 begrunnelse for flyttingen
 eventuell tilleggsinformasjon om flyttingen

Oppdater relevante registre så snart som mulig.

Objektplassering
Lokasjon
Flytting
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Tilstandsvurdering 
og teknisk 

bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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6 Plassering og flytting

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gi unike navn eller numre til oppbevaringssteder som reoler, 
hyller, montre osv. i magasiner og utstillingsrom.

Registrer plasseringen av hvert enkelt objekt som del av 
katalogposten.

Skaff og dokumenter behørig godkjenning for all flytting.

Lokasjon

Beskriv oppbevaringssteder etter en gitt mal, og hold beskrivelsene 
samlet og oppdatert. Det er nyttig med plantegninger med påskrifter 

for magasiner og utstillingsarealer.

Henvisning

Oppbevaringsstedene skal registreres med
 adresse
 miljø- og klimaforhold
 informasjon om sikkerhet
 informasjon om tilgang

Lokasjon
Kontaktinformasjon

Hvis plasseringen er midlertidig, spesifiser når objektet skal tilbake til 
normal plassering.

Henvisning

Vurder tilstanden til objektet før flytting for å fastslå om det tåler å 
flyttes.

Gjør objektet klart for flytting. Se til 
at en egnet ny plassering er klar.

Krav til behandling 
av objektet

Dersom et objekt må demonteres for å flyttes, må det dokumenteres 
slik at man utvetydig kan forklare måten dette ble gjort på i ettertid.

Henvisning

Dersom objektet er spesielt stort eller vanskelig å håndtere, vil HMS-
hensyn kreve en dokumentert risikovurdering.

Henvisning

Dersom flyttingen av objektet innebærer transport, bruk prosedyren 
for transport. Transport

Så snart et objekt er flyttet skal registreringene oppdateres med
 gammel plassering
 ny plassering
 flyttedato
 ansvarlig person for flytting
 signatur for person som overtar ansvar for objektet
 begrunnelse for flyttingen
 eventuell tilleggsinformasjon om flyttingen

Oppdater relevante registre så snart som mulig.

Objektplassering
Lokasjon
Flytting
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Tilstandsvurdering 
og teknisk 

bedømmelse

Samlings-
forvaltnings-

system
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7 Transport

Definisjon 

Håndtere og dokumentere transport av objekter som museet er helt eller delvis ansvarlig for. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for transport av objekter.
 
Prosedyren for transport skal sørge for 

• at all transport skjer i samsvar med museets policy for transport
• at museet ved innlån av objekter innfrir utlåners betingelser, eksempelvis knyttet til forsikring eller garantiordninger
• at aktuelle lover og forskrifter følges
• at museet gjennomfører og dokumenterer en tilstandsvurdering av objektene i forkant av transporten
• at museet lager en transportplan som inkluderer en risikovurdering og kriseplan
• at transporten er tilfredsstillende forsikret
• at museet fører transportlogg med begrunnelse for transporten, transportmåtene, aktuelle datoer og informasjon om hvem som har utført  
 transporten



K U LT U R R Å D E T

35

7 Transport

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Transportprosedyren startes fra prosedyren for kontroll med plassering og flytting. 
Beslutninger knyttet til flytting av objekter skal kun treffes av autorisert personale.

Sørg for nødvendige konserveringstiltak 
for å flytte objektet på en trygg måte.

Sørg for at den transportansvarlige får
 begrunnelsen for transporten
 navnet til den som godkjenner transporten av objektet
 Informasjon om eier av objektet
 Informasjon om eventuelle betingelser knyttet til transport av objektet
 avtalen mellom avsender og mottaker av objektet
 en beskrivelse av objektet som skal transporteres
 beskjed om det er nødvendig med kurer
 kontaktinformasjon for avhenting og levering
 datoer for transporten

Sørg for at den som skal administrere transporten får
 objektnummer
 kort beskrivelse av objektet
 fysisk beskrivelse av objektet
 verdivurdering (hvis objektet skal forsikres eller garanteres for)
 tilstandsvurdering (og informasjon om eventuell tilstandsrapport)
 Informasjon om eventuelle HMS-hensyn knyttet til transport av objektet

Henvisning

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Verdivurdering av 

objektet
Tilstandsvurdering

Henvisning

Dersom museet ikke har dokumentasjon på objektet og objektet ikke befinner seg i museet, 
følg prosedyrene for forberedelse for ervervelse eller innlån for å forberede transporten.

Forberedelse 
til ervervelse

Innlån

Den som administrerer transporten må undersøke adkomst og tilgang på stedet for 
avhenting og avlevering og vurdere mulige håndteringsproblemer.

Krav til behandling av 
objektet
Henvisning

Finn den best egnede transportmåten.

Tredjepart 
(transportbyrå, 

kurer)
Internt

Offentlig transport 
(for objekter med 

lav verdi)

Gi byrået/kureren
 detaljinformasjon om objektet som 

skal flyttes, destinasjon, 
begrunnelse for flyttingen og 
datoer

 informasjon om mulige 
problemstillinger som tilkomst, 
begrensninger på håndtering, 
vektbelastning e.l.

Kurer

Hvis objektet skal krysse landegrenser må 
transportbyrået gjennomføre tollklarering. 

Museet må sørge for at byrået har 
nødvendige dokumenter for tollklarering.

Få bekreftelse fra byrået, inkludert 
informasjon om

 kjøretøyets registreringsnummer
 navn på sjåfører
 mobilnumre til sjåfører

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Sørg for at objektet er hensiktsmessig pakket før transporten. Det 
skal ha beskyttelse mot vibrasjoner og mot endringer i omgivelsene.

Sørg for egnet forsikring eller garanti. 
Forsikrings- og 

garanti-
ordninger

Gjør klar nødvendige dokumenter for 
transporten.

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Kurer

Henvisning

For transport innenfor museets 
lokaliteter, følg prosedyren for kontroll 

med plassering og flytting

For objekter som skal flyttes ut av 
museets lokaliteter, følg prosedyren 

for utlevering av objekter

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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7 Transport

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Transportprosedyren startes fra prosedyren for kontroll med plassering og flytting. 
Beslutninger knyttet til flytting av objekter skal kun treffes av autorisert personale.

Sørg for nødvendige konserveringstiltak 
for å flytte objektet på en trygg måte.

Sørg for at den transportansvarlige får
 begrunnelsen for transporten
 navnet til den som godkjenner transporten av objektet
 Informasjon om eier av objektet
 Informasjon om eventuelle betingelser knyttet til transport av objektet
 avtalen mellom avsender og mottaker av objektet
 en beskrivelse av objektet som skal transporteres
 beskjed om det er nødvendig med kurer
 kontaktinformasjon for avhenting og levering
 datoer for transporten

Sørg for at den som skal administrere transporten får
 objektnummer
 kort beskrivelse av objektet
 fysisk beskrivelse av objektet
 verdivurdering (hvis objektet skal forsikres eller garanteres for)
 tilstandsvurdering (og informasjon om eventuell tilstandsrapport)
 Informasjon om eventuelle HMS-hensyn knyttet til transport av objektet

Henvisning

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Verdivurdering av 

objektet
Tilstandsvurdering

Henvisning

Dersom museet ikke har dokumentasjon på objektet og objektet ikke befinner seg i museet, 
følg prosedyrene for forberedelse for ervervelse eller innlån for å forberede transporten.

Forberedelse 
til ervervelse

Innlån

Den som administrerer transporten må undersøke adkomst og tilgang på stedet for 
avhenting og avlevering og vurdere mulige håndteringsproblemer.

Krav til behandling av 
objektet
Henvisning

Finn den best egnede transportmåten.

Tredjepart 
(transportbyrå, 

kurer)
Internt

Offentlig transport 
(for objekter med 

lav verdi)

Gi byrået/kureren
 detaljinformasjon om objektet som 

skal flyttes, destinasjon, 
begrunnelse for flyttingen og 
datoer

 informasjon om mulige 
problemstillinger som tilkomst, 
begrensninger på håndtering, 
vektbelastning e.l.

Kurer

Hvis objektet skal krysse landegrenser må 
transportbyrået gjennomføre tollklarering. 

Museet må sørge for at byrået har 
nødvendige dokumenter for tollklarering.

Få bekreftelse fra byrået, inkludert 
informasjon om

 kjøretøyets registreringsnummer
 navn på sjåfører
 mobilnumre til sjåfører

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Sørg for at objektet er hensiktsmessig pakket før transporten. Det 
skal ha beskyttelse mot vibrasjoner og mot endringer i omgivelsene.

Sørg for egnet forsikring eller garanti. 
Forsikrings- og 

garanti-
ordninger

Gjør klar nødvendige dokumenter for 
transporten.

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Kurer

Henvisning

For transport innenfor museets 
lokaliteter, følg prosedyren for kontroll 

med plassering og flytting

For objekter som skal flyttes ut av 
museets lokaliteter, følg prosedyren 

for utlevering av objekter

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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7 Transport

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Transportprosedyren startes fra prosedyren for kontroll med plassering og flytting. 
Beslutninger knyttet til flytting av objekter skal kun treffes av autorisert personale.

Sørg for nødvendige konserveringstiltak 
for å flytte objektet på en trygg måte.

Sørg for at den transportansvarlige får
 begrunnelsen for transporten
 navnet til den som godkjenner transporten av objektet
 Informasjon om eier av objektet
 Informasjon om eventuelle betingelser knyttet til transport av objektet
 avtalen mellom avsender og mottaker av objektet
 en beskrivelse av objektet som skal transporteres
 beskjed om det er nødvendig med kurer
 kontaktinformasjon for avhenting og levering
 datoer for transporten

Sørg for at den som skal administrere transporten får
 objektnummer
 kort beskrivelse av objektet
 fysisk beskrivelse av objektet
 verdivurdering (hvis objektet skal forsikres eller garanteres for)
 tilstandsvurdering (og informasjon om eventuell tilstandsrapport)
 Informasjon om eventuelle HMS-hensyn knyttet til transport av objektet

Henvisning

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Verdivurdering av 

objektet
Tilstandsvurdering

Henvisning

Dersom museet ikke har dokumentasjon på objektet og objektet ikke befinner seg i museet, 
følg prosedyrene for forberedelse for ervervelse eller innlån for å forberede transporten.

Forberedelse 
til ervervelse

Innlån

Den som administrerer transporten må undersøke adkomst og tilgang på stedet for 
avhenting og avlevering og vurdere mulige håndteringsproblemer.

Krav til behandling av 
objektet
Henvisning

Finn den best egnede transportmåten.

Tredjepart 
(transportbyrå, 

kurer)
Internt

Offentlig transport 
(for objekter med 

lav verdi)

Gi byrået/kureren
 detaljinformasjon om objektet som 

skal flyttes, destinasjon, 
begrunnelse for flyttingen og 
datoer

 informasjon om mulige 
problemstillinger som tilkomst, 
begrensninger på håndtering, 
vektbelastning e.l.

Kurer

Hvis objektet skal krysse landegrenser må 
transportbyrået gjennomføre tollklarering. 

Museet må sørge for at byrået har 
nødvendige dokumenter for tollklarering.

Få bekreftelse fra byrået, inkludert 
informasjon om

 kjøretøyets registreringsnummer
 navn på sjåfører
 mobilnumre til sjåfører

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Sørg for at objektet er hensiktsmessig pakket før transporten. Det 
skal ha beskyttelse mot vibrasjoner og mot endringer i omgivelsene.

Sørg for egnet forsikring eller garanti. 
Forsikrings- og 

garanti-
ordninger

Gjør klar nødvendige dokumenter for 
transporten.

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Kurer

Henvisning

For transport innenfor museets 
lokaliteter, følg prosedyren for kontroll 

med plassering og flytting

For objekter som skal flyttes ut av 
museets lokaliteter, følg prosedyren 

for utlevering av objekter

Samlings-
forvaltnings-

system
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8 Katalogisering

Definisjon 

Håndtere og dokumentere informasjon som identifiserer og beskriver museumsobjektene. Dette kan omfatte informasjon om proveniens, 
ervervelse, aksesjon, konservering, utstilling, lånehistorikk og nåværende og tidligere plasseringer. All informasjon skal ikke nødvendigvis inn i 
katalogen, men den bør referere til relevante informasjonskilder.

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for katalogisering av objekter.  

Prosedyren for katalogisering skal sørge for

 
• at katalogen gir tilstrekkelig informasjon til å identifisere et objekt eller en gruppe av objekter og skille dette/disse fra andre liknende  
 objekter
• at katalogen inneholder eller gir referanse til historisk dokumentasjon av objektet
• at museet vedlikeholder katalogen i et system som gir enkel tilgang, for eksempel ved bruk av registre eller fritekstsøk
 
Katalogisering er en av de åtte primærprosedyrene.
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8 Katalogisering

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Lag en katalogpost for hvert objekt eller gruppe av objekter. Påse at 
katalogpostene kan gjenfinnes via objektnummer. Bruk en standard for 

katalogisering, som f.eks. CDWA.

Oppdater katalogen når andre 
prosedyrer gjennomføres.

Ta jevnlig sikkerhetskopi av den elektroniske katalogen. Sørg for at 
analoge kataloger forblir lesbare over lang tid.

Verdi-
fastsetting

Rettighets-
håndtering

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Katalogposten skal inneholde
 objektnummer
 betegnelse på objektet
 antall deler objektet består av
 en kort beskrivelse
 informasjon om ervervelse og aksesjon
 plasseringsinformasjon
 henvisning til bilder

Hvis tilgjengelig, bør katalogen også inneholde
 Informasjon om hvem som har kuratorisk ansvar
 informasjon om oppføringen (dato, kildebruk etc.)
 nærmere informasjon om hva som identifiserer objektet
 nærmere beskrivelse av objektet
 informasjon relatert til feltarbeid
 informasjon om innhold/tema
 produktinformasjon
 annen informasjon om objektets historie
 referanser til bibliografisk informasjon
 referanser til informasjon om samlingsforvaltningen

Gjør tilgangen til kataloginformasjonen så enkel som mulig ved å tilby ulike 
registre og/eller fritekstsøk på

 objektbetegnelse
 emneordslister
 utgravningsområde
 kunstner/skaper/produsent
 opphav (f.eks. giver eller selger)
 produksjonsdato
 relaterte personer
 relaterte folkegrupper
 relaterte steder

Objektidentifisering
Ervervelse og aksesjon
Objektplassering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Lokasjon
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Produksjons-
opplysninger
Objekthistorikk
Opplysninger fra 
tidligere eier
Informasjon fra 
betrakter av objektet
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Tillegg og endringer

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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8 Katalogisering

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Lag en katalogpost for hvert objekt eller gruppe av objekter. Påse at 
katalogpostene kan gjenfinnes via objektnummer. Bruk en standard for 

katalogisering, som f.eks. CDWA.

Oppdater katalogen når andre 
prosedyrer gjennomføres.

Ta jevnlig sikkerhetskopi av den elektroniske katalogen. Sørg for at 
analoge kataloger forblir lesbare over lang tid.

Verdi-
fastsetting

Rettighets-
håndtering

Avhending, 
destruksjon og 

deaksesjon

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Katalogposten skal inneholde
 objektnummer
 betegnelse på objektet
 antall deler objektet består av
 en kort beskrivelse
 informasjon om ervervelse og aksesjon
 plasseringsinformasjon
 henvisning til bilder

Hvis tilgjengelig, bør katalogen også inneholde
 Informasjon om hvem som har kuratorisk ansvar
 informasjon om oppføringen (dato, kildebruk etc.)
 nærmere informasjon om hva som identifiserer objektet
 nærmere beskrivelse av objektet
 informasjon relatert til feltarbeid
 informasjon om innhold/tema
 produktinformasjon
 annen informasjon om objektets historie
 referanser til bibliografisk informasjon
 referanser til informasjon om samlingsforvaltningen

Gjør tilgangen til kataloginformasjonen så enkel som mulig ved å tilby ulike 
registre og/eller fritekstsøk på

 objektbetegnelse
 emneordslister
 utgravningsområde
 kunstner/skaper/produsent
 opphav (f.eks. giver eller selger)
 produksjonsdato
 relaterte personer
 relaterte folkegrupper
 relaterte steder

Objektidentifisering
Ervervelse og aksesjon
Objektplassering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Lokasjon
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Produksjons-
opplysninger
Objekthistorikk
Opplysninger fra 
tidligere eier
Informasjon fra 
betrakter av objektet
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Tillegg og endringer

Samlings-
forvaltnings-

system
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9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse

Definisjon 

Håndtere og dokumentere undersøkelser av et objekts sammensetning og tilstand for å gi anbefalinger om bruk, behandling og miljø rundt  
objektet.

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for tilstandsvurderinger av objekter. 

Prosedyren for tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse skal sørge for

• at tilstandsvurderinger blir gjennomført av kyndig personale
• at all dokumentasjon av tilstandsvurderinger holdes oppdatert
• at all informasjon fra tilstandsvurderinger kan gjenfinnes via objektnummeret
• at individuelt og organisatorisk ansvar for tilstandsvurderinger er tydelig definert og plassert i organisasjonen
• at bakgrunnen for tilstandsvurderingen, samt dato og navn på personen som gjennomførte den, blir dokumentert
• at det gjøres en tilstandsvurdering hver gang det skjer en endring i bruk av objektet, eller dersom klima og miljø rundt objektet endrer seg
• at museet kan følge utviklingen i tilstanden til et objekt over tid
• at museet følger bestemte rutiner dersom det observeres faresignaler knyttet til et objekts tilstand
• at tilstandsvurderinger blir gjort i forbindelse med følgende prosedyrer: Mottak av objekter, Innlån, Ervervelse og aksesjon, Konservering og bevaring,  
 Bruk av samlinger samt Avhending, destruksjon og deaksesjon
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9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Påbegynn undersøkelse av objekt.

Gå gjennom
 tidligere tilstandsvurderinger og tekniske bedømmelser av 

objektet
 HMS-informasjon relatert til objektet
 retningslinjer for håndtering
 informasjon om objektets miljø, lagringsforhold og 

utstillingshistorikk

Se til at det finnes nødvendig plass 
og utstyr til å håndtere og observere 

objektet. Det må være mulig å 
etablere en karantenesone når det 

er mistanke om skadedyr, 
forurensing eller bruk av farlig 

materiale.

Hvis objektet må flyttes som del av 
tilstandsvurderingen, gå til 

prosedyren for plassering og 
flytting.

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet
Datering

Registrer (i katalogen, mottaksregisteret eller som annen 
dokumentasjon)

 objektnummer
 opplysninger om tilstanden, enten korte kommentarer eller 

en konservators vurdering 
 dato for tilstandsvurderingen eller den tekniske 

bedømmelsen
 navnet på den som foretar vurderingen eller bedømmelsen
 metoden som er brukt i vurderingen eller bedømmelsen
 begrunnelsen for tilstandsvurderingen eller bedømmelsen

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Organisasjon
Datering
Person

Registrer anbefalte tiltak for
 å forbedre objektets omgivelser og miljø
 å gjennomføre aktiv konservering
 å imøtekomme HMS-krav

Beskriv hovedtrekkene i behandlingen og hvilket resultat som 
forventes.

Tilstandsvurdering av objektet

Rådfør en konservator før det gjennomføres tiltak som kan påvirke 
tilstanden til objektet direkte. Søk skriftlig tillatelse for tiltakene fra 

eier dersom objektet er et innlån.

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Når vurderingen av tilstanden er del av en annen prosedyre, registrer:

Ved mottak av objekter

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved innlån

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende framvisning

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved ervervelse og 
aksesjon

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger om håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende framvisning
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved plassering og flytting

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved konservering og 
bevaring av samlinger

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende magasinering
 dato for neste tilstandsvurdering

Ved risikostyring

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved bruk av samlingene

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlevering av objekter

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlån

 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Tilstanden til objektet kan medføre at avhending anbefales.

Ved avhending, 
destruksjon og deaksesjon

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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9 Tilstandsvurdering og teknisk bedømmelse

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer

Op
ps

ta
rt

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Gj
en

no
m

fø
rin

g a
v e

n 
vu

rd
er

in
g

Påbegynn undersøkelse av objekt.

Gå gjennom
 tidligere tilstandsvurderinger og tekniske bedømmelser av 

objektet
 HMS-informasjon relatert til objektet
 retningslinjer for håndtering
 informasjon om objektets miljø, lagringsforhold og 

utstillingshistorikk

Se til at det finnes nødvendig plass 
og utstyr til å håndtere og observere 

objektet. Det må være mulig å 
etablere en karantenesone når det 

er mistanke om skadedyr, 
forurensing eller bruk av farlig 

materiale.

Hvis objektet må flyttes som del av 
tilstandsvurderingen, gå til 

prosedyren for plassering og 
flytting.

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet
Datering

Registrer (i katalogen, mottaksregisteret eller som annen 
dokumentasjon)

 objektnummer
 opplysninger om tilstanden, enten korte kommentarer eller 

en konservators vurdering 
 dato for tilstandsvurderingen eller den tekniske 

bedømmelsen
 navnet på den som foretar vurderingen eller bedømmelsen
 metoden som er brukt i vurderingen eller bedømmelsen
 begrunnelsen for tilstandsvurderingen eller bedømmelsen

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Organisasjon
Datering
Person

Registrer anbefalte tiltak for
 å forbedre objektets omgivelser og miljø
 å gjennomføre aktiv konservering
 å imøtekomme HMS-krav

Beskriv hovedtrekkene i behandlingen og hvilket resultat som 
forventes.

Tilstandsvurdering av objektet

Rådfør en konservator før det gjennomføres tiltak som kan påvirke 
tilstanden til objektet direkte. Søk skriftlig tillatelse for tiltakene fra 

eier dersom objektet er et innlån.

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Når vurderingen av tilstanden er del av en annen prosedyre, registrer:

Ved mottak av objekter

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved innlån

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende framvisning

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved ervervelse og 
aksesjon

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger om håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende framvisning
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved plassering og flytting

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved konservering og 
bevaring av samlinger

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende magasinering
 dato for neste tilstandsvurdering

Ved risikostyring

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved bruk av samlingene

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlevering av objekter

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlån

 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Tilstanden til objektet kan medføre at avhending anbefales.

Ved avhending, 
destruksjon og deaksesjon

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Påbegynn undersøkelse av objekt.

Gå gjennom
 tidligere tilstandsvurderinger og tekniske bedømmelser av 

objektet
 HMS-informasjon relatert til objektet
 retningslinjer for håndtering
 informasjon om objektets miljø, lagringsforhold og 

utstillingshistorikk

Se til at det finnes nødvendig plass 
og utstyr til å håndtere og observere 

objektet. Det må være mulig å 
etablere en karantenesone når det 

er mistanke om skadedyr, 
forurensing eller bruk av farlig 

materiale.

Hvis objektet må flyttes som del av 
tilstandsvurderingen, gå til 

prosedyren for plassering og 
flytting.

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet
Datering

Registrer (i katalogen, mottaksregisteret eller som annen 
dokumentasjon)

 objektnummer
 opplysninger om tilstanden, enten korte kommentarer eller 

en konservators vurdering 
 dato for tilstandsvurderingen eller den tekniske 

bedømmelsen
 navnet på den som foretar vurderingen eller bedømmelsen
 metoden som er brukt i vurderingen eller bedømmelsen
 begrunnelsen for tilstandsvurderingen eller bedømmelsen

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Organisasjon
Datering
Person

Registrer anbefalte tiltak for
 å forbedre objektets omgivelser og miljø
 å gjennomføre aktiv konservering
 å imøtekomme HMS-krav

Beskriv hovedtrekkene i behandlingen og hvilket resultat som 
forventes.

Tilstandsvurdering av objektet

Rådfør en konservator før det gjennomføres tiltak som kan påvirke 
tilstanden til objektet direkte. Søk skriftlig tillatelse for tiltakene fra 

eier dersom objektet er et innlån.

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Når vurderingen av tilstanden er del av en annen prosedyre, registrer:

Ved mottak av objekter

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved innlån

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende framvisning

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved ervervelse og 
aksesjon

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger om håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende framvisning
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved plassering og flytting

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved konservering og 
bevaring av samlinger

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende magasinering
 dato for neste tilstandsvurdering

Ved risikostyring

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved bruk av samlingene

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlevering av objekter

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlån

 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Tilstanden til objektet kan medføre at avhending anbefales.

Ved avhending, 
destruksjon og deaksesjon

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Påbegynn undersøkelse av objekt.

Gå gjennom
 tidligere tilstandsvurderinger og tekniske bedømmelser av 

objektet
 HMS-informasjon relatert til objektet
 retningslinjer for håndtering
 informasjon om objektets miljø, lagringsforhold og 

utstillingshistorikk

Se til at det finnes nødvendig plass 
og utstyr til å håndtere og observere 

objektet. Det må være mulig å 
etablere en karantenesone når det 

er mistanke om skadedyr, 
forurensing eller bruk av farlig 

materiale.

Hvis objektet må flyttes som del av 
tilstandsvurderingen, gå til 

prosedyren for plassering og 
flytting.

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet
Datering

Registrer (i katalogen, mottaksregisteret eller som annen 
dokumentasjon)

 objektnummer
 opplysninger om tilstanden, enten korte kommentarer eller 

en konservators vurdering 
 dato for tilstandsvurderingen eller den tekniske 

bedømmelsen
 navnet på den som foretar vurderingen eller bedømmelsen
 metoden som er brukt i vurderingen eller bedømmelsen
 begrunnelsen for tilstandsvurderingen eller bedømmelsen

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Organisasjon
Datering
Person

Registrer anbefalte tiltak for
 å forbedre objektets omgivelser og miljø
 å gjennomføre aktiv konservering
 å imøtekomme HMS-krav

Beskriv hovedtrekkene i behandlingen og hvilket resultat som 
forventes.

Tilstandsvurdering av objektet

Rådfør en konservator før det gjennomføres tiltak som kan påvirke 
tilstanden til objektet direkte. Søk skriftlig tillatelse for tiltakene fra 

eier dersom objektet er et innlån.

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Når vurderingen av tilstanden er del av en annen prosedyre, registrer:

Ved mottak av objekter

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved innlån

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende framvisning

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved ervervelse og 
aksesjon

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger om håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende framvisning
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved plassering og flytting

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved konservering og 
bevaring av samlinger

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende magasinering
 dato for neste tilstandsvurdering

Ved risikostyring

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved bruk av samlingene

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlevering av objekter

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlån

 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Tilstanden til objektet kan medføre at avhending anbefales.

Ved avhending, 
destruksjon og deaksesjon

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Påbegynn undersøkelse av objekt.

Gå gjennom
 tidligere tilstandsvurderinger og tekniske bedømmelser av 

objektet
 HMS-informasjon relatert til objektet
 retningslinjer for håndtering
 informasjon om objektets miljø, lagringsforhold og 

utstillingshistorikk

Se til at det finnes nødvendig plass 
og utstyr til å håndtere og observere 

objektet. Det må være mulig å 
etablere en karantenesone når det 

er mistanke om skadedyr, 
forurensing eller bruk av farlig 

materiale.

Hvis objektet må flyttes som del av 
tilstandsvurderingen, gå til 

prosedyren for plassering og 
flytting.

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet
Datering

Registrer (i katalogen, mottaksregisteret eller som annen 
dokumentasjon)

 objektnummer
 opplysninger om tilstanden, enten korte kommentarer eller 

en konservators vurdering 
 dato for tilstandsvurderingen eller den tekniske 

bedømmelsen
 navnet på den som foretar vurderingen eller bedømmelsen
 metoden som er brukt i vurderingen eller bedømmelsen
 begrunnelsen for tilstandsvurderingen eller bedømmelsen

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Organisasjon
Datering
Person

Registrer anbefalte tiltak for
 å forbedre objektets omgivelser og miljø
 å gjennomføre aktiv konservering
 å imøtekomme HMS-krav

Beskriv hovedtrekkene i behandlingen og hvilket resultat som 
forventes.

Tilstandsvurdering av objektet

Rådfør en konservator før det gjennomføres tiltak som kan påvirke 
tilstanden til objektet direkte. Søk skriftlig tillatelse for tiltakene fra 

eier dersom objektet er et innlån.

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Når vurderingen av tilstanden er del av en annen prosedyre, registrer:

Ved mottak av objekter

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved innlån

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende framvisning

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved ervervelse og 
aksesjon

 historikk over objektets miljø
 datoer for endringer i miljøet rundt objektet
 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger om håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende framvisning
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved plassering og flytting

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved konservering og 
bevaring av samlinger

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer
 krav til håndtering
 anbefalinger vedrørende pakking
 andre særlige krav
 prioriterte konserveringstiltak
 anbefalinger vedrørende magasinering
 dato for neste tilstandsvurdering

Ved risikostyring

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 eventuelle risikoer eller farer

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved bruk av samlingene

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlevering av objekter

 anbefalinger vedrørende miljø og klima
 anbefalinger vedrørende håndtering
 krav til pakking og utpakking
 andre særlige krav
 anbefalinger vedrørende magasinering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Ved utlån

 anbefalinger vedrørende framvisning
 dato for neste tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Tilstanden til objektet kan medføre at avhending anbefales.

Ved avhending, 
destruksjon og deaksesjon

Tilstandsvurdering av objektet
Krav til behandling av objektet

Samlings-
forvaltnings-

system
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10 Konservering og bevaring av samlinger

Definisjon 

Håndtere og dokumentere bevaringstiltak, aktiv og forebyggende konservering. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for konservering og bevaring av samlinger, som omfatter både aktive og forebyggende konserveringstiltak.  

Prosedyren for konservering og bevaring av samlinger skal sørge for

• at oppdatert informasjon om konserveringstiltak kan gjenfinnes via objektnummeret
• at konserveringstiltak kun gjennomføres etter nødvendig godkjenning
• at aktive og forebyggende konserveringstiltak blir dokumentert med informasjon om dato, sted, hvem (navn på person og organisasjon) 
 som utførte arbeidet og hva som ble gjort
• at katalogen blir oppdatert dersom konserveringstiltakene avdekker ny informasjon, eller informasjon går tapt som følge av  
 konserveringsarbeidet
• at det berammes ny tilstandsvurdering eller rutinemessige bevaringstiltak etter avsluttet konserveringsarbeid 
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10 Konservering og bevaring av samlinger

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Kartlegg behovet for aktiv eller forebyggende konservering. Vurderingen 
kan komme som følge av
 rutinemessige tilstandsvurderinger
 krav til objektet i forbindelse med prosjekter, utstillinger, lån eller 

undersøkelser
 en forespørsel eller instruks fra autorisert hold

Objektidentifisering
Krav til behandling av 
objektet
Tilstandsvurdering av 
objektet
Forsikring
Bruk av samlinger
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Sørg for at den som skal utføre tiltakene/behandlingen får
 objektnummer
 en kort beskrivelse av objektet
 informasjon om materialbruk
 plasseringsinformasjon
 tekniske beskrivelser og tilstandsvurderinger
 konserveringshistorikken til objektet
 anbefalinger om behandling, og krav til konservering, som følge av 

tilstandsvurderinger og planlagt bruk
 begrunnelsen for at objektet trenger konservering
 informasjon om personen eller organisasjonen som står bak forespørselen
 dato for forespørsel
 dato for ferdigstillelse
 Informasjon om forsikringsbetingelser og krav relatert til ekstern 

konservering
 informasjon om mulige HMS-problemstillinger knyttet til objektet, med 

tilhørende risikoanalyser

Skal objektet flyttes?

Plassering og 
flytting

Forsikrings- 
og garanti-
ordninger

 Ja 

Gjennomfør en tilstandsvurdering og gi forslag til behandling.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Nei 

Innhent godkjennelse for behandlingen fra eier av objektet. Dokumenter/
registrer 

 vurderinger og anbefalinger som følger av tilstandsvurderingen
 en tidsplan for arbeidet
 navn på konservator og på ansvarlig organisasjon
 godkjenningen for å gjennomføre tiltakene og informasjon om  person 

som er ansvarlig for  godkjenningen
 formell rekvisisjon eller oppdragskontrakt
 tilrettelegging av transport, håndtering og forsikring ved flytting av 

objektet
 tilrettelegging av sikkerhet, tilgang og forsikring mens objektet er 

under behandling hos ekstern konservator

Oppdater og vedlikehold dokumentasjonen av konserveringstiltakene. Gjør 
dokumentasjonen tilgjengelig fra katalogoppføringen til objektet. Sørg for å 
registrere

 konservators navn og organisasjon
 navn på kontaktperson og/eller ansvarlig person i museet
 start- og sluttdato for behandlingen
 type arbeid
 gjennomførte tiltak
 henvisning til rapporter og bilder
 anbefalinger for håndtering, pakking, lagring og utstilling
 instruksjoner for emballering/oppstøtting
 en oppdatert bevaringsplan for objektet
 dato for neste kontroll eller en plan for rutinemessige bevaringstiltak
 nye/kopierte deler som er satt inn i objektet

Objektidentifisering
Konservering
Krav til behandling av 
objektet
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Legg inn dokumentasjonen fra konserveringsarbeidet 
i museets dokumentasjonssystem.

Utlevering av 
objekter

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Objektplassering
Objektkonservering
Forsikring
Bruk av samlinger
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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10 Konservering og bevaring av samlinger

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Kartlegg behovet for aktiv eller forebyggende konservering. Vurderingen 
kan komme som følge av
 rutinemessige tilstandsvurderinger
 krav til objektet i forbindelse med prosjekter, utstillinger, lån eller 

undersøkelser
 en forespørsel eller instruks fra autorisert hold

Objektidentifisering
Krav til behandling av 
objektet
Tilstandsvurdering av 
objektet
Forsikring
Bruk av samlinger
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Sørg for at den som skal utføre tiltakene/behandlingen får
 objektnummer
 en kort beskrivelse av objektet
 informasjon om materialbruk
 plasseringsinformasjon
 tekniske beskrivelser og tilstandsvurderinger
 konserveringshistorikken til objektet
 anbefalinger om behandling, og krav til konservering, som følge av 

tilstandsvurderinger og planlagt bruk
 begrunnelsen for at objektet trenger konservering
 informasjon om personen eller organisasjonen som står bak forespørselen
 dato for forespørsel
 dato for ferdigstillelse
 Informasjon om forsikringsbetingelser og krav relatert til ekstern 

konservering
 informasjon om mulige HMS-problemstillinger knyttet til objektet, med 

tilhørende risikoanalyser

Skal objektet flyttes?

Plassering og 
flytting

Forsikrings- 
og garanti-
ordninger

 Ja 

Gjennomfør en tilstandsvurdering og gi forslag til behandling.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

 Nei 

Innhent godkjennelse for behandlingen fra eier av objektet. Dokumenter/
registrer 

 vurderinger og anbefalinger som følger av tilstandsvurderingen
 en tidsplan for arbeidet
 navn på konservator og på ansvarlig organisasjon
 godkjenningen for å gjennomføre tiltakene og informasjon om  person 

som er ansvarlig for  godkjenningen
 formell rekvisisjon eller oppdragskontrakt
 tilrettelegging av transport, håndtering og forsikring ved flytting av 

objektet
 tilrettelegging av sikkerhet, tilgang og forsikring mens objektet er 

under behandling hos ekstern konservator

Oppdater og vedlikehold dokumentasjonen av konserveringstiltakene. Gjør 
dokumentasjonen tilgjengelig fra katalogoppføringen til objektet. Sørg for å 
registrere

 konservators navn og organisasjon
 navn på kontaktperson og/eller ansvarlig person i museet
 start- og sluttdato for behandlingen
 type arbeid
 gjennomførte tiltak
 henvisning til rapporter og bilder
 anbefalinger for håndtering, pakking, lagring og utstilling
 instruksjoner for emballering/oppstøtting
 en oppdatert bevaringsplan for objektet
 dato for neste kontroll eller en plan for rutinemessige bevaringstiltak
 nye/kopierte deler som er satt inn i objektet

Objektidentifisering
Konservering
Krav til behandling av 
objektet
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Legg inn dokumentasjonen fra konserveringsarbeidet 
i museets dokumentasjonssystem.

Utlevering av 
objekter

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Objektplassering
Objektkonservering
Forsikring
Bruk av samlinger
Henvisninger
Datering
Organisasjon
Person

Samlings-
forvaltnings-

system
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11 Risikostyring

Definisjon 

Håndtere og dokumentere tiltak for å kontrollere trusler mot museets samlinger og andre objekter som museet har forvaltningsansvar for. Det 
innebærer blant annet kriseplanlegging og å sørge for informasjonsgrunnlag for forebyggende tiltak. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for risikostyring, kriseberedskap og restverdiredning.  
 
Prosedyren for risikostyring skal sørge for 

• at museet gjennomfører risikoanalyser for objektene det har forvaltningsansvar for
• at museet har evakueringsplaner med oversikt over hvilke objekter som skal prioriteres ved evakuering og hvor disse befinner seg
• at museet har en kontaktliste til personer og organisasjoner som skal kontaktes i tilfelle en katastrofe (listen oppdateres årlig)
• at museet gjennomfører øvelser for ansatte og frivillige i kriseberedskap og restverdiredning
• at museet kan gjøre rede for sine objekter under og etter en katastrofe
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11 Risikostyring

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomfør en risikoanalyse på et utvalg objekter – eksempelvis 
de mest verdifulle i museets samlinger.

Lag planer for å redusere de kartlagte risikoene mest mulig, 
f.eks. risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

Objektidentifisering
Krav til behandling 
av objektet
Objektplassering

Håndter risikoen i tråd med museets policy på området. Man 
kan velge

 å tolerere risikoen
 å overføre risikoen ved å tegne forsikring
 å fjerne risikoen ved å endre eller stoppe aktiviteter
 å kontrollere risikoen

Revider og oppdater risikovurderingen jevnlig.

Kartlegg og skriv ned (f.eks. i museets beredskapsplan) 
kontaktinformasjon til

 den stedsansvarlige, de(n) som har nøkkel samt 
personalet

 leverandører av infrastruktur (strøm, vann, internett 
osv.)

 innleide sikringstjenester
 håndverkstjenester, f.eks. glassmester, rørlegger, 

låsesmed, tørke- og frysetjenester

Kartlegg og skriv ned aktuelle steder som samlingene kan 
evakueres til, og der et kommandosenter kan etableres.

Lag en redningsplan for umiddelbar evakuering av objekter fra 
katastrofeområdet.

Lag plantegninger som viser
 eksakt adresse for hver bygning/hvert område
 nødutganger og fluktveier
 rørføringer og stengekraner
 plassering av nødutstyr
 markering av farlige områder
 plassering av samlinger og prioritert evakueringsliste

Oppbevar kopier av plantegningene lokalt og eksternt.

Skriv ned kontaktinformasjon til forsikringsselskap.

Lag oversikt over utstyr som trengs i en krisesituasjon. Bruk 
risikovurderingene for å kartlegge de mest sannsynlige 
katastrofene. Skriv ned plasseringen av nødmagasinet.

Skriv ned omforente nødstiltak som skal følges i en 
krisesituasjon.

Skriv ned omforente tiltak for å sikre skadede objekter. Sørg for 
å ha egnet materiale og utstyr.

Registrer plasseringen av en kopi av inventaroversikten, slik at 
man kan gjøre rede for samlingene etter en katastrofe.

Sørg for katastrofetrening for personalet 
og gi nyansatte innføring i krisehåndtering. 
Gjennomgå og oppdater øvelsene jevnlig.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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11 Risikostyring

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomfør en risikoanalyse på et utvalg objekter – eksempelvis 
de mest verdifulle i museets samlinger.

Lag planer for å redusere de kartlagte risikoene mest mulig, 
f.eks. risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

Objektidentifisering
Krav til behandling 
av objektet
Objektplassering

Håndter risikoen i tråd med museets policy på området. Man 
kan velge

 å tolerere risikoen
 å overføre risikoen ved å tegne forsikring
 å fjerne risikoen ved å endre eller stoppe aktiviteter
 å kontrollere risikoen

Revider og oppdater risikovurderingen jevnlig.

Kartlegg og skriv ned (f.eks. i museets beredskapsplan) 
kontaktinformasjon til

 den stedsansvarlige, de(n) som har nøkkel samt 
personalet

 leverandører av infrastruktur (strøm, vann, internett 
osv.)

 innleide sikringstjenester
 håndverkstjenester, f.eks. glassmester, rørlegger, 

låsesmed, tørke- og frysetjenester

Kartlegg og skriv ned aktuelle steder som samlingene kan 
evakueres til, og der et kommandosenter kan etableres.

Lag en redningsplan for umiddelbar evakuering av objekter fra 
katastrofeområdet.

Lag plantegninger som viser
 eksakt adresse for hver bygning/hvert område
 nødutganger og fluktveier
 rørføringer og stengekraner
 plassering av nødutstyr
 markering av farlige områder
 plassering av samlinger og prioritert evakueringsliste

Oppbevar kopier av plantegningene lokalt og eksternt.

Skriv ned kontaktinformasjon til forsikringsselskap.

Lag oversikt over utstyr som trengs i en krisesituasjon. Bruk 
risikovurderingene for å kartlegge de mest sannsynlige 
katastrofene. Skriv ned plasseringen av nødmagasinet.

Skriv ned omforente nødstiltak som skal følges i en 
krisesituasjon.

Skriv ned omforente tiltak for å sikre skadede objekter. Sørg for 
å ha egnet materiale og utstyr.

Registrer plasseringen av en kopi av inventaroversikten, slik at 
man kan gjøre rede for samlingene etter en katastrofe.

Sørg for katastrofetrening for personalet 
og gi nyansatte innføring i krisehåndtering. 
Gjennomgå og oppdater øvelsene jevnlig.

Samlings-
forvaltnings-

system
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12 Forsikrings- og garantiordninger

Definisjon 

Håndtere og dokumentere forsikringsbehov knyttet til museumsobjektene, enten de inngår i de permanente samlingene eller museet har et  
midlertidig ansvar for dem. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for forsikringsordninger, inkludert garantiordninger som statlig forsikring av utstillinger.  
 
Prosedyren for forsikrings- og garantiordninger skal sørge for 

• at alle objekter museet forvalter blir tilstrekkelig forsikret etter de krav som lover og vedtekter stiller
• at alle objekter museet forvalter blir tilstrekkelig forsikret etter de krav som museets policy på området setter
• at alle objekter museet forvalter blir tilstrekkelig forsikret etter de krav som relevante kontrakter stiller
• at forsikringspolisene blir jevnlig revidert og fornyet etter behov
• at museets ansvarsforsikring holdes oppdatert
• at museet har skadedekning på alle aktuelle objekter museet forvalter, også objekter under transport
• at museet har økonomi til å dekke egenandelen i tilfelle skade
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12 Forsikrings- og garantiordninger

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Kartlegg hvilke objekter som må forsikres og hvilke som bør forsikres, i tråd med 
museets policy for forsikring. Kartlegg også hvilke objekter som kan ha lovregulerte 

ansvarsforsikringsbehov. Skill mellom objekter som skal ha løpende dekning og objekter 
som trenger midlertidig dekning.

Opplys forsikringsselskapet om verdien på alle objekter som skal 
forsikres. Så langt som mulig bør den økonomiske verdifastsettingen 

ivareta også den kulturelle verdien. 

Verdi-
fastsetting

Gi forsikringsselskapet all relevant informasjon om museet og 
samlingene. Avklar og registrer

 objektnumrene til objektene som skal forsikres
 beskrivelse av objektene som skal forsikres
 forsikringsmetode (fullverdi vs førsterisiko, 

dekningsgrad etc.)
 forsikringsselskapets kontaktinformasjon
 forsikringsbeløp
 start- og sluttdato for forsikringen
 hvem som har godkjent forsikringen
 spesielle forhold knyttet til forsikringen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for skriftlig dokumentasjon av forsikringen. Oppdater 
katalogoppføringene med informasjon om forsikringen.

Ta sikkert vare på 
forsikrings-

dokumentasjonen.

Når skade eller tap oppstår, start prosedyren for tap 
og skade. Gi forsikringsselskapet

 en beskrivelse av objektet
 opplysninger om inskripsjoner (inkludert 

objektnummer)
 informasjon om materialbruk
 informasjon om produsent
 Informasjon om størrelse
 fotografi 
 en beskrivelse av omstendighetene rundt 

skaden eller tapet
 en verdivurdering av objektet

Gi informasjonen på gruppenivå for grupper av 
objekter med skade eller tap.

Tap og skade

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Produksjons-
opplysninger
Verdivurdering
Skade eller tap
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Kontroller og oppdater 
forsikringsavtalene

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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12 Forsikrings- og garantiordninger

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Kartlegg hvilke objekter som må forsikres og hvilke som bør forsikres, i tråd med 
museets policy for forsikring. Kartlegg også hvilke objekter som kan ha lovregulerte 

ansvarsforsikringsbehov. Skill mellom objekter som skal ha løpende dekning og objekter 
som trenger midlertidig dekning.

Opplys forsikringsselskapet om verdien på alle objekter som skal 
forsikres. Så langt som mulig bør den økonomiske verdifastsettingen 

ivareta også den kulturelle verdien. 

Verdi-
fastsetting

Gi forsikringsselskapet all relevant informasjon om museet og 
samlingene. Avklar og registrer

 objektnumrene til objektene som skal forsikres
 beskrivelse av objektene som skal forsikres
 forsikringsmetode (fullverdi vs førsterisiko, 

dekningsgrad etc.)
 forsikringsselskapets kontaktinformasjon
 forsikringsbeløp
 start- og sluttdato for forsikringen
 hvem som har godkjent forsikringen
 spesielle forhold knyttet til forsikringen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for skriftlig dokumentasjon av forsikringen. Oppdater 
katalogoppføringene med informasjon om forsikringen.

Ta sikkert vare på 
forsikrings-

dokumentasjonen.

Når skade eller tap oppstår, start prosedyren for tap 
og skade. Gi forsikringsselskapet

 en beskrivelse av objektet
 opplysninger om inskripsjoner (inkludert 

objektnummer)
 informasjon om materialbruk
 informasjon om produsent
 Informasjon om størrelse
 fotografi 
 en beskrivelse av omstendighetene rundt 

skaden eller tapet
 en verdivurdering av objektet

Gi informasjonen på gruppenivå for grupper av 
objekter med skade eller tap.

Tap og skade

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Produksjons-
opplysninger
Verdivurdering
Skade eller tap
Henvisning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Kontroller og oppdater 
forsikringsavtalene

Samlings-
forvaltnings-

system
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13 Verdifastsetting

Definisjon 

Håndtere og dokumentere pengemessige verdivurderinger av enkeltobjekter eller grupper av objekter. Hensikten med vurderingene er normalt for 
forsikrings- eller garantiformål.  

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for verdifastsetting av objekter. 

Prosedyren for verdifastsetting skal sørge for

• at verdifastsettingen er tilgjengelig for aktuelle formål i museet
• at verdifastsettingen blir gjennomført på en rutinemessig og konsistent måte i tråd med museets policy
• at informasjon om objektenes verdi blir behandlet konfidensielt og ikke gis til noen, uten behørig autorisasjon
• at verdifastsettingene blir oppdatert ved behov
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13 Verdifastsetting

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Kartlegg hvilke objekter som må 
verdivurderes ut fra museets policy.

Finn ut hvem som kan gjøre en verdivurdering.

Be om en verdivurdering og dokumenter/registrer
 objektnummer
 en beskrivelse av objektet
 verdifastsettingen
 hvilken valuta som er brukt i fastsettingen
 hvem som har utført verdivurderingen
 dato for verdivurderingen
 godkjennelse for verdivurderingen
 begrunnelse for verdivurderingen

Objektidentifisering
Verdivurdering av 
objektet
Verdivurdering
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Kontroller tilgangen til verdifastsettingene i henhold til museets 
policy på området.

Oppbevar de originale dokumentene fra verdifastsettingen. Gi 
henvisning til disse fra katalogoppføringen.

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Kontroller og oppdater verdifastsettingene ved behov, 
og oppdater forsikrings- eller garantiavtalen.

Det kan være umulig å fastsette markedsverdien for visse typer objekter. Bruk i 
stedet andre metoder for å fastslå verdien av ulike typer objekter. Ta hensyn til 
forhold som kan påvirke verdien, eksempelvis objektets historie, og vurder

 dagens finansielle verdi
 opprinnelig verdi eller innkjøpspris, justert for inflasjon
 kostnad ved produksjon av nytt objekt
 konserveringskostnad
 transportkostnad
 kostnad ved anskaffelse av tilsvarende objekt

Samlings-
forvaltnings-

system
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Definisjon 

Håndtere og dokumentere undersøkelser av objekter eller objektinformasjon for å bekrefte plassering, autentisitet, korrekthet og kontekst. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for revisjon av samlingene og tilhørende informasjon. 

Prosedyren for revisjon skal sørge for 

• at museet gjennomfører og dokumenterer regelmessig revisjon av objektene i samlingen og informasjonen om dem
• at revisjonen baserer seg på undersøkelse av de fysiske objektene
• at relevant dokumentasjon blir oppdatert, uten unødvendig opphold
• at det iverksettes tiltak dersom objekter er borte eller dokumentasjonen er feil, mangelfull eller manglende
• at revisjonen, hvis mulig, blir gjennomført eller bevitnet av en person som ikke er ansvarlig for oppbevaring eller dokumentasjon av objektene 
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Objekt-
identifisering
Objektrevisjon
Revisjon
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Definer revisjonen – er det informasjonen om objektet som 
skal revideres, eller selve objektet?

Ta stilling til hvilken revisjonsmetode som skal brukes, f.eks.
 individuelle objekter
 tilfeldig eller representativt utvalg
 alle objekter i et magasinareal

Lag en liste over hvilke objekter som skal revideres 
ved hjelp av gjeldende inventaroversikt eller annen 

plasseringsinformasjon i museets dokumentasjonssystem.

Gå gjennom objektene ved hjelp av eksisterende 
registreringer og bekreft

 at objektet faktisk finnes
 at korrekt objektnummer er påført objektet
 at beskrivelsen av objektet i katalogen eller annen 

dokumentasjon er presis
 at plasseringsinformasjonen er presis

Avhengig av bakgrunnen for revisjonen kan det også være 
ønskelig å gjennomføre andre 
samlingsforvaltningsoppgaver som

 å revurdere krav til sikkerhet, miljø og klima
 å oppdatere merkingen
 å gjennomføre tilstandsvurdering
 å fotografere objektene

Sørg for å registrere
 dato for gjenfinning av objektet på angitt 

plassering
 dato for at objektet ikke er funnet på angitt 

plassering
 dato for når informasjon om objektet ble revidert
 navn på personen som undersøker objektet og 

informasjonen

Sammenlign innsamlet informasjon 
med allerede registrert informasjon.

Finnes objektet 
allerede i katalogen?

Er det samsvar mellom 
informasjonen i aksesjons-

oversikten og andre eksisterende 
registre, og den innsamlede 

informasjonen?

 Ja 

Hører objektet til 
museet? Nei 

Gå videre som en 
ervervelse.

Ervervelse 
og aksesjon

 Ja 

Følg prosedyren for 
inventarkontroll, og lag 
en liste over alle objekter 
med manglende 
oppføring i katalogen. 
Denne bør inneholde
 dato for funn av 

gjenstand
 stedet objektet ble 

funnet
 navn på personen 

som fant objektet
 eventuelle 

identifikasjonsnumre 
på objektet

 kort beskrivelse
 tildelt 

objektnummer 

Objekt-
identifisering
Objektplassering
Objektrevisjon
Lokasjon
Revisjon
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Rett opp eksisterende 
registreringer. Påse at den 

opprinnelige 
informasjonen blir 
dokumentert og 

oppbevart.

 Nei 

Er det samsvar mellom 
det påførte objektnummeret og 

nummeret i aksesjons-
oversikten?

Undersøk all tilhørende 
dokumentasjon. Lag 

kryssreferanser i 
aksesjonsoversikten til 

det påførte 
objektnummeret.

 Nei 

Revisjon av objekter
Revisjon av 

informasjon om 
objekter

Revisjon av objekter eller tilhørende informasjon vil medføre 
ytterligere samlingsforvaltningsoppgaver som

 å rapportere til museets ledelse
 å søke etter manglende objekter
 å gjøre en full inventargjennomgang
 å rapportering om behov for konservering
 å gjøre videre undersøkelser av ikke-registrerte, ikke-

aksesjonerte eller mangelfullt aksesjonerte objekter
 å aksesjonere objekter som  er oppdaget under revisjonen
 å lage en liste over alle objekter som ikke ble gjenfunnet i 

revisjonen
 å oppdatere katalogen med ny informasjon
 å hente inn ny informasjon
 å gjennomgå museets policyer

Inventar-
kontroll

Plassering og 
flytting

 Nei 

Ja

Inventar-
kontroll

Ved revisjon av objektinformasjon 
undersøker man om museets 
dokumentasjon er nøyaktig, 
fullstendig og holder god kvalitet. 
Revisjonen kan brukes for å 
kontrollere
 aktuelle verdifastsettinger
 integriteten i 

nummereringssystemene
 om katalogposten er komplett
 oppbevaring og tilgang til 

katalog, aksesjonsoversikt, 
mottaksskjema osv.

 at kun autorisert personale 
oppretter og redigerer 
registreringer

Forbedre interne 
rutiner og prosedyrer 

som viser seg å ha 
mangler.

Tap og skade

Inventar-
kontroll

Tilstandsvurde
ring og teknisk 
bedømmelse

Ervervelse og 
aksesjon

Katalogisering
Hvis revisjonen avdekker mangler i eksisterende dokumentasjon 
eller i prosedyrene for samlingsforvaltning, må dette utbedres.

Oppdater alle 
registreringer 
med referanse 

til revidert 
informasjon.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Objekt-
identifisering
Objektrevisjon
Revisjon
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Definer revisjonen – er det informasjonen om objektet som 
skal revideres, eller selve objektet?

Ta stilling til hvilken revisjonsmetode som skal brukes, f.eks.
 individuelle objekter
 tilfeldig eller representativt utvalg
 alle objekter i et magasinareal

Lag en liste over hvilke objekter som skal revideres 
ved hjelp av gjeldende inventaroversikt eller annen 

plasseringsinformasjon i museets dokumentasjonssystem.

Gå gjennom objektene ved hjelp av eksisterende 
registreringer og bekreft

 at objektet faktisk finnes
 at korrekt objektnummer er påført objektet
 at beskrivelsen av objektet i katalogen eller annen 

dokumentasjon er presis
 at plasseringsinformasjonen er presis

Avhengig av bakgrunnen for revisjonen kan det også være 
ønskelig å gjennomføre andre 
samlingsforvaltningsoppgaver som

 å revurdere krav til sikkerhet, miljø og klima
 å oppdatere merkingen
 å gjennomføre tilstandsvurdering
 å fotografere objektene

Sørg for å registrere
 dato for gjenfinning av objektet på angitt 

plassering
 dato for at objektet ikke er funnet på angitt 

plassering
 dato for når informasjon om objektet ble revidert
 navn på personen som undersøker objektet og 

informasjonen

Sammenlign innsamlet informasjon 
med allerede registrert informasjon.

Finnes objektet 
allerede i katalogen?

Er det samsvar mellom 
informasjonen i aksesjons-

oversikten og andre eksisterende 
registre, og den innsamlede 

informasjonen?

 Ja 

Hører objektet til 
museet? Nei 

Gå videre som en 
ervervelse.

Ervervelse 
og aksesjon

 Ja 

Følg prosedyren for 
inventarkontroll, og lag 
en liste over alle objekter 
med manglende 
oppføring i katalogen. 
Denne bør inneholde
 dato for funn av 

gjenstand
 stedet objektet ble 

funnet
 navn på personen 

som fant objektet
 eventuelle 

identifikasjonsnumre 
på objektet

 kort beskrivelse
 tildelt 

objektnummer 

Objekt-
identifisering
Objektplassering
Objektrevisjon
Lokasjon
Revisjon
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Rett opp eksisterende 
registreringer. Påse at den 

opprinnelige 
informasjonen blir 
dokumentert og 

oppbevart.

 Nei 

Er det samsvar mellom 
det påførte objektnummeret og 

nummeret i aksesjons-
oversikten?

Undersøk all tilhørende 
dokumentasjon. Lag 

kryssreferanser i 
aksesjonsoversikten til 

det påførte 
objektnummeret.

 Nei 

Revisjon av objekter
Revisjon av 

informasjon om 
objekter

Revisjon av objekter eller tilhørende informasjon vil medføre 
ytterligere samlingsforvaltningsoppgaver som

 å rapportere til museets ledelse
 å søke etter manglende objekter
 å gjøre en full inventargjennomgang
 å rapportering om behov for konservering
 å gjøre videre undersøkelser av ikke-registrerte, ikke-

aksesjonerte eller mangelfullt aksesjonerte objekter
 å aksesjonere objekter som  er oppdaget under revisjonen
 å lage en liste over alle objekter som ikke ble gjenfunnet i 

revisjonen
 å oppdatere katalogen med ny informasjon
 å hente inn ny informasjon
 å gjennomgå museets policyer

Inventar-
kontroll

Plassering og 
flytting

 Nei 

Ja

Inventar-
kontroll

Ved revisjon av objektinformasjon 
undersøker man om museets 
dokumentasjon er nøyaktig, 
fullstendig og holder god kvalitet. 
Revisjonen kan brukes for å 
kontrollere
 aktuelle verdifastsettinger
 integriteten i 

nummereringssystemene
 om katalogposten er komplett
 oppbevaring og tilgang til 

katalog, aksesjonsoversikt, 
mottaksskjema osv.

 at kun autorisert personale 
oppretter og redigerer 
registreringer

Forbedre interne 
rutiner og prosedyrer 

som viser seg å ha 
mangler.

Tap og skade

Inventar-
kontroll

Tilstandsvurde
ring og teknisk 
bedømmelse

Ervervelse og 
aksesjon

Katalogisering
Hvis revisjonen avdekker mangler i eksisterende dokumentasjon 
eller i prosedyrene for samlingsforvaltning, må dette utbedres.

Oppdater alle 
registreringer 
med referanse 

til revidert 
informasjon.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Objekt-
identifisering
Objektrevisjon
Revisjon
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Definer revisjonen – er det informasjonen om objektet som 
skal revideres, eller selve objektet?

Ta stilling til hvilken revisjonsmetode som skal brukes, f.eks.
 individuelle objekter
 tilfeldig eller representativt utvalg
 alle objekter i et magasinareal

Lag en liste over hvilke objekter som skal revideres 
ved hjelp av gjeldende inventaroversikt eller annen 

plasseringsinformasjon i museets dokumentasjonssystem.

Gå gjennom objektene ved hjelp av eksisterende 
registreringer og bekreft

 at objektet faktisk finnes
 at korrekt objektnummer er påført objektet
 at beskrivelsen av objektet i katalogen eller annen 

dokumentasjon er presis
 at plasseringsinformasjonen er presis

Avhengig av bakgrunnen for revisjonen kan det også være 
ønskelig å gjennomføre andre 
samlingsforvaltningsoppgaver som

 å revurdere krav til sikkerhet, miljø og klima
 å oppdatere merkingen
 å gjennomføre tilstandsvurdering
 å fotografere objektene

Sørg for å registrere
 dato for gjenfinning av objektet på angitt 

plassering
 dato for at objektet ikke er funnet på angitt 

plassering
 dato for når informasjon om objektet ble revidert
 navn på personen som undersøker objektet og 

informasjonen

Sammenlign innsamlet informasjon 
med allerede registrert informasjon.

Finnes objektet 
allerede i katalogen?

Er det samsvar mellom 
informasjonen i aksesjons-

oversikten og andre eksisterende 
registre, og den innsamlede 

informasjonen?

 Ja 

Hører objektet til 
museet? Nei 

Gå videre som en 
ervervelse.

Ervervelse 
og aksesjon

 Ja 

Følg prosedyren for 
inventarkontroll, og lag 
en liste over alle objekter 
med manglende 
oppføring i katalogen. 
Denne bør inneholde
 dato for funn av 

gjenstand
 stedet objektet ble 

funnet
 navn på personen 

som fant objektet
 eventuelle 

identifikasjonsnumre 
på objektet

 kort beskrivelse
 tildelt 

objektnummer 

Objekt-
identifisering
Objektplassering
Objektrevisjon
Lokasjon
Revisjon
Datering
Organisasjon
Person
Kontakt-
informasjon

Rett opp eksisterende 
registreringer. Påse at den 

opprinnelige 
informasjonen blir 
dokumentert og 

oppbevart.

 Nei 

Er det samsvar mellom 
det påførte objektnummeret og 

nummeret i aksesjons-
oversikten?

Undersøk all tilhørende 
dokumentasjon. Lag 

kryssreferanser i 
aksesjonsoversikten til 

det påførte 
objektnummeret.

 Nei 

Revisjon av objekter
Revisjon av 

informasjon om 
objekter

Revisjon av objekter eller tilhørende informasjon vil medføre 
ytterligere samlingsforvaltningsoppgaver som

 å rapportere til museets ledelse
 å søke etter manglende objekter
 å gjøre en full inventargjennomgang
 å rapportering om behov for konservering
 å gjøre videre undersøkelser av ikke-registrerte, ikke-

aksesjonerte eller mangelfullt aksesjonerte objekter
 å aksesjonere objekter som  er oppdaget under revisjonen
 å lage en liste over alle objekter som ikke ble gjenfunnet i 

revisjonen
 å oppdatere katalogen med ny informasjon
 å hente inn ny informasjon
 å gjennomgå museets policyer

Inventar-
kontroll

Plassering og 
flytting

 Nei 

Ja

Inventar-
kontroll

Ved revisjon av objektinformasjon 
undersøker man om museets 
dokumentasjon er nøyaktig, 
fullstendig og holder god kvalitet. 
Revisjonen kan brukes for å 
kontrollere
 aktuelle verdifastsettinger
 integriteten i 

nummereringssystemene
 om katalogposten er komplett
 oppbevaring og tilgang til 

katalog, aksesjonsoversikt, 
mottaksskjema osv.

 at kun autorisert personale 
oppretter og redigerer 
registreringer

Forbedre interne 
rutiner og prosedyrer 

som viser seg å ha 
mangler.

Tap og skade

Inventar-
kontroll

Tilstandsvurde
ring og teknisk 
bedømmelse

Ervervelse og 
aksesjon

Katalogisering
Hvis revisjonen avdekker mangler i eksisterende dokumentasjon 
eller i prosedyrene for samlingsforvaltning, må dette utbedres.

Oppdater alle 
registreringer 
med referanse 

til revidert 
informasjon.

Samlings-
forvaltnings-

system
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15 Rettighetshåndtering

Definisjon 

Håndtere og dokumentere rettigheter knyttet til objekter og informasjon museet har ansvar for. Dette skal sikre museets rettigheter og ivareta andres 
rettigheter knyttet til objektene. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for håndtering og dokumentasjon av rettigheter. 

Prosedyren for rettighetshåndtering skal sørge for 

• at museet tar hensyn til relevant lovgivning, og følger med på endringer i denne
• at museet undersøker alle immaterielle rettigheter så snart nytt materiale erverves, og dokumenterer undersøkelsene
• at museet registrerer alle tilknyttede rettigheter og følger med på endringer
• at museet tar hensyn til juridisk person, juridiske begrensninger, krav fra givere og skattemessige forhold i kontraktsforhandlinger om  
 immaterielle rettigheter
• at andres rettigheter blir respektert av museet og tredjepartsbrukere
• at museets rettigheter blir respektert av andre
• at museet er bevisst på materiale som har spesielle eller uavklarte rettigheter og passer på at rettigheter til framvisning/kopiering beholdes i  
 museet
• at de immaterielle rettighetene registreres når museet skaper nytt materiale
• at alle immaterielle rettigheter blir overført til museet ved bestilling av nye verk
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ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Undersøk rettighetene knyttet til objektet før foreslått bruk.

Vis aktsomhet gjennom å undersøke 
og dokumentere rettighetene.

Objektidentifisering
Henvisning

For hver rettighet, registrer
 objektnummer
 type rettighet
 opplysninger om rettighetshaver(e) evt. forvalter(e) av 

rettighetene (f.eks. BONO)
 startdato for rettigheten
 sluttdato for rettigheten
 referanse til dokumentasjonen av rettigheten, inkludert 

lisenser eller unntak gitt av eller til museet

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Organisasjon
Kontaktinformasjon
Datering
Henvisning

Undersøk rettighetene når en ny bruk 
av et objekt blir foreslått.

Har museet rettighetene til 
objektet?

Innled forhandlinger med rettighetshaveren 
for å få tillatelse til bruk.

For hver tillatelse, sørg for å registrere
 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som blir gitt museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

For hver tillatelse museet gir andre til bruk av beskyttet materiale, sørg for å 
registrere

 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om de(n) juridiske personen(e) som gis tillatelse
 opplysninger om eventuelle andre rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som tilstås museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt til tredjepart
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

 Ja 

 Nei 

Følg med på bruk av materiale der 
museet kan miste rett til publisering.

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Påse at museet sikres rettighetene i avtale med 
eventuelle utgivere av museets materiale.

Undersøk og dokumenter alle rettigheter 
til verk som skapes av museet.

Rettighets-
haver

Bruker

Bruker Korriger dokumentasjonen av rettighetene.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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15 Rettighetshåndtering

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Undersøk rettighetene knyttet til objektet før foreslått bruk.

Vis aktsomhet gjennom å undersøke 
og dokumentere rettighetene.

Objektidentifisering
Henvisning

For hver rettighet, registrer
 objektnummer
 type rettighet
 opplysninger om rettighetshaver(e) evt. forvalter(e) av 

rettighetene (f.eks. BONO)
 startdato for rettigheten
 sluttdato for rettigheten
 referanse til dokumentasjonen av rettigheten, inkludert 

lisenser eller unntak gitt av eller til museet

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Organisasjon
Kontaktinformasjon
Datering
Henvisning

Undersøk rettighetene når en ny bruk 
av et objekt blir foreslått.

Har museet rettighetene til 
objektet?

Innled forhandlinger med rettighetshaveren 
for å få tillatelse til bruk.

For hver tillatelse, sørg for å registrere
 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som blir gitt museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

For hver tillatelse museet gir andre til bruk av beskyttet materiale, sørg for å 
registrere

 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om de(n) juridiske personen(e) som gis tillatelse
 opplysninger om eventuelle andre rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som tilstås museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt til tredjepart
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

 Ja 

 Nei 

Følg med på bruk av materiale der 
museet kan miste rett til publisering.

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Påse at museet sikres rettighetene i avtale med 
eventuelle utgivere av museets materiale.

Undersøk og dokumenter alle rettigheter 
til verk som skapes av museet.

Rettighets-
haver

Bruker

Bruker Korriger dokumentasjonen av rettighetene.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE



K U LT U R R Å D E T

65

15 Rettighetshåndtering

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Undersøk rettighetene knyttet til objektet før foreslått bruk.

Vis aktsomhet gjennom å undersøke 
og dokumentere rettighetene.

Objektidentifisering
Henvisning

For hver rettighet, registrer
 objektnummer
 type rettighet
 opplysninger om rettighetshaver(e) evt. forvalter(e) av 

rettighetene (f.eks. BONO)
 startdato for rettigheten
 sluttdato for rettigheten
 referanse til dokumentasjonen av rettigheten, inkludert 

lisenser eller unntak gitt av eller til museet

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Organisasjon
Kontaktinformasjon
Datering
Henvisning

Undersøk rettighetene når en ny bruk 
av et objekt blir foreslått.

Har museet rettighetene til 
objektet?

Innled forhandlinger med rettighetshaveren 
for å få tillatelse til bruk.

For hver tillatelse, sørg for å registrere
 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som blir gitt museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

For hver tillatelse museet gir andre til bruk av beskyttet materiale, sørg for å 
registrere

 referansenummer for tillatelsen
 referansenummer for verkene som tillatelsen dekker
 status i immaterielle rettigheter til verkene
 opplysninger om de(n) juridiske personen(e) som gis tillatelse
 opplysninger om eventuelle andre rettighetshaver(e)
 oppsummering av rettighetene som tilstås museet
 detaljer om tillatelsene som blir gitt til tredjepart
 informasjon om vilkår vedrørende garanti og skadeløshet
 informasjon om historikk vedrørende rettighetene
 informasjon om eventuelle begrensinger i tillatelsen
 startdato for tillatelsen
 sluttdato for tillatelsen
 opplysninger om den som har forhandlet fram tillatelsen

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

 Ja 

 Nei 

Følg med på bruk av materiale der 
museet kan miste rett til publisering.

Objektidentifisering
Immaterielle rettigheter 
til objektet
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Objektidentifisering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon
Datering

Påse at museet sikres rettighetene i avtale med 
eventuelle utgivere av museets materiale.

Undersøk og dokumenter alle rettigheter 
til verk som skapes av museet.

Rettighets-
haver

Bruker

Bruker Korriger dokumentasjonen av rettighetene.

Samlings-
forvaltnings-

system
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16 Bruk av samlingene

Definisjon 

Håndtere og dokumentere all bruk av samlingene, samt tjenester basert på bruk av disse. Dette omfatter utstilling og annen framvisning av 
objekter, bruk av objekter i undervisning og forskning, reproduksjon og kommersiell bruk av samlingene og tilhørende dokumentasjon. Bru-
kere omfatter personalet (inkludert frivillige) og allmennheten. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for bruk av samlingene. 

Prosedyren for bruk av samlingene skal sørge for 

• at det er mulig å bruke samlingene i forskning og formidling, både av interne og eksterne brukere
• at museet har effektiv kontroll med tilgangen til samlingene og tilhørende dokumentasjon
• at museet kan planlegge og beramme bruk av objekter
• at museet til enhver tid kan gjøre rede for objektet og tilhørende dokumentasjon
• at ny informasjon om objektene blir lagt til i katalogen og viktige forskningsfunn gjøres kjent for allmennheten
• at museet vedlikeholder en oversikt over bruken av samlingene og hvem som har hatt tilgang til å bruke dem
• at informasjon om bruk av objektet kan finnes fram via objektnummeret
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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16 Bruk av samlingene

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Påbegynn dokumentasjon av bruken med informasjon 
fra potensiell bruker av objektet.

Hvis henvendelsen kommer utenfra museet, følg 
relevant prosedyre.

Sørg for å registrere
 navn, kontaktinformasjon og bakgrunn for 

foreslått(e) bruker(e)
 dato for henvendelsen
 en beskrivelse av foreslått bruk
 en kort beskrivelse av objektet
 tidspunkt for foreslått bruk
 sted for foreslått bruk, inkl. beskrivelse av 

tilstanden til stedet/lokalet

Før bruken godkjennes, sørg for
 å lage en liste over aktuelle objekter og tilhørende dokumentasjon
 å undersøke om objekter og dokumentasjon er tilgjengelig og hvorvidt de er 

egnet for foreslått bruk
 å undersøke om bruken av objektene kan komme i konflikt med museets 

etiske retningslinjer
 å samle relevant kataloginformasjon
 å vurdere tilstanden til objektene
 å undersøke om en kopieringsprosess kan utsette objektene for risiko
 sjekke bevaringsplanen for objektet og informasjon om tidligere bruk
 å sjekke krav til miljøet rundt objektet
 å sjekke krav til håndtering og framvisning
 å dokumentere advarsler om bruk basert på HMS-hensyn eller 

tilstandsvurderinger
 å sjekke om det finnes reproduksjoner
 å ha oversikt over relevant korrespondanse, eller referanse til denne
 å ha oversikt over eierforhold, lisensbestemmelser eller andre juridiske krav 

eller betingelser knyttet til bruken av objektene
 å ha oversikt over juridiske eller etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

sensitivt materiale
 å ha oversikt over krediteringer som skal tas med ved bruk
 å ha oversikt over størrelsen på objektene
 å kjenne plasseringen av objektene

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

For et utstillingsforslag, ta med
 tidsplan
 uttalelse om ressursbehov
 utstillingskonsept
 formål med utstillingen
 tittel på utstillingen
 standarder eller eksterne pålegg 

som skal følges

For en ordinær henvendelse om studie 
av objekter, ta med

 forskerens navn, institusjon, 
adresse og telefonnummer

 kopi av legitimasjon
 navn, adresse og 

telefonnummer til 
referanseperson

 dato og varighet for besøket
 formålet med studiet
 hvilke objekter og 

dokumentasjon som 
etterspørres

Registrer henvisning til søknaden.
Henvisning

Utlån

Hent om nødvendig godkjenning internt i museet.

Send beslutning til den som spør om bruk.

Reserver objektene for bruk i den angitte perioden.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak.

Konservering 
og bevaring av 

samlingerLag reproduksjoner av objektene om nødvendig. Sørg for at 
vedkommende som skal kopiere objektet får

 objektnummer
 en kort beskrivelse
 Informasjon om størrelse
 krav til håndtering
 krav til lagring
 beskjed om type, størrelse og antall reproduksjoner
 krav til synsvinkel
 plasseringen av objektet
 kontaktinformasjon til ansvarlig person i museet
 en leveringsfrist for arbeidet

Informasjon om reproduksjoner skal inn i katalogen. Sørg for å 
registrere

 kopinummer (der det er aktuelt)
 kort beskrivelse av reproduksjonen, med referanse til det 

originale objektet og eventuelt aksesjonsnummer
 dato for reproduksjonen
 person eller organisasjon som har bestilt reproduksjonen
 person eller organisasjon som har utført reproduksjonen
 begrunnelse for reproduksjonen
 type reproduksjon
 en beskrivelse av reproduksjonen
 immaterielle rettigheter knyttet til reproduksjonen
 spesielle forhold knyttet til rettighetene (f.eks. 

begrensninger på bruk)
 plassering av reproduksjonen

Objektidentifisering
Bruk av samlinger
Produksjons-
opplysninger
Objektplassering
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Sted
Kontaktinformasjon

Sørg for at de objektene kan være på avtalt sted til avtalt tid.

Registrer både midlertidig og fast plasseringen av alle objektene. 

Plassering og 
flytting

Ved tilstandsvurdering
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 kontroller tilstanden til objektet rett før det stilles ut
 henvis om nødvendig til konservatorer eller andre 

spesialister 
 oppretthold kontrollen med objektet gjennom å 

overvåke og dokumentere miljøet, tilstanden og 
sikkerheten til objektet

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Ved utstillinger og annen 
framvisning:

Sett opp en tidsplan for bruken. Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Kontaktinformasjon

Ved konservering
Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for det 
foreslåtte studiet

 protokollfør forskningsbesøk, ledsag forskeren til 
studierommet, følg med på studiearbeidet

 gi instruksjon om håndtering av objekter
 gi nødvendig tilgang til dokumentasjonssystemet
 registrer bruken av objektet

Ved forskning og studier:

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte studien

 registrer informasjon av prøvetaking og evt. andre 
endringer i objektet

 registrer bruken av objektet
 registrer plasseringen av prøvene etter gjennomført 

analyse
 ved analyser som kan skade eller ødelegge objektet, 

se prosedyren for avhending
 registrer bruken av objektet

Ved analyser:

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Henvisning

 påse at nødvendig dokumentasjon finnes for den 
foreslåtte bruken

 gi brukerne instruksjon om håndtering og bevaring
 loggfør bruken med navn på brukere og sted
 bli enig om tidsplan og framgangsmåte for 

tilbakelevering av objektene

Ved bruk av studie-/
rekvisittsamlinger:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 godkjenn at objektet kan kjøres/driftsettes
 vurder tilstanden til objektet før driften
 loggfør reparasjoner og utskifting av deler
 kontroller transport, installasjon og drift (inkl. HMS-

krav) ved drift av objektene utenfor museet

Ved kjøring/drift av objekter:

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 registrer betegnelsen på objektet, antallet objekter og 
konklusjonen på tilstandsvurderingen i forkant av 
bruken

 registrer bruken av objektene med henblikk på 
publiseringsrettigheter og andre immaterielle 
rettigheter

Ved kommersiell bruk:
Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Bruk av objekt
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Godkjenn at objektene fjernes fra stedet de har blitt brukt.

Gjennomfør tilstandsvurdering.

Gjennomfør om nødvendig bevaringstiltak.

Flytt objektene tilbake til normal plassering og oppdater 
katalogoppføringen.

Oppdater dokumentasjonen av bruken med informasjon om 
avslutningen av bruken.

Tilstands-
vurdering og 

teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Plassering og 
flytting

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Katalogi-
sering

Oppdater katalogoppføringen med informasjon om bruken, ta med
 tid og sted for bruken
 navn på bruker
 formål og utfall av bruken
 referanse til publikasjoner som omtaler bruken
 ny kunnskap fra forskningsaktiviteten

Bruker

Samlings-
forvaltnings-

system
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17 Utlevering av objekter

Definisjon 

Håndtere og dokumentere utlevering av objekter fra museets lokaler/områder.

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for utlevering av objekter som tilhører museet.

Prosedyren for utlevering av objekter skal sørge for

• at utlevering av objekter fra museets lokaler/område skjer i henhold til juridiske krav og i tråd med museets policy
• at museet kan gjøre rede for utlevering av alle objekter, inklusive objekter som er levert inn som gavetilbud, for undersøkelser eller innlån
• at informasjonen om plasseringen av objekter i den permanente samlingen blir oppdatert etter utlevering
• at objekter kun utleveres med behørig godkjenning
• at mottakeren kvitterer for å ha overtatt ansvaret for forvaltningen av objektet (dersom det er behov for å bruke kurer, kan det også være  
 nødvendig å innhente signatur fra personen eller organisasjonen som objektet skal leveres til)

Utlevering av objekter er en av de åtte primærprosedyrene.
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17 Utlevering av objekter

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Sett i gang prosedyren for utlevering.

Plassering og 
flytting

Transport

Klargjør årsaken til at objektet skal forlate museet. 
Det kan være relatert til følgende prosedyrer: mottak, innlån, utlån eller 

avhending, destruksjon og deaksesjon.

Sørg for skriftlig godkjenning, med en beskrivelse av hvorfor objektet skal leveres 
ut. Pass på at utleveringen ikke er i konflikt med andre avtaler.

Organiser utleveringen, herunder bruk av kurer/transportselskap, sammen med 
representant for mottaker, og register denne informasjonen. Informer ved behov 

førstelinje- og sikkerhetspersonale og frivillige om endringer i utstillingene.

Objektidentifisering
Utlevering
Verdivurdering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Mottak
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Mottak av 
objekter

Innlån

Utlån

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Lag et sikkert system for registrering av utleveringer, for eksempel basert på egne 
skjema for utlevering.

Dokumentasjonen av utleveringen må inneholde
 objektnummer eller mottaksnummer
 kort beskrivelse av objektet
 navn på ansvarlig person
 informasjon om tilstand
 verdifastsetting (hvis nødvendig for forsikring eller garanti)
 godkjent signatur fra museet, eller referanse til dokument med slik 

signatur
 mottakers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 begrunnelse for utlevering
 godkjent signatur fra mottagende part, eller referanse til dokument med 

slik signatur 
 tidspunkt for utlevering
 tidspunkt for avlevering hos mottaker
 forventet tidspunkt og transportmetode for retur
 referanse til ytterligere informasjon i annen dokumentasjon

Påse at utleveringsinformasjonen er sammenfallende med annen informasjon fra 
dokumentasjonssystemet. Dette vil bl.a. medføre oppdatering av 

mottaksinformasjonen for midlertidig innleverte objekter.

Objektet utleveres med nødvendig dokumentasjon, inkludert
 en følgeseddel for signering av mottaker, med returinformasjon
 relevante toll- og eksportdokumenter for objekter som skal sendes ut av 

landet
 forsikrings- eller garantibevis
 instruksjoner om utpakkingMottaker

Kurer

Etter at objekter har ankommet hos mottaker, sørg for 
 å be om kvittering fra mottaker
 å håndtere eventuelle problemer som har oppstått
 å oppdatere relevante registre
 å oppdatere forsikrings- og garantidokumentene

Inventar-
kontroll

Plassering og 
flytting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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17 Utlevering av objekter

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Sett i gang prosedyren for utlevering.

Plassering og 
flytting

Transport

Klargjør årsaken til at objektet skal forlate museet. 
Det kan være relatert til følgende prosedyrer: mottak, innlån, utlån eller 

avhending, destruksjon og deaksesjon.

Sørg for skriftlig godkjenning, med en beskrivelse av hvorfor objektet skal leveres 
ut. Pass på at utleveringen ikke er i konflikt med andre avtaler.

Organiser utleveringen, herunder bruk av kurer/transportselskap, sammen med 
representant for mottaker, og register denne informasjonen. Informer ved behov 

førstelinje- og sikkerhetspersonale og frivillige om endringer i utstillingene.

Objektidentifisering
Utlevering
Verdivurdering
Henvisning
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Mottak
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Mottak av 
objekter

Innlån

Utlån

Avhending, 
destruksjon 

og 
deaksesjon

Lag et sikkert system for registrering av utleveringer, for eksempel basert på egne 
skjema for utlevering.

Dokumentasjonen av utleveringen må inneholde
 objektnummer eller mottaksnummer
 kort beskrivelse av objektet
 navn på ansvarlig person
 informasjon om tilstand
 verdifastsetting (hvis nødvendig for forsikring eller garanti)
 godkjent signatur fra museet, eller referanse til dokument med slik 

signatur
 mottakers navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 begrunnelse for utlevering
 godkjent signatur fra mottagende part, eller referanse til dokument med 

slik signatur 
 tidspunkt for utlevering
 tidspunkt for avlevering hos mottaker
 forventet tidspunkt og transportmetode for retur
 referanse til ytterligere informasjon i annen dokumentasjon

Påse at utleveringsinformasjonen er sammenfallende med annen informasjon fra 
dokumentasjonssystemet. Dette vil bl.a. medføre oppdatering av 

mottaksinformasjonen for midlertidig innleverte objekter.

Objektet utleveres med nødvendig dokumentasjon, inkludert
 en følgeseddel for signering av mottaker, med returinformasjon
 relevante toll- og eksportdokumenter for objekter som skal sendes ut av 

landet
 forsikrings- eller garantibevis
 instruksjoner om utpakkingMottaker

Kurer

Etter at objekter har ankommet hos mottaker, sørg for 
 å be om kvittering fra mottaker
 å håndtere eventuelle problemer som har oppstått
 å oppdatere relevante registre
 å oppdatere forsikrings- og garantidokumentene

Inventar-
kontroll

Plassering og 
flytting

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Samlings-
forvaltnings-

system
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18 Utlån

Definisjon 

Håndtere og dokumentere utlån av objekter til andre organisasjoner eller personer for en bestemt periode og et bestemt formål, for eksempel  
utstillinger, forskning, konservering, fotografering, publisering eller undervisning. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for vurdering av forespørsler om utlån og standardiserte betingelser som låntaker må innfri.

Prosedyren for utlån skal sørge for

• at museet vurderer alle forespørsler om utlån i samsvar med museets policy
• at det finnes skriftlige avtaler som er signert av både utlåner og låntaker før låneperioden begynner
• at lånet er for en avgrenset periode
• at museet oppbevarer dokumentasjon av utlånet med informasjon om låntaker, låneperiode, formål med lånet og eventuelle visningssteder 
• at museet har effektiv kontroll med låneprosessen
• at låntakeren bekrefter sin vilje og evne til å gi en akseptabel bevaring, sikring og oppbevaring av objektet og forplikter seg til å etterleve  
 betingelsene for lånet
• at objektene er forsikret i hele låneperioden

Utlån er en av de åtte primærprosedyrene.
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18 Utlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomgå låneforespørselen.

Låneforespørselen skal være skriftlig og inneholde
 informasjon om hvilke objekter som ønskes lånt
 navn og kontaktinformasjon til låner
 beskrivelse av formålet med lånet – ved utstillingsformål 

også nærmere informasjon om utstillingen og arenaene
 foreslått låneperiode
 foreslått forsikrings- eller garantiordning

Lag en egen dokumentasjonspost for lånet der all informasjon 
samles. Referer til denne i katalogen.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Bekreft at låneforespørselen er mottatt 
og dokumenter bekreftelsen.

Om nødvendig, reserver objektene.

Henvisning

Skal museet 
vurdere utlånet 

videre?

Informer låntaker 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

 Ja 

Oversend betingelsene for et utlån til låntakeren, med forespørsel 
om ytterligere informasjon. Dette kan også omfatte en anmodning 

om en visningssteder.

Gjennomgå låneforespørselen på ny etter å ha mottatt ytterligere 
informasjon. Vurder

 tidligere erfaringer med låner eller visningssted
 en befaring på det foreslåtte visningsstedet
 en konsultasjon med relevante rådgivere
 informasjonen om forsikring
 museets kostnader ved å låne ut
 krav til pakking og transport
 sikkerhetshensyn
 miljø- og klimahensyn

Skal objektet 
lånes ut?

Informer låntaker, 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

Dokumenter beslutningen om utlån.

Henvisning

Sørg for at låntaker får informasjon om hvert enkelt objekt, inkludert
 navn og adresse til eier
 verdivurdering
 tilstandsvurdering
 krav til framvisning
 krav til miljø
 krav til håndtering
 størrelse/mål
 fotografier til bruk i forskning/undersøkelser eller 

markedsføring
 en beskrivelse av objektet og objektets historikk
 et anslag på kostnadene som låntaker må dekke

Sluttfør utarbeidelsen av lånebetingelsene og dokumenter 
beslutningene. Ta med

 krav til forsikring eller garanti
 betingelser for kopiering/reproduksjoner
 krav til pakking, flytting, kurer og frakt
 avtalemessige betingelser, som dekning av kostnader og 

hvordan kreditering skal gjøres

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Utlån
Bruk av samlinger
Krav til behandling av 
objektet
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Gjør klar en låneavtale mellom museet og låntaker som inneholder alle 
betingelsene. Lag to kopier (én til hver part) og få disse signert. Behold 

en kopi av avtalen i lånedokumentasjonen. Henvisning

Gjennomfør og dokumenter nødvendige konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for at det finnes fotografi av hvert objekt som inngår i lånet. Bruk av samlingene

Gjennomfør og dokumenter en tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 Ja 

Avtal pakking og frakt, instruer eventuell kurer. Påse at toll- og 
eksportbetingelser er innfridd ved lån ut av landet.

Gå gjennom sikringsforholdene og skaff til veie dokumentasjon på 
forsikrings- eller garantiordningen. Oppdater lånedokumentasjonen.

Send objektet. Skaff bekreftelse på at objektet har ankommet låntaker.

Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Utlevering av objekter

Oppdater informasjonen om plasseringen av objektet. Plassering og flytting

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Kontroller at lånet følger de avtalemessige betingelsene. Oppdater 
lånedokumentasjonen underveis i låneperiode gjennom

 tilstandsvurdering 
 oppfølging av krav til miljø og framvisning
 oppfølging av forsikrings- eller garantiordningen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

 vurder forespørselen og forny utlånet dersom det er 
hensiktsmessig

 lag en fornyet låneavtale med låneren som inneholder alle 
betingelsene, eller tilpass eksisterende avtale

 lag to kopier av den nye avtalen (én for hver part) og få 
avtalene signert. Behold en kopi av avtalen i 
lånedokumentasjonen.

Ved utløpet av lånet: 
Har det blitt forespurt om 

forlengelse av lånet?

 Ja 

Henvisning

Bekreft organiseringen av tilbakeleveringen av objektene 
og planlegg gjennomføringen.

Nei

Plassering og flytting

Når objektet ankommer i retur, pakk det ut og gjennomfør en 
tilstandsvurdering. Rapporter eventuelle problemer/skader.

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Oppdater forsikrings- og garantidokumentasjonen. Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Fakturer innlåneren for avtalte kostnader i henhold til den skriftlige 
avtalen.

Bekreft at det utlånte objektet er mottatt i god tilstand, og at 
betingelsene for lånet har blitt innfridd.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Vurder låneforespørselen og ta stilling til
 om objektene er tilgjengelige for utlån
 om tilstanden til objektene tillater at de lånes ut (gjør en 

risikovurdering av objektene, låntaker og/eller andre 
brukere)

 etiske spørsmål knyttet til for eksempel tilstand, risiko eller 
ømfintlighet

 om formålet med lånet er akseptabelt for museet
 om utlånet er i tråd med museets policy
 om museet har rett til å låne ut objektet

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker Registrer eventuell ytterligere informasjon og ta vare på 
dokumentasjon som f.eks. kurerrapporter.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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18 Utlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomgå låneforespørselen.

Låneforespørselen skal være skriftlig og inneholde
 informasjon om hvilke objekter som ønskes lånt
 navn og kontaktinformasjon til låner
 beskrivelse av formålet med lånet – ved utstillingsformål 

også nærmere informasjon om utstillingen og arenaene
 foreslått låneperiode
 foreslått forsikrings- eller garantiordning

Lag en egen dokumentasjonspost for lånet der all informasjon 
samles. Referer til denne i katalogen.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Bekreft at låneforespørselen er mottatt 
og dokumenter bekreftelsen.

Om nødvendig, reserver objektene.

Henvisning

Skal museet 
vurdere utlånet 

videre?

Informer låntaker 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

 Ja 

Oversend betingelsene for et utlån til låntakeren, med forespørsel 
om ytterligere informasjon. Dette kan også omfatte en anmodning 

om en visningssteder.

Gjennomgå låneforespørselen på ny etter å ha mottatt ytterligere 
informasjon. Vurder

 tidligere erfaringer med låner eller visningssted
 en befaring på det foreslåtte visningsstedet
 en konsultasjon med relevante rådgivere
 informasjonen om forsikring
 museets kostnader ved å låne ut
 krav til pakking og transport
 sikkerhetshensyn
 miljø- og klimahensyn

Skal objektet 
lånes ut?

Informer låntaker, 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

Dokumenter beslutningen om utlån.

Henvisning

Sørg for at låntaker får informasjon om hvert enkelt objekt, inkludert
 navn og adresse til eier
 verdivurdering
 tilstandsvurdering
 krav til framvisning
 krav til miljø
 krav til håndtering
 størrelse/mål
 fotografier til bruk i forskning/undersøkelser eller 

markedsføring
 en beskrivelse av objektet og objektets historikk
 et anslag på kostnadene som låntaker må dekke

Sluttfør utarbeidelsen av lånebetingelsene og dokumenter 
beslutningene. Ta med

 krav til forsikring eller garanti
 betingelser for kopiering/reproduksjoner
 krav til pakking, flytting, kurer og frakt
 avtalemessige betingelser, som dekning av kostnader og 

hvordan kreditering skal gjøres

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Utlån
Bruk av samlinger
Krav til behandling av 
objektet
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Gjør klar en låneavtale mellom museet og låntaker som inneholder alle 
betingelsene. Lag to kopier (én til hver part) og få disse signert. Behold 

en kopi av avtalen i lånedokumentasjonen. Henvisning

Gjennomfør og dokumenter nødvendige konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for at det finnes fotografi av hvert objekt som inngår i lånet. Bruk av samlingene

Gjennomfør og dokumenter en tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 Ja 

Avtal pakking og frakt, instruer eventuell kurer. Påse at toll- og 
eksportbetingelser er innfridd ved lån ut av landet.

Gå gjennom sikringsforholdene og skaff til veie dokumentasjon på 
forsikrings- eller garantiordningen. Oppdater lånedokumentasjonen.

Send objektet. Skaff bekreftelse på at objektet har ankommet låntaker.

Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Utlevering av objekter

Oppdater informasjonen om plasseringen av objektet. Plassering og flytting

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Kontroller at lånet følger de avtalemessige betingelsene. Oppdater 
lånedokumentasjonen underveis i låneperiode gjennom

 tilstandsvurdering 
 oppfølging av krav til miljø og framvisning
 oppfølging av forsikrings- eller garantiordningen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

 vurder forespørselen og forny utlånet dersom det er 
hensiktsmessig

 lag en fornyet låneavtale med låneren som inneholder alle 
betingelsene, eller tilpass eksisterende avtale

 lag to kopier av den nye avtalen (én for hver part) og få 
avtalene signert. Behold en kopi av avtalen i 
lånedokumentasjonen.

Ved utløpet av lånet: 
Har det blitt forespurt om 

forlengelse av lånet?

 Ja 

Henvisning

Bekreft organiseringen av tilbakeleveringen av objektene 
og planlegg gjennomføringen.

Nei

Plassering og flytting

Når objektet ankommer i retur, pakk det ut og gjennomfør en 
tilstandsvurdering. Rapporter eventuelle problemer/skader.

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Oppdater forsikrings- og garantidokumentasjonen. Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Fakturer innlåneren for avtalte kostnader i henhold til den skriftlige 
avtalen.

Bekreft at det utlånte objektet er mottatt i god tilstand, og at 
betingelsene for lånet har blitt innfridd.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Vurder låneforespørselen og ta stilling til
 om objektene er tilgjengelige for utlån
 om tilstanden til objektene tillater at de lånes ut (gjør en 

risikovurdering av objektene, låntaker og/eller andre 
brukere)

 etiske spørsmål knyttet til for eksempel tilstand, risiko eller 
ømfintlighet

 om formålet med lånet er akseptabelt for museet
 om utlånet er i tråd med museets policy
 om museet har rett til å låne ut objektet

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker Registrer eventuell ytterligere informasjon og ta vare på 
dokumentasjon som f.eks. kurerrapporter.

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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Gjennomgå låneforespørselen.

Låneforespørselen skal være skriftlig og inneholde
 informasjon om hvilke objekter som ønskes lånt
 navn og kontaktinformasjon til låner
 beskrivelse av formålet med lånet – ved utstillingsformål 

også nærmere informasjon om utstillingen og arenaene
 foreslått låneperiode
 foreslått forsikrings- eller garantiordning

Lag en egen dokumentasjonspost for lånet der all informasjon 
samles. Referer til denne i katalogen.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Bekreft at låneforespørselen er mottatt 
og dokumenter bekreftelsen.

Om nødvendig, reserver objektene.

Henvisning

Skal museet 
vurdere utlånet 

videre?

Informer låntaker 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

 Ja 

Oversend betingelsene for et utlån til låntakeren, med forespørsel 
om ytterligere informasjon. Dette kan også omfatte en anmodning 

om en visningssteder.

Gjennomgå låneforespørselen på ny etter å ha mottatt ytterligere 
informasjon. Vurder

 tidligere erfaringer med låner eller visningssted
 en befaring på det foreslåtte visningsstedet
 en konsultasjon med relevante rådgivere
 informasjonen om forsikring
 museets kostnader ved å låne ut
 krav til pakking og transport
 sikkerhetshensyn
 miljø- og klimahensyn

Skal objektet 
lånes ut?

Informer låntaker, 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

Dokumenter beslutningen om utlån.

Henvisning

Sørg for at låntaker får informasjon om hvert enkelt objekt, inkludert
 navn og adresse til eier
 verdivurdering
 tilstandsvurdering
 krav til framvisning
 krav til miljø
 krav til håndtering
 størrelse/mål
 fotografier til bruk i forskning/undersøkelser eller 

markedsføring
 en beskrivelse av objektet og objektets historikk
 et anslag på kostnadene som låntaker må dekke

Sluttfør utarbeidelsen av lånebetingelsene og dokumenter 
beslutningene. Ta med

 krav til forsikring eller garanti
 betingelser for kopiering/reproduksjoner
 krav til pakking, flytting, kurer og frakt
 avtalemessige betingelser, som dekning av kostnader og 

hvordan kreditering skal gjøres

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Utlån
Bruk av samlinger
Krav til behandling av 
objektet
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Gjør klar en låneavtale mellom museet og låntaker som inneholder alle 
betingelsene. Lag to kopier (én til hver part) og få disse signert. Behold 

en kopi av avtalen i lånedokumentasjonen. Henvisning

Gjennomfør og dokumenter nødvendige konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for at det finnes fotografi av hvert objekt som inngår i lånet. Bruk av samlingene

Gjennomfør og dokumenter en tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 Ja 

Avtal pakking og frakt, instruer eventuell kurer. Påse at toll- og 
eksportbetingelser er innfridd ved lån ut av landet.

Gå gjennom sikringsforholdene og skaff til veie dokumentasjon på 
forsikrings- eller garantiordningen. Oppdater lånedokumentasjonen.

Send objektet. Skaff bekreftelse på at objektet har ankommet låntaker.

Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Utlevering av objekter

Oppdater informasjonen om plasseringen av objektet. Plassering og flytting

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Kontroller at lånet følger de avtalemessige betingelsene. Oppdater 
lånedokumentasjonen underveis i låneperiode gjennom

 tilstandsvurdering 
 oppfølging av krav til miljø og framvisning
 oppfølging av forsikrings- eller garantiordningen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

 vurder forespørselen og forny utlånet dersom det er 
hensiktsmessig

 lag en fornyet låneavtale med låneren som inneholder alle 
betingelsene, eller tilpass eksisterende avtale

 lag to kopier av den nye avtalen (én for hver part) og få 
avtalene signert. Behold en kopi av avtalen i 
lånedokumentasjonen.

Ved utløpet av lånet: 
Har det blitt forespurt om 

forlengelse av lånet?

 Ja 

Henvisning

Bekreft organiseringen av tilbakeleveringen av objektene 
og planlegg gjennomføringen.

Nei

Plassering og flytting

Når objektet ankommer i retur, pakk det ut og gjennomfør en 
tilstandsvurdering. Rapporter eventuelle problemer/skader.

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Oppdater forsikrings- og garantidokumentasjonen. Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Fakturer innlåneren for avtalte kostnader i henhold til den skriftlige 
avtalen.

Bekreft at det utlånte objektet er mottatt i god tilstand, og at 
betingelsene for lånet har blitt innfridd.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Vurder låneforespørselen og ta stilling til
 om objektene er tilgjengelige for utlån
 om tilstanden til objektene tillater at de lånes ut (gjør en 

risikovurdering av objektene, låntaker og/eller andre 
brukere)

 etiske spørsmål knyttet til for eksempel tilstand, risiko eller 
ømfintlighet

 om formålet med lånet er akseptabelt for museet
 om utlånet er i tråd med museets policy
 om museet har rett til å låne ut objektet

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker Registrer eventuell ytterligere informasjon og ta vare på 
dokumentasjon som f.eks. kurerrapporter.

Samlings-
forvaltnings-

system
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18 Utlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomgå låneforespørselen.

Låneforespørselen skal være skriftlig og inneholde
 informasjon om hvilke objekter som ønskes lånt
 navn og kontaktinformasjon til låner
 beskrivelse av formålet med lånet – ved utstillingsformål 

også nærmere informasjon om utstillingen og arenaene
 foreslått låneperiode
 foreslått forsikrings- eller garantiordning

Lag en egen dokumentasjonspost for lånet der all informasjon 
samles. Referer til denne i katalogen.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Bekreft at låneforespørselen er mottatt 
og dokumenter bekreftelsen.

Om nødvendig, reserver objektene.

Henvisning

Skal museet 
vurdere utlånet 

videre?

Informer låntaker 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

 Ja 

Oversend betingelsene for et utlån til låntakeren, med forespørsel 
om ytterligere informasjon. Dette kan også omfatte en anmodning 

om en visningssteder.

Gjennomgå låneforespørselen på ny etter å ha mottatt ytterligere 
informasjon. Vurder

 tidligere erfaringer med låner eller visningssted
 en befaring på det foreslåtte visningsstedet
 en konsultasjon med relevante rådgivere
 informasjonen om forsikring
 museets kostnader ved å låne ut
 krav til pakking og transport
 sikkerhetshensyn
 miljø- og klimahensyn

Skal objektet 
lånes ut?

Informer låntaker, 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

Dokumenter beslutningen om utlån.

Henvisning

Sørg for at låntaker får informasjon om hvert enkelt objekt, inkludert
 navn og adresse til eier
 verdivurdering
 tilstandsvurdering
 krav til framvisning
 krav til miljø
 krav til håndtering
 størrelse/mål
 fotografier til bruk i forskning/undersøkelser eller 

markedsføring
 en beskrivelse av objektet og objektets historikk
 et anslag på kostnadene som låntaker må dekke

Sluttfør utarbeidelsen av lånebetingelsene og dokumenter 
beslutningene. Ta med

 krav til forsikring eller garanti
 betingelser for kopiering/reproduksjoner
 krav til pakking, flytting, kurer og frakt
 avtalemessige betingelser, som dekning av kostnader og 

hvordan kreditering skal gjøres

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Utlån
Bruk av samlinger
Krav til behandling av 
objektet
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Gjør klar en låneavtale mellom museet og låntaker som inneholder alle 
betingelsene. Lag to kopier (én til hver part) og få disse signert. Behold 

en kopi av avtalen i lånedokumentasjonen. Henvisning

Gjennomfør og dokumenter nødvendige konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for at det finnes fotografi av hvert objekt som inngår i lånet. Bruk av samlingene

Gjennomfør og dokumenter en tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 Ja 

Avtal pakking og frakt, instruer eventuell kurer. Påse at toll- og 
eksportbetingelser er innfridd ved lån ut av landet.

Gå gjennom sikringsforholdene og skaff til veie dokumentasjon på 
forsikrings- eller garantiordningen. Oppdater lånedokumentasjonen.

Send objektet. Skaff bekreftelse på at objektet har ankommet låntaker.

Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Utlevering av objekter

Oppdater informasjonen om plasseringen av objektet. Plassering og flytting

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Kontroller at lånet følger de avtalemessige betingelsene. Oppdater 
lånedokumentasjonen underveis i låneperiode gjennom

 tilstandsvurdering 
 oppfølging av krav til miljø og framvisning
 oppfølging av forsikrings- eller garantiordningen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

 vurder forespørselen og forny utlånet dersom det er 
hensiktsmessig

 lag en fornyet låneavtale med låneren som inneholder alle 
betingelsene, eller tilpass eksisterende avtale

 lag to kopier av den nye avtalen (én for hver part) og få 
avtalene signert. Behold en kopi av avtalen i 
lånedokumentasjonen.

Ved utløpet av lånet: 
Har det blitt forespurt om 

forlengelse av lånet?

 Ja 

Henvisning

Bekreft organiseringen av tilbakeleveringen av objektene 
og planlegg gjennomføringen.

Nei

Plassering og flytting

Når objektet ankommer i retur, pakk det ut og gjennomfør en 
tilstandsvurdering. Rapporter eventuelle problemer/skader.

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Oppdater forsikrings- og garantidokumentasjonen. Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Fakturer innlåneren for avtalte kostnader i henhold til den skriftlige 
avtalen.

Bekreft at det utlånte objektet er mottatt i god tilstand, og at 
betingelsene for lånet har blitt innfridd.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Vurder låneforespørselen og ta stilling til
 om objektene er tilgjengelige for utlån
 om tilstanden til objektene tillater at de lånes ut (gjør en 

risikovurdering av objektene, låntaker og/eller andre 
brukere)

 etiske spørsmål knyttet til for eksempel tilstand, risiko eller 
ømfintlighet

 om formålet med lånet er akseptabelt for museet
 om utlånet er i tråd med museets policy
 om museet har rett til å låne ut objektet

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker Registrer eventuell ytterligere informasjon og ta vare på 
dokumentasjon som f.eks. kurerrapporter.

Samlings-
forvaltnings-

system
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18 Utlån

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Gjennomgå låneforespørselen.

Låneforespørselen skal være skriftlig og inneholde
 informasjon om hvilke objekter som ønskes lånt
 navn og kontaktinformasjon til låner
 beskrivelse av formålet med lånet – ved utstillingsformål 

også nærmere informasjon om utstillingen og arenaene
 foreslått låneperiode
 foreslått forsikrings- eller garantiordning

Lag en egen dokumentasjonspost for lånet der all informasjon 
samles. Referer til denne i katalogen.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Bekreft at låneforespørselen er mottatt 
og dokumenter bekreftelsen.

Om nødvendig, reserver objektene.

Henvisning

Skal museet 
vurdere utlånet 

videre?

Informer låntaker 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

 Ja 

Oversend betingelsene for et utlån til låntakeren, med forespørsel 
om ytterligere informasjon. Dette kan også omfatte en anmodning 

om en visningssteder.

Gjennomgå låneforespørselen på ny etter å ha mottatt ytterligere 
informasjon. Vurder

 tidligere erfaringer med låner eller visningssted
 en befaring på det foreslåtte visningsstedet
 en konsultasjon med relevante rådgivere
 informasjonen om forsikring
 museets kostnader ved å låne ut
 krav til pakking og transport
 sikkerhetshensyn
 miljø- og klimahensyn

Skal objektet 
lånes ut?

Informer låntaker, 
med begrunnelse 

for avslaget.
 Nei 

Dokumenter beslutningen om utlån.

Henvisning

Sørg for at låntaker får informasjon om hvert enkelt objekt, inkludert
 navn og adresse til eier
 verdivurdering
 tilstandsvurdering
 krav til framvisning
 krav til miljø
 krav til håndtering
 størrelse/mål
 fotografier til bruk i forskning/undersøkelser eller 

markedsføring
 en beskrivelse av objektet og objektets historikk
 et anslag på kostnadene som låntaker må dekke

Sluttfør utarbeidelsen av lånebetingelsene og dokumenter 
beslutningene. Ta med

 krav til forsikring eller garanti
 betingelser for kopiering/reproduksjoner
 krav til pakking, flytting, kurer og frakt
 avtalemessige betingelser, som dekning av kostnader og 

hvordan kreditering skal gjøres

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse
Utlån
Bruk av samlinger
Krav til behandling av 
objektet
Verdivurdering av 
objektet
Forsikring
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Gjør klar en låneavtale mellom museet og låntaker som inneholder alle 
betingelsene. Lag to kopier (én til hver part) og få disse signert. Behold 

en kopi av avtalen i lånedokumentasjonen. Henvisning

Gjennomfør og dokumenter nødvendige konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Sørg for at det finnes fotografi av hvert objekt som inngår i lånet. Bruk av samlingene

Gjennomfør og dokumenter en tilstandsvurdering. Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

 Ja 

Avtal pakking og frakt, instruer eventuell kurer. Påse at toll- og 
eksportbetingelser er innfridd ved lån ut av landet.

Gå gjennom sikringsforholdene og skaff til veie dokumentasjon på 
forsikrings- eller garantiordningen. Oppdater lånedokumentasjonen.

Send objektet. Skaff bekreftelse på at objektet har ankommet låntaker.

Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Utlevering av objekter

Oppdater informasjonen om plasseringen av objektet. Plassering og flytting

Objektidentifisering
Objektplassering
Lokasjon
Datering
Kontaktinformasjon

Kontroller at lånet følger de avtalemessige betingelsene. Oppdater 
lånedokumentasjonen underveis i låneperiode gjennom

 tilstandsvurdering 
 oppfølging av krav til miljø og framvisning
 oppfølging av forsikrings- eller garantiordningen

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

 vurder forespørselen og forny utlånet dersom det er 
hensiktsmessig

 lag en fornyet låneavtale med låneren som inneholder alle 
betingelsene, eller tilpass eksisterende avtale

 lag to kopier av den nye avtalen (én for hver part) og få 
avtalene signert. Behold en kopi av avtalen i 
lånedokumentasjonen.

Ved utløpet av lånet: 
Har det blitt forespurt om 

forlengelse av lånet?

 Ja 

Henvisning

Bekreft organiseringen av tilbakeleveringen av objektene 
og planlegg gjennomføringen.

Nei

Plassering og flytting

Når objektet ankommer i retur, pakk det ut og gjennomfør en 
tilstandsvurdering. Rapporter eventuelle problemer/skader.

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Tilstandsvurdering og 
teknisk bedømmelse

Objektidentifisering
Tilstandsvurdering av 
objektet
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Gjennomfør eventuelle konserveringstiltak. Konservering og 
bevaring av samlinger

Objektidentifisering
Objektkonservering
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Oppdater forsikrings- og garantidokumentasjonen. Forsikrings- og 
garantiordninger

Objektidentifisering
Forsikring
Garantiordning
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Fakturer innlåneren for avtalte kostnader i henhold til den skriftlige 
avtalen.

Bekreft at det utlånte objektet er mottatt i god tilstand, og at 
betingelsene for lånet har blitt innfridd.

Objektidentifisering
Utlån
Bruk av samlinger
Datering
Organisasjon
Folkegruppe
Person
Kontaktinformasjon

Vurder låneforespørselen og ta stilling til
 om objektene er tilgjengelige for utlån
 om tilstanden til objektene tillater at de lånes ut (gjør en 

risikovurdering av objektene, låntaker og/eller andre 
brukere)

 etiske spørsmål knyttet til for eksempel tilstand, risiko eller 
ømfintlighet

 om formålet med lånet er akseptabelt for museet
 om utlånet er i tråd med museets policy
 om museet har rett til å låne ut objektet

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker

Låntaker Registrer eventuell ytterligere informasjon og ta vare på 
dokumentasjon som f.eks. kurerrapporter.

Samlings-
forvaltnings-

system
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19 Tap og skade

Definisjon 

Håndtere og dokumentere tiltak i forbindelse med tap av, eller skade på objekter som museet forvalter. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for tiltak ved tap av, eller skade på objekter.

Prosedyren for tap og skade skal sørge for

• at museet gjennomfører alle rimelige tiltak for å forhindre ytterligere tap eller skade
• at beslutningene og tiltakene som gjennomføres etter skade eller tap blir grundig dokumentert
• at beslutningene og tiltakene som gjennomføres etter skade eller tap er i tråd med gjeldende kontrakter og avtaler
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19 Tap og skade

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Det oppdages skade på et objekt.

Registrer informasjon om hvert av objektene, eller hver gruppe av objekter som har 
blitt skadet. Sørg for å få med

 tidspunktet da skaden ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og rapporterte skaden
 informasjon om omstendighetene rundt skaden
 informasjon om objektene
 detaljert beskrivelse av skaden og referanse til eventuelle tilstandsvurderinger

Risikostyring

Risikostyring

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Tilstandsvurder
ing og teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Objektidentifisering
Skade eller tap
Tilstandsvurdering 
av objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Det oppdages at et objekt er 
forsvunnet.

Iverksett museets kriseplan.

Hvis objektet er stjålet, informer rette personer og myndigheter. 
Dokumenter kommunikasjonen og andre opplysninger. Sørg for å 
informere

 den som er ansvarlig for samlingsforvaltningen i museet
 sikkerhetspersonalet
 politiet (om nødvendig)
 relevante eksterne leverandører eller spesialister

Ved tyveri, send fotografier og beskrivelse av objektene til 
politiet for identifisering av objektene.

Lag en skriftlig rapport som inneholder
 tidspunkt for at tapet ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og 

rapporterte tapet
 informasjon om omstendighetene rundt tapet

Arkiver rapporten og øvrig dokumentasjon. Registrer at objektet er 
stjålet og referer til dokumentasjonen i katalogen. 

Henvisning

Er objektet et lån? Informer eieren. Ja 

 Nei 

Objektidentifisering
Skade eller tap
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Informer eieren. Ja 

Iverksett museets kriseplan.

Gjennomfør en 
tilstandsvurdering.

Er objektet et lån?

Dersom objektet må 
flyttes, følg relevante 

prosedyrer.

 Nei

Informasjon om tapet eller 
skaden skal gis til ledelsen, 

styret og pressen i tråd med 
museets policy.

Hvis relevant, informer forsikringsselskapet, 
forsikringsmegler eller garantist om tapet eller 

skaden.

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Ved tyveri, informer relevante organisasjoner 
(f.eks. interesseorganisasjoner og Økokrim) og  

nettjenester/publikasjoner som bistår i 
gjenfinning av stjålet kulturarv, f.eks. Interpols 

oversikt over stjålen kulturarv.

Tyvegods kan gjenfinnes etter lang tid. 
Oppbevar all dokumentasjonen av objektet og 

tyveriet. Hvis tyvegodset blir funnet, registrer hvor 
objektet blir gjenfunnet og oppdater 

dokumentasjonen av tyveriet.

Objektidentifisering
Skade eller tap
Objektplassering
Henvisninger
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Eier

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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19 Tap og skade

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Det oppdages skade på et objekt.

Registrer informasjon om hvert av objektene, eller hver gruppe av objekter som har 
blitt skadet. Sørg for å få med

 tidspunktet da skaden ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og rapporterte skaden
 informasjon om omstendighetene rundt skaden
 informasjon om objektene
 detaljert beskrivelse av skaden og referanse til eventuelle tilstandsvurderinger

Risikostyring

Risikostyring

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Tilstandsvurder
ing og teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Objektidentifisering
Skade eller tap
Tilstandsvurdering 
av objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Det oppdages at et objekt er 
forsvunnet.

Iverksett museets kriseplan.

Hvis objektet er stjålet, informer rette personer og myndigheter. 
Dokumenter kommunikasjonen og andre opplysninger. Sørg for å 
informere

 den som er ansvarlig for samlingsforvaltningen i museet
 sikkerhetspersonalet
 politiet (om nødvendig)
 relevante eksterne leverandører eller spesialister

Ved tyveri, send fotografier og beskrivelse av objektene til 
politiet for identifisering av objektene.

Lag en skriftlig rapport som inneholder
 tidspunkt for at tapet ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og 

rapporterte tapet
 informasjon om omstendighetene rundt tapet

Arkiver rapporten og øvrig dokumentasjon. Registrer at objektet er 
stjålet og referer til dokumentasjonen i katalogen. 

Henvisning

Er objektet et lån? Informer eieren. Ja 

 Nei 

Objektidentifisering
Skade eller tap
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Informer eieren. Ja 

Iverksett museets kriseplan.

Gjennomfør en 
tilstandsvurdering.

Er objektet et lån?

Dersom objektet må 
flyttes, følg relevante 

prosedyrer.

 Nei

Informasjon om tapet eller 
skaden skal gis til ledelsen, 

styret og pressen i tråd med 
museets policy.

Hvis relevant, informer forsikringsselskapet, 
forsikringsmegler eller garantist om tapet eller 

skaden.

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Ved tyveri, informer relevante organisasjoner 
(f.eks. interesseorganisasjoner og Økokrim) og  

nettjenester/publikasjoner som bistår i 
gjenfinning av stjålet kulturarv, f.eks. Interpols 

oversikt over stjålen kulturarv.

Tyvegods kan gjenfinnes etter lang tid. 
Oppbevar all dokumentasjonen av objektet og 

tyveriet. Hvis tyvegodset blir funnet, registrer hvor 
objektet blir gjenfunnet og oppdater 

dokumentasjonen av tyveriet.

Objektidentifisering
Skade eller tap
Objektplassering
Henvisninger
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Eier

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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19 Tap og skade

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede prosedyrer
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Det oppdages skade på et objekt.

Registrer informasjon om hvert av objektene, eller hver gruppe av objekter som har 
blitt skadet. Sørg for å få med

 tidspunktet da skaden ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og rapporterte skaden
 informasjon om omstendighetene rundt skaden
 informasjon om objektene
 detaljert beskrivelse av skaden og referanse til eventuelle tilstandsvurderinger

Risikostyring

Risikostyring

Plassering og 
flytting

Utlevering av 
objekter

Tilstandsvurder
ing og teknisk 
bedømmelse

Konservering 
og bevaring av 

samlinger

Objektidentifisering
Skade eller tap
Tilstandsvurdering 
av objektet
Henvisning
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Det oppdages at et objekt er 
forsvunnet.

Iverksett museets kriseplan.

Hvis objektet er stjålet, informer rette personer og myndigheter. 
Dokumenter kommunikasjonen og andre opplysninger. Sørg for å 
informere

 den som er ansvarlig for samlingsforvaltningen i museet
 sikkerhetspersonalet
 politiet (om nødvendig)
 relevante eksterne leverandører eller spesialister

Ved tyveri, send fotografier og beskrivelse av objektene til 
politiet for identifisering av objektene.

Lag en skriftlig rapport som inneholder
 tidspunkt for at tapet ble oppdaget og rapportert
 navn og kontaktinformasjon til dem som oppdaget og 

rapporterte tapet
 informasjon om omstendighetene rundt tapet

Arkiver rapporten og øvrig dokumentasjon. Registrer at objektet er 
stjålet og referer til dokumentasjonen i katalogen. 

Henvisning

Er objektet et lån? Informer eieren. Ja 

 Nei 

Objektidentifisering
Skade eller tap
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Informer eieren. Ja 

Iverksett museets kriseplan.

Gjennomfør en 
tilstandsvurdering.

Er objektet et lån?

Dersom objektet må 
flyttes, følg relevante 

prosedyrer.

 Nei

Informasjon om tapet eller 
skaden skal gis til ledelsen, 

styret og pressen i tråd med 
museets policy.

Hvis relevant, informer forsikringsselskapet, 
forsikringsmegler eller garantist om tapet eller 

skaden.

Forsikrings- og 
garanti-

ordninger

Ved tyveri, informer relevante organisasjoner 
(f.eks. interesseorganisasjoner og Økokrim) og  

nettjenester/publikasjoner som bistår i 
gjenfinning av stjålet kulturarv, f.eks. Interpols 

oversikt over stjålen kulturarv.

Tyvegods kan gjenfinnes etter lang tid. 
Oppbevar all dokumentasjonen av objektet og 

tyveriet. Hvis tyvegodset blir funnet, registrer hvor 
objektet blir gjenfunnet og oppdater 

dokumentasjonen av tyveriet.

Objektidentifisering
Skade eller tap
Objektplassering
Henvisninger
Datering
Person
Kontaktinformasjon

Eier

Samlings-
forvaltnings-

system
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20 Avhending, destruksjon og deaksesjon

Definisjon
Håndtere og dokumentere avhending (overføring av eierskap) eller destruksjon av objektet, samt deaksesjonen (den formelle beslutningen om å ta 
objektet ut av den permanente samlingen). 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for avhending, destruksjon og deaksesjon av objekter. 
 
Prosedyren for avhending, destruksjon og deaksesjon skal sørge for 

• at beslutninger om avhending eller destruksjon er nøye vurdert, og det er søkt råd og innhentet dokumentasjon i tråd med museets policy og  
 vedtektenes bestemmelser
• at museet har gjort det som er mulig for å avklare eierskapet til de aktuelle objektene, og for å avklare at det ikke finnes betingelser i tilknytning  
 til aksesjonen som står i veien for avhending eller destruksjon
• at beslutningen om avhending eller destruksjon involverer flere enn én medarbeider og bekreftes av et styrende organ
• at andre museer og kulturarvsinstitusjoner gis førsterett til å overta eierskapet til objektene
• at eierskapet overføres dersom objektet gis eller selges til en annen organisasjon
• at objekter som er avhendet registreres som avhendet i aksesjonsoversikten
• at destruksjon av objekter skjer på en ansvarlig måte (for eksempel slik at arkeologisk materiale som ikke skal tas vare på, ikke vil villede  
 framtidens arkeologer)
• at alle beslutninger og tiltak dokumenteres grundig
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20 Avhending, destruksjon og deaksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Avklar hvorvidt museet eier objektet som skal 
avhendes eller destrueres, og at det ikke finnes betingelser 

som kan stå i veien for dette.

Objektidentifisering
Avhending
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Vurder avhendingen/destruksjonen i lys av museets policy for ervervelse og 
avhending.

Er objektet 
registrert i museets 

dokumentasjonssystem?

Lag en skriftlig framstilling av saken som inneholder
 en oversikt over samlingen
 en vurdering av objektet i forhold til kulturell, historisk, forsknings- og 

formidlingsmessig verdi
 en tilstandsvurdering der det er HMS-spørsmål knyttet til avhendingen eller 

destruksjonen
 en vurdering av museets innsamlingspolicy
 en vurdering av samlingskonteksten
 et overslag over kostnader ved å beholde objektet
 fotografi(er) av objektet
 en ekstern verdivurdering 
 en referanse til museets policy for avhending, som støtter beslutningen om avhending 

eller destruksjon

Påse at beskrivelsen av objektet er oppdatert. Det er nødvendig med en 
presis beskrivelse for

 å argumentere for avhending/destruksjon
 å oversende til mottaker av objektet
 å oppbevare dokumentasjon av museets eierskap

Søk godkjenning i museet for avhendingen eller destruksjonen i tråd med museets 
policy. Oppbevar og gjør tilgjengelig en kopi av godkjenningen.

Henvisning

Henvisning

 Ja 

Undersøk alle relevante informasjonskilder for å 
finne ut av hvordan objektet kom inn i samlingen, 

f.eks. ved å spørre en kjent giver.
 Nei 

Kan eierskapet 
dokumenteres?

Gjennomfør en risikovurdering av avhendingen. 
Sørg for

 å sjekke alle tilgjengelige 
informasjonskilder

 å vurdere verdien av objektet 
(kulturhistorisk, vitenskapelig eller 
økonomisk)

 å se objektet i relasjon til udokumenterte 
deler av samlingen

 å vurdere objektet i forhold til 
innsamlingspolicy – både nåværende og 
tidligere

Dersom det ikke allerede finnes en mottagende organisasjon, gi beskjed til relevante 
organisasjoner/offentligheten om at museet planlegger avhending. Dette kan gjøres 
gjennom kunngjøring i relevante medier. Ta med 

 antallet objekter som skal avhendes
 beskrivelse av de aktuelle objektene
 ønsket avhendingsmetode (gave/bytte/salg)
 betingelser knyttet til avhendingen

Sett en frist på minst to måneder for å melde interesse for objektene.

Gjennomfør forhandlinger om overføringen/
salget. Sørg for en skriftlig avtale om betingelsene 

for overtakelsen. Avtalen skal dekke kostnader, 
forsikring og tidsplan.

Har museet mottatt 
ønske om overtakelse fra 
en annen organisasjon?

Vurder destruksjon i lys av museets 
aksesjons- og avhendingspolicy.

Begrunn destruksjonen i museets aksesjons- og 
avhendingspolicy.

 Ja 

 Nei 

Oppbevar informasjon om destruksjonen med øvrig 
dokumentasjon av objektet.

Registrer tidspunktet for når objektet ikke lengre var del av samlingen. Dette vil 
være datoen for overføring av eierskap eller for ødeleggelsen av objektet.

Gjennomfør deaksesjonen når museet mottar dokumentasjonen på at eierskapet 
er overført, eller umiddelbart etter destruksjon. Gjør tilføyelser i all relevant 
informasjon, som

 dokumentasjonen av den opprinnelige ervervelsen eller mottaket
 aksesjonsoversikten
 katalogen eller annen dokumentasjon av objektet

Kompletter dokumentasjonen . Sørg for å få med
 beslutning om avhending eller destruksjon
 tidspunkt for avhendingen eller destruksjonen
 avhendingsmetode
 en referanse til beslutningen i et styrende organ i museet om å godta 

avhendingen (møtedato og protokollnummer)

Henvisning

 Ja 

 Nei 

Vedlikehold en separat oversikt over objekter som er avhendet 
eller destruert og registrer referanser til denne oversikten.

Gi mottakeren informasjon om objektet. Behold 
originaldokumentasjonen selv. Ikke fjern 

objektnummeret fra objektet.

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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20 Avhending, destruksjon og deaksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Avklar hvorvidt museet eier objektet som skal 
avhendes eller destrueres, og at det ikke finnes betingelser 

som kan stå i veien for dette.

Objektidentifisering
Avhending
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Vurder avhendingen/destruksjonen i lys av museets policy for ervervelse og 
avhending.

Er objektet 
registrert i museets 

dokumentasjonssystem?

Lag en skriftlig framstilling av saken som inneholder
 en oversikt over samlingen
 en vurdering av objektet i forhold til kulturell, historisk, forsknings- og 

formidlingsmessig verdi
 en tilstandsvurdering der det er HMS-spørsmål knyttet til avhendingen eller 

destruksjonen
 en vurdering av museets innsamlingspolicy
 en vurdering av samlingskonteksten
 et overslag over kostnader ved å beholde objektet
 fotografi(er) av objektet
 en ekstern verdivurdering 
 en referanse til museets policy for avhending, som støtter beslutningen om avhending 

eller destruksjon

Påse at beskrivelsen av objektet er oppdatert. Det er nødvendig med en 
presis beskrivelse for

 å argumentere for avhending/destruksjon
 å oversende til mottaker av objektet
 å oppbevare dokumentasjon av museets eierskap

Søk godkjenning i museet for avhendingen eller destruksjonen i tråd med museets 
policy. Oppbevar og gjør tilgjengelig en kopi av godkjenningen.

Henvisning

Henvisning

 Ja 

Undersøk alle relevante informasjonskilder for å 
finne ut av hvordan objektet kom inn i samlingen, 

f.eks. ved å spørre en kjent giver.
 Nei 

Kan eierskapet 
dokumenteres?

Gjennomfør en risikovurdering av avhendingen. 
Sørg for

 å sjekke alle tilgjengelige 
informasjonskilder

 å vurdere verdien av objektet 
(kulturhistorisk, vitenskapelig eller 
økonomisk)

 å se objektet i relasjon til udokumenterte 
deler av samlingen

 å vurdere objektet i forhold til 
innsamlingspolicy – både nåværende og 
tidligere

Dersom det ikke allerede finnes en mottagende organisasjon, gi beskjed til relevante 
organisasjoner/offentligheten om at museet planlegger avhending. Dette kan gjøres 
gjennom kunngjøring i relevante medier. Ta med 

 antallet objekter som skal avhendes
 beskrivelse av de aktuelle objektene
 ønsket avhendingsmetode (gave/bytte/salg)
 betingelser knyttet til avhendingen

Sett en frist på minst to måneder for å melde interesse for objektene.

Gjennomfør forhandlinger om overføringen/
salget. Sørg for en skriftlig avtale om betingelsene 

for overtakelsen. Avtalen skal dekke kostnader, 
forsikring og tidsplan.

Har museet mottatt 
ønske om overtakelse fra 
en annen organisasjon?

Vurder destruksjon i lys av museets 
aksesjons- og avhendingspolicy.

Begrunn destruksjonen i museets aksesjons- og 
avhendingspolicy.

 Ja 

 Nei 

Oppbevar informasjon om destruksjonen med øvrig 
dokumentasjon av objektet.

Registrer tidspunktet for når objektet ikke lengre var del av samlingen. Dette vil 
være datoen for overføring av eierskap eller for ødeleggelsen av objektet.

Gjennomfør deaksesjonen når museet mottar dokumentasjonen på at eierskapet 
er overført, eller umiddelbart etter destruksjon. Gjør tilføyelser i all relevant 
informasjon, som

 dokumentasjonen av den opprinnelige ervervelsen eller mottaket
 aksesjonsoversikten
 katalogen eller annen dokumentasjon av objektet

Kompletter dokumentasjonen . Sørg for å få med
 beslutning om avhending eller destruksjon
 tidspunkt for avhendingen eller destruksjonen
 avhendingsmetode
 en referanse til beslutningen i et styrende organ i museet om å godta 

avhendingen (møtedato og protokollnummer)

Henvisning

 Ja 

 Nei 

Vedlikehold en separat oversikt over objekter som er avhendet 
eller destruert og registrer referanser til denne oversikten.

Gi mottakeren informasjon om objektet. Behold 
originaldokumentasjonen selv. Ikke fjern 

objektnummeret fra objektet.

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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20 Avhending, destruksjon og deaksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Avklar hvorvidt museet eier objektet som skal 
avhendes eller destrueres, og at det ikke finnes betingelser 

som kan stå i veien for dette.

Objektidentifisering
Avhending
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Vurder avhendingen/destruksjonen i lys av museets policy for ervervelse og 
avhending.

Er objektet 
registrert i museets 

dokumentasjonssystem?

Lag en skriftlig framstilling av saken som inneholder
 en oversikt over samlingen
 en vurdering av objektet i forhold til kulturell, historisk, forsknings- og 

formidlingsmessig verdi
 en tilstandsvurdering der det er HMS-spørsmål knyttet til avhendingen eller 

destruksjonen
 en vurdering av museets innsamlingspolicy
 en vurdering av samlingskonteksten
 et overslag over kostnader ved å beholde objektet
 fotografi(er) av objektet
 en ekstern verdivurdering 
 en referanse til museets policy for avhending, som støtter beslutningen om avhending 

eller destruksjon

Påse at beskrivelsen av objektet er oppdatert. Det er nødvendig med en 
presis beskrivelse for

 å argumentere for avhending/destruksjon
 å oversende til mottaker av objektet
 å oppbevare dokumentasjon av museets eierskap

Søk godkjenning i museet for avhendingen eller destruksjonen i tråd med museets 
policy. Oppbevar og gjør tilgjengelig en kopi av godkjenningen.

Henvisning

Henvisning

 Ja 

Undersøk alle relevante informasjonskilder for å 
finne ut av hvordan objektet kom inn i samlingen, 

f.eks. ved å spørre en kjent giver.
 Nei 

Kan eierskapet 
dokumenteres?

Gjennomfør en risikovurdering av avhendingen. 
Sørg for

 å sjekke alle tilgjengelige 
informasjonskilder

 å vurdere verdien av objektet 
(kulturhistorisk, vitenskapelig eller 
økonomisk)

 å se objektet i relasjon til udokumenterte 
deler av samlingen

 å vurdere objektet i forhold til 
innsamlingspolicy – både nåværende og 
tidligere

Dersom det ikke allerede finnes en mottagende organisasjon, gi beskjed til relevante 
organisasjoner/offentligheten om at museet planlegger avhending. Dette kan gjøres 
gjennom kunngjøring i relevante medier. Ta med 

 antallet objekter som skal avhendes
 beskrivelse av de aktuelle objektene
 ønsket avhendingsmetode (gave/bytte/salg)
 betingelser knyttet til avhendingen

Sett en frist på minst to måneder for å melde interesse for objektene.

Gjennomfør forhandlinger om overføringen/
salget. Sørg for en skriftlig avtale om betingelsene 

for overtakelsen. Avtalen skal dekke kostnader, 
forsikring og tidsplan.

Har museet mottatt 
ønske om overtakelse fra 
en annen organisasjon?

Vurder destruksjon i lys av museets 
aksesjons- og avhendingspolicy.

Begrunn destruksjonen i museets aksesjons- og 
avhendingspolicy.

 Ja 

 Nei 

Oppbevar informasjon om destruksjonen med øvrig 
dokumentasjon av objektet.

Registrer tidspunktet for når objektet ikke lengre var del av samlingen. Dette vil 
være datoen for overføring av eierskap eller for ødeleggelsen av objektet.

Gjennomfør deaksesjonen når museet mottar dokumentasjonen på at eierskapet 
er overført, eller umiddelbart etter destruksjon. Gjør tilføyelser i all relevant 
informasjon, som

 dokumentasjonen av den opprinnelige ervervelsen eller mottaket
 aksesjonsoversikten
 katalogen eller annen dokumentasjon av objektet

Kompletter dokumentasjonen . Sørg for å få med
 beslutning om avhending eller destruksjon
 tidspunkt for avhendingen eller destruksjonen
 avhendingsmetode
 en referanse til beslutningen i et styrende organ i museet om å godta 

avhendingen (møtedato og protokollnummer)

Henvisning

 Ja 

 Nei 

Vedlikehold en separat oversikt over objekter som er avhendet 
eller destruert og registrer referanser til denne oversikten.

Gi mottakeren informasjon om objektet. Behold 
originaldokumentasjonen selv. Ikke fjern 

objektnummeret fra objektet.

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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20 Avhending, destruksjon og deaksesjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Avklar hvorvidt museet eier objektet som skal 
avhendes eller destrueres, og at det ikke finnes betingelser 

som kan stå i veien for dette.

Objektidentifisering
Avhending
Datering
Organisasjon
Person
Kontaktinformasjon

Vurder avhendingen/destruksjonen i lys av museets policy for ervervelse og 
avhending.

Er objektet 
registrert i museets 

dokumentasjonssystem?

Lag en skriftlig framstilling av saken som inneholder
 en oversikt over samlingen
 en vurdering av objektet i forhold til kulturell, historisk, forsknings- og 

formidlingsmessig verdi
 en tilstandsvurdering der det er HMS-spørsmål knyttet til avhendingen eller 

destruksjonen
 en vurdering av museets innsamlingspolicy
 en vurdering av samlingskonteksten
 et overslag over kostnader ved å beholde objektet
 fotografi(er) av objektet
 en ekstern verdivurdering 
 en referanse til museets policy for avhending, som støtter beslutningen om avhending 

eller destruksjon

Påse at beskrivelsen av objektet er oppdatert. Det er nødvendig med en 
presis beskrivelse for

 å argumentere for avhending/destruksjon
 å oversende til mottaker av objektet
 å oppbevare dokumentasjon av museets eierskap

Søk godkjenning i museet for avhendingen eller destruksjonen i tråd med museets 
policy. Oppbevar og gjør tilgjengelig en kopi av godkjenningen.

Henvisning

Henvisning

 Ja 

Undersøk alle relevante informasjonskilder for å 
finne ut av hvordan objektet kom inn i samlingen, 

f.eks. ved å spørre en kjent giver.
 Nei 

Kan eierskapet 
dokumenteres?

Gjennomfør en risikovurdering av avhendingen. 
Sørg for

 å sjekke alle tilgjengelige 
informasjonskilder

 å vurdere verdien av objektet 
(kulturhistorisk, vitenskapelig eller 
økonomisk)

 å se objektet i relasjon til udokumenterte 
deler av samlingen

 å vurdere objektet i forhold til 
innsamlingspolicy – både nåværende og 
tidligere

Dersom det ikke allerede finnes en mottagende organisasjon, gi beskjed til relevante 
organisasjoner/offentligheten om at museet planlegger avhending. Dette kan gjøres 
gjennom kunngjøring i relevante medier. Ta med 

 antallet objekter som skal avhendes
 beskrivelse av de aktuelle objektene
 ønsket avhendingsmetode (gave/bytte/salg)
 betingelser knyttet til avhendingen

Sett en frist på minst to måneder for å melde interesse for objektene.

Gjennomfør forhandlinger om overføringen/
salget. Sørg for en skriftlig avtale om betingelsene 

for overtakelsen. Avtalen skal dekke kostnader, 
forsikring og tidsplan.

Har museet mottatt 
ønske om overtakelse fra 
en annen organisasjon?

Vurder destruksjon i lys av museets 
aksesjons- og avhendingspolicy.

Begrunn destruksjonen i museets aksesjons- og 
avhendingspolicy.

 Ja 

 Nei 

Oppbevar informasjon om destruksjonen med øvrig 
dokumentasjon av objektet.

Registrer tidspunktet for når objektet ikke lengre var del av samlingen. Dette vil 
være datoen for overføring av eierskap eller for ødeleggelsen av objektet.

Gjennomfør deaksesjonen når museet mottar dokumentasjonen på at eierskapet 
er overført, eller umiddelbart etter destruksjon. Gjør tilføyelser i all relevant 
informasjon, som

 dokumentasjonen av den opprinnelige ervervelsen eller mottaket
 aksesjonsoversikten
 katalogen eller annen dokumentasjon av objektet

Kompletter dokumentasjonen . Sørg for å få med
 beslutning om avhending eller destruksjon
 tidspunkt for avhendingen eller destruksjonen
 avhendingsmetode
 en referanse til beslutningen i et styrende organ i museet om å godta 

avhendingen (møtedato og protokollnummer)

Henvisning

 Ja 

 Nei 

Vedlikehold en separat oversikt over objekter som er avhendet 
eller destruert og registrer referanser til denne oversikten.

Gi mottakeren informasjon om objektet. Behold 
originaldokumentasjonen selv. Ikke fjern 

objektnummeret fra objektet.

Objektidentifisering
Objektbeskrivelse

Samlings-
forvaltnings-

system
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21 Retrospektiv dokumentasjon

Definisjon 
Forbedre kvaliteten på informasjonen om samlingene gjennom å dokumentere ny informasjon om eksisterende objekter og samlinger. 

Minimumsstandard 

Museet skal ha en policy for retrospektiv dokumentasjon. 

Prosedyren for retrospektiv dokumentasjon skal sørge for

• at formålet med museets dokumentasjonssystem er definert – den fremste funksjonen skal være å sikre etterrettelighet og tilgang
• at museet har en klar forståelse av etterslepet i registrering og dokumentasjon av samlingene
• at museet arbeider systematisk med å redusere etterslepet
• at museet jevnlig kontrollerer framdriften i arbeidet med etterslepet
• at museet har som målsetning å forbedre kvaliteten på informasjonen om samlingene
• at museet jevnlig kontrollerer framdriften i arbeidet med å forbedre kvaliteten på informasjonen

Retrospektiv dokumentasjon er en av de åtte primærprosedyrene.
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21 Retrospektiv dokumentasjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Klargjør formålet med museets dokumentasjonssystem, etabler en policy for 
dokumentasjonsarbeidet eller gjennomgå eksisterende policy.

Ta hensyn til
 hvem som er brukere av dokumentasjonssystemet
 hvem som skal drifte systemet
 hva museet ønsker å oppnå
 museets formålsparagraf
 behov definert av styrende organ i museet 
 juridiske begrensinger, vedtektsfestede krav, nasjonale styringsmål

Kartlegg etterslepet i dokumentasjonsarbeidet på forskjellige områder, inkludert
 prosesser – ufullstendige prosedyrer
 nøkkelinformasjon – mangelfull grunninformasjon om objektene
 aksesjoner – ikke-aksesjonert materiale
 katalogisering – kataloginformasjon som ikke oppfyller minimumskravet i 

museets policy
 styringsmål – mangelfull oppfølging av relevante museumspolitiske 

målsetninger som ligger til grunn for tilskudd
 samlingsprofil – samlingene gjenspeiler ikke museets definerte samlingsprofil, 

f.eks. mangelfull dekning av det flerkulturelle samfunnet

Dokumenter museets etterslep skriftlig. 
Registrer en referanse til dette dokumentet.

Henvisning

 

Lag en skriftlig plan for å komme ajour med etterslep i museet

Planen skal
 beskrive tiltak for å redusere etterslepet
 gi en prioritering av tiltakene
 sikre allokering av ressurser til arbeidet
 beskrive forventede, målbare effekter av arbeidet
 definere milepeler for å kontrollere framdriften i arbeidet

Registrer en referanse til planen.

Henvisning

Gå gjennom og tilpass planen jevnlig. Lag skriftlige vurderinger av status, 
og revider planen. Registrer referanse til de ulike dokumentene

Henvisning

Henvisning

Samlings-
forvaltnings-

system

ILLUSTRASJON FORTSETTER PÅ NESTE SIDE
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21 Retrospektiv dokumentasjon

ProsessAktører Informasjon SystemKoblede 
prosedyrer
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Klargjør formålet med museets dokumentasjonssystem, etabler en policy for 
dokumentasjonsarbeidet eller gjennomgå eksisterende policy.

Ta hensyn til
 hvem som er brukere av dokumentasjonssystemet
 hvem som skal drifte systemet
 hva museet ønsker å oppnå
 museets formålsparagraf
 behov definert av styrende organ i museet 
 juridiske begrensinger, vedtektsfestede krav, nasjonale styringsmål

Kartlegg etterslepet i dokumentasjonsarbeidet på forskjellige områder, inkludert
 prosesser – ufullstendige prosedyrer
 nøkkelinformasjon – mangelfull grunninformasjon om objektene
 aksesjoner – ikke-aksesjonert materiale
 katalogisering – kataloginformasjon som ikke oppfyller minimumskravet i 

museets policy
 styringsmål – mangelfull oppfølging av relevante museumspolitiske 

målsetninger som ligger til grunn for tilskudd
 samlingsprofil – samlingene gjenspeiler ikke museets definerte samlingsprofil, 

f.eks. mangelfull dekning av det flerkulturelle samfunnet

Dokumenter museets etterslep skriftlig. 
Registrer en referanse til dette dokumentet.

Henvisning

 

Lag en skriftlig plan for å komme ajour med etterslep i museet

Planen skal
 beskrive tiltak for å redusere etterslepet
 gi en prioritering av tiltakene
 sikre allokering av ressurser til arbeidet
 beskrive forventede, målbare effekter av arbeidet
 definere milepeler for å kontrollere framdriften i arbeidet

Registrer en referanse til planen.

Henvisning

Gå gjennom og tilpass planen jevnlig. Lag skriftlige vurderinger av status, 
og revider planen. Registrer referanse til de ulike dokumentene

Henvisning

Henvisning

Samlings-
forvaltnings-

system








