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Granskningen av kontrollen över samlingarna
Som ett led i den årliga revisionen 2006 har Riksrevisionen vid samtliga
museimyndigheter, inklusive Statens maritima museer, granskat den interna
kontrollen med avseende på föremålshanteringen. Granskningens syfte har
främst varit att få en bild av om museerna har en tillfredsställande kontroll
över sina samlingar.
Samlingarna utgör en viktig del av kulturarvet och representerar även mycket
stora ekonomiska värden. Kraven på god kontroll av tillgångar som förvaltas
av myndigheter regleras bl.a. i förordning (2000:606) om myndigheters bokföring och i verksförordningen (1995:1322). En god kontroll över samlingarna
utgör en förutsättning för att bedriva en effektiv verksamhet i enlighet med
regleringsbrevets mål kring verksamhetsgrenarna Bevarande, Förmedling
och Kunskapsuppbyggnad.
Riksrevisionen har vid granskningen av föremålshanteringen noterat brister
vid samtliga granskade museer. Vid granskningen av Statens maritima
museer har vi uppmärksammat följande som Riksrevisionen vill fästa
styrelsens uppmärksamhet på. Statens maritima museer består av tre museer
och vår granskning har genomförts vid Marinmuseum och Sjöhistoriska
museet.
Riksrevisionen önskar information senast 2007-06-11 med anledning av våra
iakttagelser i denna rapport.

Planer för föremålsregistreringen bör upprättas
En förutsättning för en god kontroll av föremålen är att dessa är tillförlitligt
registrerade. I vår granskning har vi noterat brister kring registreringen av
föremål t.ex. vad avser placering och att delar av samlingarna inte är
registrerade. För att få ett bra underlag för planering och prioritering inför
kommande registrering bör planer fastställas för föremålsregistreringen.
Sådana planer utgör en viktig förutsättning för uppfyllandet av kraven på
register över myndigheternas tillgångar enl. 22 § FBF (och tillämpliga
föreskrifter).
Ett annat viktigt skäl till registrering och digitalisering av samlingarna är att
detta är en viktig förutsättning för tillgängliggörandet av museernas föremål
och verksamhet. Mot denna bakgrund rekommenderar Riksrevisionen att
skriftliga registreringsplaner upprättas och fastställs av myndigheten för
de olika föremålssamlingarna. Planerna bör, bl.a. utifrån erfarenheterna från
Access-projektet, innehålla tid- och resursberäkningar kring digitaliseringsarbetet av samlingarna. Planerna bör även klargöra hur arbetet ska bedrivas
för att säkerställa att registreringen blir enhetlig mellan museerna och inom
avdelningar. Därmed kan sökbarhet i samlingarna underlättas.
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Vi rekommenderar att planerna fastställs under innevarande år och att de
därefter, för att öka kvalitén i återrapporteringen kring bevarandemålet, följs
upp och avstäms i bl.a. årsredovisningarna kommande år.

Stickprov på föremålens registrering och placering
För att få en uppfattning om föremålens placering och registrering har vi vid
vår granskning slumpmässigt gjort ett litet stickprov (totalt 30 föremål för
Marinmuseum och 14 föremål för Sjöhistoriska museet). Den ringa storleken
på stickproven innebär att det inte är möjligt att dra några statistiska slutsatser
om kvaliteten på placeringen och registreringen av den totala samlingen,
men vi finner ändå att resultatet ändå indikerar vissa brister. För Marinmuseum
granskades 30 föremål varav 1 föremål (museifartyg) överlåtits till en stiftelse
men inte avförts ur databasen. För Sjöhistoriska museet granskades 14 stickprov varav 1 föremål (ett ordenstecken) inte återfanns fysiskt.

Kontrollen av föremålen bör förbättras
I Verksförordningen (7 § p. 6) anges att myndighetens organisation skall vara
så utformad att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av
övriga tillgångar kontrolleras på ett betryggande sätt. I ESV:s föreskrifter till
förordning om myndigheters bokföring (2 §) anges att inventering av förråd,
inventarier m.m. skall ske i den omfattning som bedöms erforderlig.
Vi har under granskningen noterat att museerna inte gör systematisk inventering av föremålen. Då museerna har en stor mängd föremål kan det vara
svårt att inventera samtliga under ett år. Riksrevisionen rekommenderar dock
myndigheten att upprätta inventeringsrutiner och inventeringsplaner där det
klart framgår vilka prioriteringar som görs för inventering och på vilka grunder.
Särskilt för de monetärt värdefulla föremålen bör frekventa inventeringsrutiner upprättas samt olika förvaringsalternativ beaktas. Vidare rekommenderar också Riksrevisionen myndigheten att införa en rutin vid museerna
som innebär att personal, utanför föremålshanteringen, genomför stickprov
i föremålssamlingarna.
Vidare har också brister uppmärksammats när det gäller museernas kontroll
av att depositioner existerar hos låntagare. Även på detta område behöver
t.ex. inventeringsrutiner utvecklas.
Ansvarig revisor Staffan Nyström har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare
Carin Rytoft Drangel har varit föredragande.

Staffan Nyström

Carin Rytoft Drangel
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