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Deltagelse på seminaret Back to university – etatens og byrådens vurderinger
Under eventuelt i kontrollutvalgets møte 28. april 2020 ble Kommunerevisjonen bedt om å
innhente uttalelser fra Munchmuseet om etatens vurdering av om direktørens deltakelse på
arrangement i USA i regi av Nicolai Tangen var i samsvar med kommuenens etiske retningslinjer.
Utvalget ønsket også byrådsavdelingens uttalelse om saken.
Kommunerevisjonen gjengir i dette notatet deler av redegjørelsene fra Munchmuseet og byråden,
supplert med enkelte svar på oppfølgingsspørsmål. Avslutningsvis har Kommunerevisjone
enkelte kommentarer basert på de mottatte redegjørelsene. Redegjørelsene og kommunens
etiske regelverk følger vedlagt. De etiske reglene for ansatte (vedtatt av byrådet 20. desember
2007 sak 1189) skal sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for ansatte i Oslo
kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte, som skal arbeide for fellesskapets
beste i tråd med lover, regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens
ansatte skal ifølge reglene utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
Bakgrunn for saken er at det ble kjent at Munchmuseets direktør var en av flere norske
samfunnstopper som deltok på det private og lukkede seminaret Back to University, arrangert og
betalt av Nicolai Tangen. Seminaret ble holdt i Philadelphia i USA med avreise torsdag 14.
november 2019 og retur mandag 18. november 2019. Invitasjonen, som var addressert til
direktøren og sendt til hans kommunale e-post, ble ikke journalført. Munchmuseet tok først imot
kostnadene ved deltakelsen som en gave til museet, men besluttet, av hensyn til sitt omdømme,
etter oppmerksomhet i offentligheten å betale for deltagelsen. Museet har mottatt en faktura på
5 036.62 amerikanske dollar for hotellovernatting, bespisning og reise fra Oslo til Philadelphia.
Fakturaen dekker ikke deltakeravgift eller underholdning på seminaret.
Det fremkommer av redegjørelsen fra Munchmuseet at deltagelsen fra museets side ble ansett
som en gave til museet, og ikke til direktøren. Munchmuseet har i sin redegjørelse understreket
at deltagelse på slike arrangementer er verdifull for museets virksomhet og en naturlig del av
direktørens ansvar og arbeidsoppgaver, og medfører ikke personlige fordeler eller gaver.
Museet trekker også frem at de mottar betydelige gaver, og mener at dette har vært både
ønsket og ansett som problemfritt. Det fremkommer også i redegjørelsen at museet vurderer
gaven å være innefor det etaten kan motta innenfor delegert fullmakt fra 2006.

Kommunerevisjonen

Adresse:
Fredrik Selmers vei 3, 0663 OSLO
Resepsjon 7. etasje
E-postadresse:
Postmottak@krv.oslo.kommune.no

Telefon: +47 21 80 21 80
Bank: 1315.01.01705
Org. Nr.: 976 819 861
oslo.kommune.no

Museet skriver at det kan være en vesensforskjell på Munchmuseet og andre etater og
virksomheter i Oslo kommune når det gjelder gaver og sponsorater, da arbeidet med å jobbe
frem private inntekter og andre verdier for museet er en viktig del av museets strategi. Private
inntekter er en betydelig del av museets samlede inntekter. Det er ifølge museet i Munchmuseets
interesse å utvikle gode relasjoner til samlinger og samlere som eier kunstverk det kan være
interessant for museet å låne inn til egne utstillinger. Både Nicolai Tangen og AKO kunststiftelse
eier kunstverk det ifølge museet kan være aktuelt å søke om lån fra. Videre har museet opplyst
at fire verk fra AKO kunststiftelse inngår i en av de delvis faste utstillingene i det nye
Munchmuseet, Munch i kontekst, hvor Edvard Munchs kunst settes inn i en nasjonal og
internasjonal sammenheng med andre kunstverk.
I sin vurdering av gaven opp mot kommunens etiske regler, punkt fire, om forvaltning av
samfunnets fellesmidler, har museet framholdt at seminarets faglige innhold var klart verdifullt
for museet å delta på. Dersom ikke direktøren hadde hatt anledning til å delta, ville museet
foreslått at en annen ved museet ble invitert. Dette ville vært en del av museets ordinære arbeid
med å delta på faglige relevante seminarer og å utvikle strategiske samarbeid.
På spørsmål om museets vurdering av de gunstige betingelsene knyttet til reise og opphold,
oppga museet at det la til grunn at dette var en tjenestereise innenfor direktørens arbeids- og
ansvarsområde. At kostnadene til reisen ble dekket av arrangør anså museet dermed for å være
en gave til museet og ikke en gave eller andre fordeler til museets ansatte.
Vurderingene for mottak av denne gaven ble ifølge museet gjort i tråd med deres rutiner, og ble
gjort av direktøren i samråd med museets administrasjonsdirektør. Vurderingene ble ikke nedfelt
skriftlig. Museet nedfeller normalt ikke slike vurderinger. Museet vurderte at det ved mottak av
denne gaven ikke forelå muligheter for interesse- eller habilitetskonflikt. Museet vurderte
verdien på hele seminaret til å være godt innenfor fullmaktsgrensen på 80 000 kroner, og gjorde
ingen ytterligere detaljering av spørsmålet.
Kommunerevisjonen har også bedt museet redegjøre for sin praksis når det gjelder å motta slike
og lignende gaver. Museet har en egen rutine for hvilke gaver og sponsorater det kan motta og
inngå, og har i redegjørelsen også angitt hvordan de jobber for å etterleve Oslo kommunes etiske
retningslinjer. Museet beskriver dette særlig i punkt 7 og 9 i redegjørelsen. Til spørsmålet om
byrådsavdelingen har vært informert om og godkjent direktørens verv som styreleder for
Sørlandet Kunstmuseum, hvor Tangen også er styremedlem, svarer museet at det har
byrådsavdelingen. Byrådsavdelingen bekreftet dette.
Munchmuseet har også oppgitt at det framover bør skriftliggjøre og arkivere vurderingene
museet gjør i forbindelse med habilitet og mottak av gaver.
Kommunerevisjonens gjengir under enkelte av svarene fra byråden for kultur, idrett og
frivillighet.
Når det gjelder den faglige vurderingen av relevansen av deltakelse på seminaret uttaler byråden
at dette er vurderinger museets ledelse er nærmest til å ta. Byråden viser videre til at i tillegg til
den faglige relevansen har Munchmuseet vist til at deltakelse på seminaret var en anledning til å
knytte kontakter. Det fremkommer videre fra byrådens resegjørelse at det fra kommunens side
er ønskelig at Munchmuseet søker å få gaver (og sponsorer). Bidrag fra givere og sponsorer er
med på å gjøre Munchmuseet til et anerkjent museum med utstillinger, formidling og
forskningsaktivitet av høy kvalitet. Mottaket av noen av gavene er blitt godkjent av byrådet,
avhengig av beløpsgrenser i fullmakten til å motta den enkelte gaven og om gaven vil påføre
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kommunen forpliktelser. Munchmuseet inngår også noen sponsoravtaler uten gaveelementer.
Dette er gjensidig bebyrdende avtaler der fullmakten til å inngå disse ligger hos direktøren for
Munchmuseet.
Byråden har valgt å knytte noen kommentarer til mottaket av gaven i Munchmuseet i lys av
giverens virksomhet og eventuell mulighet for å påvirke beslutningstakere i kommunen, det
fremkomemr på side 2 i redegjørelsen. Byråden uttrykker for øvrig forståelse for at
Munchmuseet valgte å betale for kostnadene for å unngå misforståelser og unngå omdømmetap.
At Munchmuseet betaler for seminardeltagelsen er ifølge byråden vanlig kommunal praksis.
Ifølge byråden er Oslo kommunens etiske regler gitt for ansatte. Reglene er rettet mot individer
og ikke mot kommunens virksomheter. Gaven i dette tilfellet, som bestod i dekning av kostnader
til seminardeltagelse, ble mottatt av Munchmuseet som en virksomhet i kommunen og etter
fullmaktsreglene for mottak av gaver i kommunen. Gaven ble ikke gitt til eller mottatt av
direktøren for Munchmuseet. Reisen og deltagelsen på seminaret var en tjenestereise og en del
av arbeidet til direktøren. På denne bakgrunn ville ikke Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
komme direkte til anvendelse på denne saken. Ifølge byrådens redegjørelse har virksomheter i
Oslo kommune anledning til å ta imot gaver så lenge kommunens fullmaktsbestemmelser for
mottak av gaver følges. I tillegg må lover og forskrifter følges. Ifølge byråden har direktøren for
Munchmuseet fullmakt til å motta gaver med takk på inntil 80 000 kroner. Byrådsavdelingen
kunne ikke anslå verdien på deltagelse på seminaret.
Munchmuseet står ifølge byråden imidlertid i en særstilling når det gjelder mottak av gaver blant
virksomhetene på sektoren. Byrådsavdelingen har bedt museet lage konkrete rutiner for mottak
av gaver og for sponsoraktivitet og prioritere og sikre nødvendig saksbehandlingskompetanse
ved inngåelse av avtaler om sponsorater. Dette har vært tema på etatsstyringsmøter, og det
pågår en korrespondanse mellom byrådsavdelingen og museet om utkast til rutiner. Det vil ifølge
byråden bli vurdert om det er erfaringer fra denne saken og den offentlige oppmerksomheten
som den har ført til, som bør inngå i rutinene.

Kommunerevisjonens avsluttende kommentarer
Etter Kommunerevisojonens vurdering er det sterke insentiver til å si ja til penge- og kunstgaver
til museet og inngå samarbeid og sponsoravtaler med private. Dette gjelder særlig for
pengegaver av en verdi over 100 000 som omfattes av pengeforsterkningsordningen til kunst og
kulturformål. Denne og andre typer gaver, som for eksempel seminardeltagelse, reiser eller
lignende, vil kunne være eller bli oppfattet som gaver til enkeltpersoner. Det vil derfor fordre
nøye vurderinger for blant annet å sikre at mottaket av gaven er innenfor regelverket og at
mottaket ikke vil medføre tapt tillitt og omdømme.
Kommunerevisjonen merker seg at både museet og byråden vurderer at museumsdirektørens
deltagelsen på seminaret var en gave til museet, som museet kunne motta i henhold til delegerte
fullmakter og uten å komme i strid med kommunens etiske regelverk. Museet hadde ikke
skriftliggjort sine vurderinger av gaven, eller journalført invitasjonen. For denne og lignende type
gaver, som reiser og deltagelse på private arrangementer, som kan være eller i offentligheten
oppfattes som gaver til øverste leder som person, bør det være åpenhet og vurderingene bør
etter Kommunerevisjonens vurdering dokumenteres. Videre merker Kommunerevisjonen seg at
Munchmuseet valgte å betale av hensyn til sitt omdømme, en beslutning byråden har forståelse
for.
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I en virksomhet som Munchmuseet, som mottar gaver i større grad enn andre virksomheter, er
det særlig viktig at det er tydelige regler for etat og ansatte. Det å sette tydelige grenser for hva
som kan aksepteres og hva som ikke kan mottas, også her, kan redusere risikoen for at
virksomheter og enkeltansatte opptrår i uheldige gråsoner. Dette er spesielt viktig for ledere,
også gitt deres normgivende funksjon. Tydelige grenser kan blant annet bidra til å beskytte de
ansatte, eksempelvis i situasjoner hvor det kan være vanskelig å skille mellom gaver til
virksomheten og gaver enkeltpersoner. Kommunerevisjonen merker seg at etaten har arbeidet
med regler for gavemottak og sponsorater, og at byrådsavdelingen følger opp dette arbeidet
Kommunerevisjonen vil etterspørre den videre utviklingen av konkrete rutiner for mottak av
gaver og for sponsoraktivitet ved museet og følge opp problematikken både som en del av
regnskapsrevisjonen av etaten, og som en del av risiko- og vesentlighetsvurderingene i
forvaltningsrevisjonen. Det vises blant annet til utvalgets behandlig av sak 40 i møtet 28. april,
hvor det også kom innspill til mulig kommende forvaltningsrevisjoner.

Unn H. Aarvold
kommunerevisor

May-Britt Bratlie
avdelingsdirektør

Godkjent og ekspedert elektronisk
Vedlegg:

Byrådsavdelingens svar på spørsmål fra Kommunerevisjonen
Byrådssak 1189_07 Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
SV Videre spørsmål om Munchmuseet og direktørens reise
Munchmuseets svar til Kommunerevisjonen

Kopi til:

Munchmuseet
Byråden for kultur, idrett og frivillighet
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Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
Kommunerevisjonen
Fredrik Selmers vei 3
0663 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
20/1392 - 21

Dato:
18.05.2020

Svar på spørsmål fra Kommunerevisjonen - Munchmuseets deltakelse på
seminar
Jeg viser til e-post 04.05.2020 fra Kommunerevisjonen der det bes om svar på flere spørsmål i tilknytning til
direktøren ved Munchmuseets deltakelse på seminaret «Back to University». Det fremgår at Kommunerevisjonen
skal orientere Kontrollutvalget om saken på neste møte i utvalget.
Seminaret ble holdt i Philadelphia i USA med avreise torsdag 14.11.2019 og retur mandag 18.11.2019. Direktøren
for Munchmuseet var en av deltakerne på seminaret. Munchmuseet tok først imot kostnadene ved deltakelsen
(reise, kost og hotell) som en gave til museet, men har senere besluttet å betale for disse.
Det bes i eposten om min vurdering av enkelte forhold knyttet til deltakelsen og kostnadene ved denne. Nedenfor
følger mine svar på spørsmålene. For øvrig viser jeg til den vedlagte redegjørelsen 28.04.2020 fra Munchmuseet
om seminaret (vedlegg 5). Museets egne vurderinger fremgår av denne. Jeg er også kjent med at Munchmuseet har
fått spørsmål fra Kommunerevisjonen for besvarelse.
Spørsmål 1
Vi ber om “byrådens vurdering av forholdet, særlig om dette var en gave Munchmuseet kunne ta imot innenfor
kommunens etiske regelverk generelt og punkt 4, 6 og 12 spesielt. Vi ber også om byrådens vurdering av museets
begrunnelse for å ta regningen.”
Svar
Jeg deler opp mitt svar her i tre underpunkter.
Deltakelsen på seminaret
Utgangspunktet for saken er at Munchmuseet mottok en invitasjon til å delta på et seminar som ledelsen vurderte
som relevant for museet å delta på basert på programmet. De faglige vurderingene av relevansen av seminaret
mener jeg Munchmuseets ledelse er nærmest til å ta.
I tillegg til den faglige relevansen, slik den fremkommer av programmet, har Munchmuseet vist til at deltakelse på
seminaret ga en mulighet for museet til å knytte og utvikle kontakter. Jeg vil knytte noen nærmere kommentarer til
dette. Det er fra kommunens side ønskelig at Munchmuseet søker å få gaver (og sponsorer). Bidrag fra givere og
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sponsorer er med på å gjøre Munchmuseet til et anerkjent museum med utstillinger, formidling og
forskningsaktivitet av høy kvalitet. Jeg finner grunn til å nevne at Munchmuseet, sammenlignet med andre museer,
har vist seg dyktige på å innhente bidrag i form av gaver. Betydelige gaver er mottatt de senere år, noe som har
gjort at ulike prosjekter og utstillinger har kunnet la seg gjennomføre. Dette har igjen gitt høye besøkstall. Mottaket
av noen av gavene er blitt godkjent av byrådet, avhengig av beløpsgrenser i fullmakten til å motta den enkelte
gaven og om gaven vil påføre kommunen forpliktelser. Munchmuseet inngår også noen sponsoravtaler uten
gaveelementer. Dette er gjensidig bebyrdende avtaler der fullmakten til å inngå disse ligger hos direktøren for
Munchmuseet.
Det er konkurranse mellom ulike kulturinstitusjoner og med idretten og andre sektorer om å få gaver og sponsorer.
Dette gjør det nødvendig med et kontaktnett for å få i land gode prosjekter. Så vidt jeg har oversikt, har ikke andre
kommunale virksomheter så omfattende inntekter fra gaver og sponsoravtaler som det Munchmuseet har. Når det
var Munchmuseets vurdering at seminaret var en anledning til å knytte kontakter, mener jeg det er en vurdering
som museet best kan ta.
Om å ta imot kostnadene ved deltakelsen på seminaret som en gave
Munchmuseet opplyser at den opprinnelige vurdering var at kostnadene ved deltagelsen skulle betales av museet
slik vanlig praksis er ved deltakelse på konferanser, seminarer, mv. Senere kom Munchmuseet til at museet ønsket
å ta imot kostnadene ved deltakelsen som en gave til museet.
Kommunerevisjonens spørsmål om gaven er knyttet opp til Etiske regler for ansatte i Oslo kommune, vedtatt av
byrådet 20.12.2007 sak 1189. Det er bedt om min vurdering opp mot reglene generelt og punktene 4, 6 og 12
spesielt.
Oslo kommunens etiske regler for ansatte er gitt for å gi de ansatte i kommunen etiske standarder å følge. Reglene
er rettet mot individer og ikke mot kommunens virksomheter. Gaven i dette tilfellet, som bestod i dekning av
kostnader til seminaret, ble mottatt av Munchmuseet som en virksomhet i kommunen og etter fullmaktsreglene for
mottak av gaver i kommunen. Gaven ble ikke gitt til – eller mottatt av – direktøren for Munchmuseet, verken som
ansatt eller som privatperson. Reisen og deltagelsen på seminaret var en tjenestereise og en del av arbeidet til
direktøren. På denne bakgrunn vil ikke Etiske regler for ansatte i Oslo kommune komme direkte til anvendelse på
denne saken.
Virksomheter i Oslo kommune har anledning til å ta imot gaver så lenge kommunens fullmaktsbestemmelser for
mottak av gaver følges. I tillegg må lover og forskrifter følges. direktøren for Munchmuseet har fullmakt til å motta
gaver med takk på inntil 80 000 kroner. Fullmakten følger vedlagt (vedlegg 1).
Munchmuseet har imidlertid laget egne regler for mottak av gaver til virksomheten (vedlegg 7). Det pågår en
dialog med byrådsavdelingen om disse. Jeg viser til det som fremgår om dette under svaret på spørsmål 6 nedenfor.
Det følger bl.a. av Munchmuseets regler at det skal vurderes om det er noe ved giverens virksomhet eller
omdømme som er relevant for avtaleinngåelsen. I tillegg skal det etter reglene vurderes om avtalen kan påvirke
beslutningstakere i kommunen og om museet og/eller ansatte kan sies å få en «utilbørlig fordel» ved avtalen.
Jeg vil derfor knytte noen kommentarer til mottaket av gaven i Munchmuseet i lys av giverens virksomhet og
eventuell mulighet for å påvirke beslutningstakere i kommunen. Gaven er gitt av Nicolay Tangen som har
opparbeidet en kunstsamling (Tangensamlingen). Denne samlingen eies nå av AKO-kunststiftelse og forvaltes av
Sørlandets Kunstmuseum. Munchmuseet opplyser at det er planlagt at museet skal låne inn verk fra AKOkunststiftelse og at det også er planlagt et samarbeid med Sørlandske Kunstmuseum. Nicolay Tangen eier i tillegg
en egen privat kunstsamling. Munchmuseet har i redegjørelsen 28.04.2020 vist til at det kan tenkes at museet på et
tidspunkt vil låne verk til utstillinger fra også denne samlingen på linje med innlån fra andre private og offentlige
samlinger. Slik jeg ser det har Munchmuseet vurdert mottaket av gaven i lys av om den kan påvirke
beslutningstakere i museet, og kommet til at det ikke er tilfellet. Jeg finner å kunne ta den vurderingen til
etterretning. Det som er viktig er at det er åpenhet om forholdene.
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Munchmuseets begrunnelse for å la kommunen betale kostnadene
Munchmuseet vurderte at det ville være nyttig for museet å delta på seminaret. For deltagelsen har museet på
forespørsel fått en regning på 5036 dollar fra arrangøren til dekning av reise, hotell og kost. Så lenge seminaret
vurderes som relevant, kan jeg ikke se at det er noe prinsipielt i veien for at kommunen betaler for dette seminaret
på linje med andre seminarer som kommunens virksomheter deltar på. Når Munchmuseet som begrunnelse for at
museet velger å betale for kostnadene for å unngå misforståelser og unngå omdømmetap, har jeg forståelse for
dette. Ved at Munchmuseet betaler for det, følges også det som er vanlig kommunal praksis.
Regningen dekker ikke underholdningen på seminaret. Men så vidt jeg er kjent med, vil det ofte være slik på
seminar og konferanser at underholdning ikke er en del av det som deltakerne betaler for.
Spørsmål 2
Er byrådsavdelingen kjent med om museet mottar flere gaver av denne typen? Hvordan skal museet skille mellom
gaver til museet og gaver som går til enkeltansatte?
Svar
Byrådsavdelingen er ikke kjent med liknende gaver til Munchmuseet som dekning av kostnader til deltagelse på
et seminar. Munchmuseet inngår imidlertid et betydelig antall avtaler om gaver, om sponsorater og om andre
former for samarbeid med ulike aktører. Som ledd i slike former for samarbeid kan dekning av for eksempel
arbeidsreiser inngå som en del av disse.
Til spørsmålet om hvordan Munchmuseet skal skille mellom gaver til museet og gaver til enkeltansatte, så mener
jeg dette ikke er noe annerledes enn det skillet som må foretas i andre virksomheter. Jeg kan heller ikke se at
skillet er noe spesielt vanskelig. Jeg viser ellers til punkt 6 nedenfor om museets egne regler for mottak av gaver.
Spørsmål 3
Har byrådsavdelingen en fullmaktsgrense for etatsdirektør for hvor store gaver museet/direktøren kan motta?
Vi ber om å holdes orientert om, hvordan byrådsavdelingen følger opp dette overfor museet.
Svar
Byrådet delegerte i byrådssak 1185/06 til den enkelte byråd fullmakt til å ta i mot gaver med takk så fremt gaven
ikke påfører kommunen forpliktelser. For fast eiendom var det en beløpsgrense på 2 millioner kroner. Den enkelte
byråds adgang til videredelegasjon ble i samme sak begrenset til å gi myndighet til å ta imot gaver med takk med
en verdi på inntil 80 000 kroner. Det er en forutsetning for bruken av fullmakten at gaven ikke påfører kommunen
forpliktelser.
Fullmaktsgrensen til direktøren for Munchmuseet er å motta med takk gaver med en verdi på inntil 80 000 kroner.
Det er en forutsetning at bruken av fullmakten ikke påfører kommune forpliktelser. Fullmakten følger vedlagt
(vedlegg 1). Fullmakten er fra 2006, den gang Munchmuseet var en del av det som da het Kultur- og idrettsetaten.
Fullmakten gjelder tilsvarende for direktøren for Munchmuseet, som for det som den gang var direktøren for
Kultur- og idrettsetaten. I min sektor har alle etatene jeg har ansvar for fullmakt til å motta gaver med en verdi på
inntil 80 000 kroner.
Oppfølgingen av saker som gjelder mottak av gaver i Munchmuseet, er det redegjort for under svar på spørsmål 6.
Til orientering har byrådet nylig vedtatt en sak der grensen for byråden til å delegere fullmakt til å ta i mot gaver er
økt til 200 000. Det vises til vedlagte byrådssak 1018/20 Fullmakt til å motta gaver med takk, vedtatt av byrådet
25.02.2020. Foreløpig er det ikke vedtatt en byrådens sak om dette med videredelegasjon til direktøren for
Munchmuseet.

Spørsmål 4

4

Dersom Munchmuseet har egne etiske retningslinjer, bl.a. for mottak av gaver og lignende, er disse forankret i
byrådsavdelingen?
Svar
De ansatte ved Munchmuseet følger Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. Museet har ikke utarbeidet egne
etiske retningslinjer for de ansatte som byrådsavdelingen er kjent med.
Organisasjonen International Council of museums (ICOM) har også etiske regler som Munchmuseet følger. Etter
det som fremgår på ICOMs nettsider gjelder de både for museer og for museumsarbeidere. Byrådsavdelingen har
ikke vurdert og godkjent disse reglene. Det som er viktig er at kommunens regler følges fullt ut.
Hvilke regler Munchmuseet følger ved mottak av gaver til virksomheten, er omtalt i svaret på spørsmål 1 ovenfor.
Som svar på spørsmål 6 nedenfor, følger nærmere om museets egne regler for dette.
Spørsmål 5
Videre, spør vi om byrådsavdelingen har vært informert om og ev. har godkjent Munch-direktørens verv som
styreleder for Sørlandet Kunstmuseum? Dersom slik godkjenning foreligger skriftlig, ber vi om å få en kopi. Vi
ber også om en redegjørelse for byrådsavdelingens vurdering av vervet, dersom det ikke framgår av en eventuell
godkjenning.
Svar
Byrådsavdelingen ble forespurt, slik det følger av direktørens arbeidsavtale punkt 21 og personalreglementets
punkt 13.2, og hadde ikke innvendinger til at direktøren for Munchmuseet påtok seg vervet som styreleder for
Sørlandet Kunstmuseum. Vedlagt følger en kopi av forespørselen med svaret fra avdelingen (vedlegg 6).
Byrådsavdelingen ser det som positivt at direktøren bruker sin kompetanse i et styre for en annen kunstinstitusjon
så lenge dette kan gjøres uten at det går utover heltidsstillingen som direktør for Munchmuseet. I dette tilfellet ble
vervet ikke vurdert å være så omfattende og arbeidskrevende at det ville gå ut over heltidsstillingen. Tvert i mot så
var utgangspunktet for vurderingen at det er positivt for kommunen at direktøren engasjerer seg i slike verv. Det
ble videre lagt vekt på at Sørlandet Kunstmuseum har tilhold i en annen del av landet og at de to museene ikke
vurderes til å konkurrere direkte mot hverandre om utstillinger og publikum. Vervet som styreleder for stiftelsen og
stillingen som direktør for Munchmuseet vurderes slik sett ikke å komme i konflikt. Om det unntaksvis likevel
skulle komme en situasjon der det kan være en interessekonflikt, så har avdelingen lagt til grunn at direktøren vil
håndtere dette. Vurderingen av styrevervet kunne imidlertid blitt en annen om begge museene holdt til i Oslo.
Spørsmål 6
Avslutningsvis spør vi om hvordan byrådsavdelingen pleier å følge opp forhold knyttet til etterlevelse av
kommunens etiske regelverk, særlig rundt mottak av gaver og ledere og andre ansattes bierverv innenfor sine
områder?
Svar
Byrådsavdelingen følger opp forhold knyttet til mottak av gaver gjennom virksomhetsstyringen. Munchmuseet står
imidlertid i en særstilling når det gjelder mottak av gaver blant virksomhetene på sektoren, sett i lys av det store
omfanget. Byrådsavdelingen har derfor bedt museet lage konkrete rutiner for saksbehandlingen i slike saker. Det
vises til vedlagte kopi av tildelingsbrev 19.12.2018 for Munchmuseet 2019 (vedlegg 2) punkt 3.2, der fremgår at
museet er bedt om å sikre gode rutiner for mottak av gaver og for sponsoraktivitet. I tildelingsbrevet 04.02.2020 for
Munchmuseet 2020 (vedlegg 3), er det i tillegg i punkt 3.2. bokstav d vist til at museet skal prioritere og sikre
nødvendig saksbehandlingskompetanse ved inngåelse av bl.a. avtaler om sponsorater. Arbeidet med rutinene og
saksbehandling ved inngåelser av avtaler om gaver og sponsorater var tema på etatsstyringsmøter 30.04.2019,
08.10.2019 og 24.04.2020. Det pågår i tillegg en korrespondanse mellom Munchmuseet og byrådsavdelingen om
utkast til rutiner. De skriftlige rutinene er ikke endelig ferdigstilt. Det vil bli vurdert om det er erfaringer fra denne
saken og den offentlige oppmerksomheten som den har ført til, som bør inngå i rutinene. Det vil bli en del av
dialogen byrådsavdelingen har med museet.
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Ansattes bierverv følges opp som en del av arbeidsgiveransvaret og gjennom bestemmelsene I arbeidskontrakten
og personalreglementet. Dette ansvaret ligger hos kommunaldirektøren for direktørene for virksomhetene. Når det
gjelder andre ansatte i sektoren for øvrig, følges dette opp av nærmeste overordnede.

Med vennlig hilsen
Rina Mariann Hansen
Byråd

Vedlegg:
Mottak av gaver - Virksomhetenes fullmakt
Tildelingsbrev 2019 for Munchmuseet
Tildelingsbrev 2020 for Munchmuseet
Fullmakt til å motta gaver med takk - byrådssak 1018-20
Back to University Philadelphia
Om styreverv
Munchmuseets regler om mottak av gaver

Oslo kommune

Regelverk

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
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Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
1. Formål og virkeområde
Formålet med Oslo kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder
for ansatte i Oslo kommune. De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte.
2. Generelt
Ansatte i Oslo kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, kommunens
verdigrunnlag og politiske vedtak. Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte
som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen.
3. Møte med kommunens brukere
Ansatte i Oslo kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt. Faglige kunnskaper og faglig
skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting. Sammenblanding av
ansattes og brukernes private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme.
4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte i Oslo kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle
innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. Kommunens
ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler,
eiendommer eller andre eiendeler.
5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo kommune er bundet av
forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet
slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge
spørsmålet for sin nærmeste leder.
6. Forbud mot gaver og andre fordeler i tjenesten
Ansatte i Oslo kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre
ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser, eller når ytelsen er egnet til eller av giveren
er ment å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet
til reiser og opphold.
Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, plikter også ansatte i Oslo kommune å gi avkall på gaver og
testamentariske gaver fra brukere av kommunens omsorgstjenester, selv om gaven ikke kan påvirke
tjenesteytelsen.
7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører har
tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som forretningspart. All
forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin virksomhet.
Ansatte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet plikter å sette seg grundig inn i og
etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget regelverk på området. Alle
anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god
forretningsskikk.
Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de selv er
ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller
rabattordninger. Det skal ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med som
representant for kommunen når dette kan skape tvil om sammenblanding av offentlige og private midler.
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
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8. Avstå fra kjøp av seksuelle tjenester
Ansatte i Oslo kommune skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i
miskreditt. Ansatte som i Norge eller i utlandet er på tjenestereise eller annet oppdrag for Oslo kommunes
regning, skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester. Dette gjelder også i fritiden under slike oppdrag.
9. Åpenhet
Oslo kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen har en generell
aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger til
innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.
10. Ansattes ytringsfrihet og rett til å varsle
Ansatte i Oslo kommune kan gi faktaopplysninger om eget arbeidsområde. Som alle andre borgere kan
kommunens medarbeidere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i
en virksomhet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men ansatte har
rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.
11. Lederansvar
Ledere i Oslo kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar
kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med
sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at
de har lest og forstått kommunens etiske regler.
12. Personlig ansvar
Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Kommunens ansatte
har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.
Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet.

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
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Hei
Vi har satt inn svaret i vedlagte worddokument der vi også viser til de øvrige vedleggene.
Mvh
Henrik Svalheim
Administrasjonsdirektør
Munchmuseet
T: 911 93 007
Fra: Ragnhild Grøndahl Faller
Sendt: mandag 4. mai 2020 11:12
Til: Henrik Spangelo Svalheim
Kopi: Gitte Skilbred
Emne: Videre spørsmål om Munchmuseet og direktørens reise

Hei,
Viser til tidligere kommunikasjon om Munchmuseets deltagelse på Back to University-seminaret.
Kontrollutvalget har bedt Kommunerevisjonen om å komme tilbake med ytterligere informasjon til
neste møte. Vi har derfor noen ytterligere spørsmål vi ber om svar på.
1. Har museet etablert egne rutiner eller retningslinjer for hvilke gaver det kan motta, hvem det
kan inngå sponsoravtaler med og i hvilke tilfeller slike vurderinger skal løftes til
byrådsavdelingen?
2. Hvordan jobber Munchmuseet for å etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer?
3. Har byrådsavdelingen vært informert om og godkjent Munch-direktørens verv som styreleder
for Sørlandet Kunstmuseum?
Under følger også noen spørsmål på bakgrunn av direktørens notat som var sendt byrådsavdelingen:
I notatet står det at «Videre vurderte vi om kostnadene knyttet til deltagelsen kunne mottas som
gave. I første omgang formidlet vi til vertskapet at Munchmuseet ville dekke kostnadene. Under en
senere vurdering, kom vi til at det ikke ville være noen prinsipiell forskjell på å motta denne gaven i
forhold til andre gaver museet mottar fra private. Som kjent mottar museet en rekke større eller
mindre gaver fra stiftelser, privatpersoner eller private selskap. Dette er ønsket, og bidrar solid til
museets inntekter og aktiviteter.»
4. Vi ber om eventuell dokumentasjon på korrespondansen hvor Munchmuseet først formidlet
at den ville dekke kostnadene knyttet til deltagelsen. Hva er bakgrunnen for at museet gjorde
en ny vurdering av om den kunne motta seminardeltagelsen som en gave? Kan dere si litt

mer om hvilke vurderinger dere gjorde, og begrunnelsen for at det ikke var en prinsipiell
forskjell å motta denne gaven sett i forhold til andre gaver museet mottar?
Videre står det at «I vurderingen om å motta dette som en gave konkluderte museet med at dette
var i tråd med ICOMs og Oslo kommunes etiske regelverk. Det ble dermed konkludert med at det her
ikke foreligger muligheter for interesse- eller habilitetskonflikt. Tvert i mot har museet stor
egeninteresse av å utvikle samarbeidet med både AKO kunststiftelsen og Nicolai Tangen. Begge
representerer kunstsamlinger det kan være aktuelt for museet å låne verk til utstillinger fra. Dette på
lik linje med innlån fra andre private eller offentlige samlinger.»
5. Kan dere begrunne hvorfor dette er i tråd med ICOMs, særlig punktene 8.12 og 8.13 og Oslo
kommunes etiske regelverk, særlig §§ 4, 5 og 6 og forklare grunnene til at det i denne saken
ikke forelå muligheter for interesse- eller habilitetskonflikt?
6. Kan dere si litt rundt museets egeninteresse av å utvikle samarbeidet med både AKO
kunststiftelsen og Nicolai Tangen, og museets vurdering av direktørens rolle som direktør for
Munchmuseet og somstyreleder for Sørlandet Kunstmuseum, som skal forvalte Tangensamlingen og om dette vil påvirke eventuelle lån av verker fra overnevnte?
I notatet ble det også vist til at gaven hadde en verdi under 80.000, noe som lå innenfor museets
fullmakter å beslutte å motta, uten å løftes til byrådsavdelingen. Kan dere si litt mer om hva dette
betyr og legge ved kopi av fullmakten?
Videre har vi behov for å spørre dere om å utdype eller forklare litt mer om hva som ligger i noen av
vurderingene som står i notatet/ kommet i media:
7. I notatet står det også at «Da spørsmålet om betaling av kostnader forbundet med
deltagelsen på seminaret ble diskutert i offentligheten, opplevde vi at det var vanskelig å
skape forståelse for at Munchmuseet har en annen rolle enn andre offentlige ansatte i en slik
sammenheng. Museets rolle er å skape samarbeid, utvikle aktiviteter og jobbe for å
interessere sponsorer og andre som kan tenkes å bidra til museets virksomhet. Investeringen
må ses som kostnad til inntekts ervervelse.» Kan dere si litt mer om hva som ligger i at
Munchmuseet har en annen rolle enn andre offentlige ansatte når det kommer til å motta
gaver?
8. Slik det ble framstilt i media, er grunnen til at Munchmuseet besluttet å betale for seminaret
at det ble stilt spørsmål ved direktørens deltagelse offentlig, og at andre aktører gikk ut med
at de skulle ta regninga selv. Man kan også lese redegjørelsen i notatet slik. Er dette riktig
forstått?
9. I media er Munchmuseets direktør også sitert på at de 30 millioner kroner som
Munchmuseet fikk fra sponsorer, stiftelser og privatpersoner i fjor, ikke hadde kommet uten
deltakelse på møter og seminarer. Kan dere forklare litt mer rundt dette? Og, til slutt, har
direktøren eller andre ved museet har mottatt andre reiser, seminarer eller lignende, som
gaver?
Vi ber om å motta svar med relevant dokumentasjon innen utgangen av 15. mai. Dersom dette blir
vanskelig, ber vi om en snarlig tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Grøndahl Faller
revisjonsrådgiver
+47 452 39 792

Kommunerevisjonen
Avdeling for forvaltningsrevisjon
oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må

Oslo 18. mai 2020
I det følgende besvares spørsmål fra Kommunerevisjonen, jfr e-post av 4. mai 2020 fra
Ragnhild Grøndahl Faller.
Munchmuseet forvalter Norges viktigste kunstsamling med stor interesse og betydning
for verdenssamfunnet. Forvaltningen og formidlingen av denne samlingen forutsetter at
museet er tilstede og agerer på internasjonale og nasjonale arenaer på lik linje med
andre internasjonale kunstaktører på samme nivå. Museet forvalter Edvard Munchs
gave med de forpliktelser og forventninger det innebærer. I tillegg må museet forholde
seg til den samfunnsrolle en kunst- og kulturinstitusjon som arbeider med
kunstformidling og kunstnerisk ytring, herunder samtidskunst, skal forvalte.
Dette forholdet har betydning for balansen mellom det å være museumsdirektør på lik
linje med andre museumsdirektører med de forventningene og forpliktelsene det
medfører på den ene siden, og på den andre side formelt være byråkrat i offentlig
forvaltning. En svært krevende rolle og balansegang. Oslo kommune respekterer
armelengsavstand-prinsippet som er bredt anerkjent som grunnloven i vestlige
demokratiers kunst- og kulturpolitikk, om enn i uformelle former.
Det er ikke med dette ment å si at man er unntatt fra å følge lover og regler, det er det
klart man skal, og det etterstrebes etter beste skjønn, men snarere å påpeke at museets
adferd må ses i et museumsfaglig perspektiv som ikke i alle henseende sammenfaller
med forventningene til den tradisjonelle byråkratrolle.
Det kan være en vesensforskjell på Munchmuseet og andre etater og virksomheter i Oslo
kommune når det gjelder gaver og sponsorater, da arbeidet med å jobbe frem private
inntekter og andre verdier for museet er en viktig del av museets strategi. Private
inntekter er en betydelig del av museets samlede inntekter. Museet mottar betydelige
gaver, også av denne karakter, og mener at det har vært både ønsket og ansett som
problemfritt. Museets investeringer i forskning, formidling, digitalisering og andre
publikumsrettede aktiviteter kunne ikke vært realisert uten inntekter fra private. Disse
inntektene har økt fra nærmere 15 mill. i 2010 (hvor en del inntekter kom automatisk
fra royalty/rettigheter, men kan også være vanskelig å fastsette i detalj pga overgangen
mellom avdeling og etat) til nærmere 60 mill. i 2019. En formidabel økning som
gjenspeiles i økte aktiviteter på nær sagt alle av museets områder. (Se vedlegg 4)
Det er videre viktig å understreke at deltagelse på Back to University-seminaret ved
Munchmuseets direktør var på oppdrag for museet. Deltagelsen anses for å være
verdifull for museets virksomhet og en naturlig del av direktørens ansvar og
arbeidsoppgaver, og medfører ikke personlige fordeler eller gaver. Begrepet gave slik
museet har anvendt det i denne sammenheng, er å forstå som gave til museet.
Deltagelsen ble begrunnet med at programmets innhold var høyst faglig verdifullt for en
museumsdirektør med både museumsfaglig og annet samfunnsrelevant innhold.
Anledningen ga også gode muligheter for verdifull relasjonsbygging, noe som er viktig
for å skape verdier for museet i form av samarbeid med andre aktører.

Så til de konkrete spørsmål (spørsmålene i kursiv):
1. Har museet etablert egne rutiner eller retningslinjer for hvilke gaver det kan motta, hvem
det kan inngå sponsoravtaler med og i hvilke tilfeller slike vurderinger skal løftes til
byrådsavdelingen?
Ja, se vedlegg 1 ”Mottak av gaver”. Disse rutinene er utarbeidet og fulgt av museet, men
er ikke endelig fastsatt i dialogen med byrådsavdelingen.
2. Hvordan jobber Munchmuseet for å etterleve Oslo kommunes etiske retningslinjer?
Munchmuseet er opptatt av å følge Oslo kommunes etiske retningslinjer, og jobber på
flere måter for å bekjentgjøre og etterleve både disse og ICOMs etiske regler:
- Alle nyansatte gjennomgår og skriver under ved ansettelse på at de har lest og
forstått etiske regler for ansatte i Oslo kommune.
- Etikk er tema minst en gang årlig i avdelingsmøtene der man diskuterer etiske
spørsmål og dilemma.
- Etikk er tema under leder- og medarbeidersamtaler og inngår i mal for disse.
- Etikk og etisk regelverk har vært tema i frokostmøter for alle ansatte
- Museet inviterte ICOMs ekspert Kathrin Pabst til foredrag om museumsetikk for
alle ansatte.
- Direktøren har deltatt i utgivelse av bok om etikk i kunst- og museumsverden,
”Conversations on Museum Ethics, utg av HOK 2011
- Direktøren har jevnlig kontakt om museenes etiske utfordringer med Kathrin
Pabst som er ekspert på museumsetikk
- Direktøren deltok på Arendals-uken 2019 i debatt om museumsetikk
- Etikk er et av flere avveiningskriterier ved inngåelse av samarbeid eller mottak
av gaver
3. Har byrådsavdelingen vært informert om og godkjent Munch-direktørens verv som
styreleder for Sørlandet Kunstmuseum?
Ja, se vedlegg 2
Under følger også noen spørsmål på bakgrunn av direktørens notat som var sendt
byrådsavdelingen:
I notatet står det at «Videre vurderte vi om kostnadene knyttet til deltagelsen kunne
mottas som gave. I første omgang formidlet vi til vertskapet at Munchmuseet ville dekke
kostnadene. Under en senere vurdering, kom vi til at det ikke ville være noen prinsipiell
forskjell på å motta denne gaven i forhold til andre gaver museet mottar fra private. Som
kjent mottar museet en rekke større eller mindre gaver fra stiftelser, privatpersoner eller
private selskap. Dette er ønsket, og bidrar solid til museets inntekter og aktiviteter.»

4. Vi ber om eventuell dokumentasjon på korrespondansen hvor Munchmuseet først formidlet
at den ville dekke kostnadene knyttet til deltagelsen.
Vedlegg 3
Hva er bakgrunnen for at museet gjorde en ny vurdering av om den kunne motta
seminardeltagelsen som en gave? Kan dere si litt mer om hvilke vurderinger dere gjorde,
og begrunnelsen for at det ikke var en prinsipiell forskjell å motta denne gaven sett i
forhold til andre gaver museet mottar?
Munchmuseet jobber for å generere verdier for museet gjennom gaver fra
privatpersoner, stiftelser og private virksomheter. Dette er en viktig del av museets
inntekter. Å motta en gave til et relevant og ønsket formål fra privatpersoner eller
private stiftelser er både legitimt, ønsket og har lang praksis ved museet. I så henseende
skiller ikke denne gaven seg prinsipielt fra andre gaver museet mottar.
I alle gavesaker går vi gjennom følgende spørsmål:
1. Er det noe ved givers virksomhet eller omdømme som er relevant for
avtaleinngåelsen?
2. Kan avtalen påvirke beslutningstakere i kommunen eller museet?
3. Oppnår noen ansatte «utilbørlig fordel», er korrupsjonsreglene dermed til hinder
for at kommunen inngår avtalen?
I tillegg til disse spørsmålene ble skatteplikt og habilitet vurdert.
Munchmuseet arbeider mye med å skaffe midler fra næringslivet og andre aktører til å
finansiere økt aktivitet. Museet har blant annet mottatt 1 mill. i 2015 til å dekke
kostnader forbundet med internasjonalt arbeid som primært går til dekning av
reisekostnader. Når en samarbeidspartner som vi ønsker å motta bidrag fra eller låne
verk fra i tillegg tilbyr å dekke kostnadene ifm. en reise er dette vurdert som legitimt og
verdifullt. De etiske spørsmålene knyttet til mottak av denne gaven ble ikke vurdert
annerledes etter at media omtalte saken, de står fast. Når Munchmuseet likevel valgte å
takke nei til gaven var det basert på omdømmevurderinger.
Videre står det at «I vurderingen om å motta dette som en gave konkluderte museet med at
dette var i tråd med ICOMs og Oslo kommunes etiske regelverk. Det ble dermed konkludert
med at det her ikke foreligger muligheter for interesse- eller habilitetskonflikt. Tvert i mot
har museet stor egeninteresse av å utvikle samarbeidet med både AKO kunststiftelsen og
Nicolai Tangen. Begge representerer kunstsamlinger det kan være aktuelt for museet å
låne verk til utstillinger fra. Dette på lik linje med innlån fra andre private eller offentlige
samlinger.»
5. Kan dere begrunne hvorfor dette er i tråd med ICOMs, særlig punktene 8.12 og 8.13 og
Oslo kommunes etiske regelverk, særlig §§ 4, 5 og 6 og forklare grunnene til at det i denne
saken ikke forelå muligheter for interesse- eller habilitetskonflikt?

Munchmuseet har høy bevissthet om etiske problemstillinger, og vurderer etiske
problemstillinger gjennomgående knyttet til alle museets relasjoner og aktiviteter. Så er
også tilfelle i denne sammenheng.
ICOMs MUSEUMSETISKE REGELVERK 8.12 omhandler museumsansatte og ikke
kunstinstitusjoner. Ingen museumsansatte har tatt imot gaver, tjenester, lå n eller andre
personlige fordeler som de må tte bli tilbudt i forbindelse med utøvelsen av sine
oppgaver for museet. Deltagelsen på seminaret var et oppdrag for Munchmuseet. At
museer tar i mot gaver er ikke prinsipielt i konflikt med ICOMs etiske regelverk, men en
vanlig og ønsket praksis for de fleste museer da det skaper verdier. Det legges dermed
mye arbeid for å generere gaver som styrker museenes samlinger og aktiviteter. Staten
har av den grunn opprettet en gaveforsterkningsordning tilknyttet kulturinstitusjonene
for å stimulere til økt gaveaktivitet fra private.
Det kan videre tilføyes for å sammenligne hvordan andre museer og kunstinstitusjoner
som deltok på seminaret vurderte dette, de fleste omfattet av ICOMs etiske regelverk:
Henie Onstad kunstsenter, British Museum i London, Statens museum for kunst i
København (Det danske nasjonalmuseum), Courtauld, University of the Arts, Barnes,
London School of Economics, MOCAA og fler tok i mot tilbudet om å få alle kostnader
ved deltagelsen på seminaret dekket av arrangør.
ICOMs MUSEUMSETISKE REGELVERK 8.13 omhandler eksterne ansettelsesforhold eller
forretningsinteresser. Vervet på Sørlandets Kunstmuseum anses ikke å komme i konflikt
med Munchmuseets interesser på noen måte. Vervet er godkjent av arbeidsgiver, jfr pkt
3 i besvarelsen.
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune
§ 4 Ansatte i Munchmuseet er seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler på
vegne av alle innbyggerne i kommunen, og plikter å ta vare på kommunens ressurser på
den mest økonomiske og rasjonelle må te, og vil selvsagt ikke misbruke eller sløse med
kommunens midler. Kostnader forbundet med seminaret i USA må ses som kostnader til
kompetansebygging, relasjonsbygging og utgifter til inntekts erverv.
Seminarets faglige innhold, som både handlet om aktuelle museumsfaglige spørsmål og
en rekke andre relevante samfunnsmessige spørsmål, var klart verdifullt for museet å
delta på. Dersom ikke direktøren hadde hatt anledning, ville museet foreslått at en
annen ved museet ble invitert. To andre kunstinstitusjoner valgte å sende en annen
representant enn sin direktør.
Videre gjennomføres det en rekke møter med potensielle sponsorer både nasjonalt og
internasjonalt. Erfaringen er at det kan ta 12- 18 mnd med relasjonsbygging i form av
møter og diskusjoner før en aktør eller mulig samarbeidspartner er innstilt på å inngå
avtale. I enkelte tilfeller holdes dialog med potensielle sponsorer eller andre
samarbeidspartnere eller tilskuddspartnere over flere år før en lykkes med å utvikle en
avtale. Enkelte avtaler har gjerne en 3-5 års varighet og inntektsmessig gir de 3-5 mill.
kr årlig, mens andre kan dreie seg om mindre eller større gaver.

Det er helt nødvendig å delta på arenaer i form av seminar, foredrag, utstillingsåpner,
mottakelser mm der vi kan møte nøkkelpersoner og beslutningstakere for å skape
interesse, informasjon, tillitt samt utforske felles interesser og strategier. Sponsorarbeid
og annet samarbeid er et langsiktig og krevende arbeid. Av de totale sponsormidlene
(nasjonalt) mottar kultursektoren kun 17% (der mesteparten går til musikkfestivaler)
mens idretten mottar 61%. Munchmuseet er blant museene som har lykkes godt med
dette arbeidet (se vedlegg 4)
Det foreligger for øvrig etter vår kunnskap ikke noe forhold hvor museets ansatte har
tilegnet seg personlige fordeler av kommunens ressurser, verken økonomiske midler,
eiendommer eller andre eiendeler.
§ 5 Habilitet. Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Oslo
kommune er bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte har en selvstendig
plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning
med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte forelegge spørsmålet for sin
nærmeste leder.
Det er hovedsakelig i saker om ansettelse vi har hatt inhabilitet. Habilitetsspørsmålet tas
også ofte opp i forbindelse med verv, mottak av gaver og anskaffelser.
§ 6 omhandler Ansatte i Oslo kommune, og kommer ikke til anvendelse i forhold der det
mottas gaver til virksomheten.

6. Kan dere si litt rundt museets egeninteresse av å utvikle samarbeidet med både AKO
kunststiftelsen og Nicolai Tangen, og museets vurdering av direktørens rolle som direktør
for Munchmuseet og somstyreleder for Sørlandet Kunstmuseum, som skal forvalte Tangensamlingen og om dette vil påvirke eventuelle lån av verker fra overnevnte?
Det er i Munchmuseets interesse å utvikle gode relasjoner til samlinger og samlere som
eier kunstverk det kan være interessant for museet å låne inn til egne utstillinger. Dette
er vanlig praksis for de fleste museer i forbindelse med utstillingsprosjekter både i eget
hus og ved utlån eller salg av utstillinger til andre arrangører. Hvilke verk det er behov
for i et utstillingskonsept defineres av kuratorer/kunsthistorikere basert på forskning
og utstillingenes problemstillinger og perspektiver.
Det er over tid opparbeidet gode relasjoner til en rekke kunstsamlinger og eiere av
kunst som bidrar til museets utstillinger både hjemme og ute. Denne praksisen er en
viktig del av virksomheten som det er full åpenhet om. Både Nicolai Tangen og AKO
kunststiftelse eier kunstverk det kan være aktuelt å søke om lån fra. Slike behov
defineres av den/de kuratorer som utvikler utstillingskonsepter. Fire verk fra AKO
kunststiftelse inngår i en av de semi-permanente utstillingene i det nye Munchmuseet,
Munch i kontekst, hvor Edvard Munchs kunst settes inn i en nasjonal og internasjonal
sammenheng gjennom kunstverk fra Stenersensamlingen (som er forvaltet av museet),
gjennom innlån fra AKO kunststiftelse og Canica stiftelsen samt gjennom gaver fra
Sparebankstiftelsen DNB.

I notatet ble det også vist til at gaven hadde en verdi under 80.000, noe som lå innenfor
museets fullmakter å beslutte å motta, uten å løftes til byrådsavdelingen. Kan dere si litt
mer om hva dette betyr og legge ved kopi av fullmakten?
I Byrådssak 1185/06, vedtatt 26.10.2006, fattet byrådet følgende vedtak:
1. I medhold av bystyrevedtak 220/1997, jf kommuneloven § 20 nr 3, delegeres
den enkelte byråd myndighet til å motta gaver med takk såfremt disse ikke
påfører kommunen forpliktelser. For fast eiendom gjelder en beløpsgrense på
kr 2 mill.
2. Den enkelte byråds adgang til videredelegasjon begrenses til å gi myndighet
til å motta gaver med takk med en verdi inntil kr 80 000. Det er en
forutsetning for bruk av fullmakten at gaven ikke påfører kommunen
forpliktelser.
Ved vedtak den 14.11.2006 sak 19/2006 (vedlegg 6) delegerte byråd for næring og
kultur til etatene fullmakt til å motta gaver med takk med en verdi inntil kr 80.000. Det
er en forutsetning for bruk av fullmakten at gaven ikke påfører kommunen forpliktelser.
Munchmuseet var i 2006 en del av det so da het Kultur- og idrettsetaten, men fullmakten
gjelder for Munchmuseet etter at det ble en egen etat.
I byrådssak 1018/20 den 25.2.2020 ble beløpsgrensen utvidet til 200 000, men denne er
foreløpig ikke videredelegert.
Se for øvrig vedlegg 1, rutine for mottak av gaver.
Videre har vi behov for å spørre dere om å utdype eller forklare litt mer om hva som ligger
i noen av vurderingene som står i notatet/ kommet i media:
7.
I notatet står det også at «Da spørsmålet om betaling av kostnader forbundet med
deltagelsen på seminaret ble diskutert i offentligheten, opplevde vi at det var vanskelig å
skape forståelse for at Munchmuseet har en annen rolle enn andre offentlige ansatte i en
slik sammenheng. Museets rolle er å skape samarbeid, utvikle aktiviteter og jobbe for å
interessere sponsorer og andre som kan tenkes å bidra til museets virksomhet.
Investeringen må ses som kostnad til inntekts ervervelse.» Kan dere si litt mer om hva som
ligger i at Munchmuseet har en annen rolle enn andre offentlige ansatte når det kommer
til å motta gaver?
Det er en generell forventning om at kulturinstitusjoner skal øke andelen private
inntekter. Dermed vil en kulturinstitusjon kunne utvikle en annen og mer aktiv strategi
for å generere private inntekter gjennom relasjonsbygging enn andre offentlige
virksomheter.
Med utgangspunkt i en slik forventning ble den Statlige gaveforsterkningsordningen
etablert i 2014 som et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat
finansiering. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25%
av gavebeløpet. Ordningen ble utvidet i 2018.

Til begrunnelsen for den Statlige ordningen: I den omstillingen som kulturlivet står
overfor er det vesentlig at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet ser
hvilken verdi kunst og kultur har i samfunnet, og at de ser verdien av å engasjere seg
finansielt. Økte private inntekter styrker kunst- og kulturtilbudet, og er dermed viktig
for å nå ut til et større og mer mangfoldig publikum. Munchmuseet har mottatt 4,4 mill
kroner gjennom den Statlige gaveforsterkningsordningen frem til og med 2019.
Ordningen omfatter ikke sponsorater og andre samarbeid, kun rene gaver.
Økonomisk støtte til museet i form av gaver er derfor viktig for museets aktiviteter og
tilbudet til publikum.
8.
Slik det ble framstilt i media, er grunnen til at Munchmuseet besluttet å betale for
seminaret at det ble stilt spørsmål ved direktørens deltagelse offentlig, og at andre aktører
gikk ut med at de skulle ta regninga selv. Man kan også lese redegjørelsen i notatet slik. Er
dette riktig forstått?
Vi mener fortsatt at beslutningen om å motta dette som en gave var riktig og i tråd med
etiske regelverk. Vi forventet ikke at mottak av denne gaven skulle få så stor negativ
oppmerksomhet i offentligheten. Munchmuseet er opptatt og avhengig av et godt
omdømme. Vi ble bekymret for at denne oppmerksomheten skulle påvirke museets
omdømme negativt og valgte da å endre beslutning. Det er ikke uvanlig av
organisasjoner og bedrifter å endre beslutninger dersom en beslutning kan skade
virksomhetens omdømme. Det var også et element at flere deltagere på seminaret
innenfor offentlige virksomheter bekreftet at deres arbeidsgiver ville dekke kostnadene
selv. Vi gikk dermed igjennom beslutningen på nytt, og kom til ut i fra en
helhetsvurdering at Munchmuseet også var best tjent med å dekke kostnadene selv.
Dette var en vanskelig avveining hvor begge mulige løsninger etter vår mening kunne
forsvares.

9. I media er Munchmuseets direktør også sitert på at de 30 millioner kroner som
Munchmuseet fikk fra sponsorer, stiftelser og privatpersoner i fjor, ikke hadde kommet
uten deltakelse på møter og seminarer. Kan dere forklare litt mer rundt dette?
Omfattende strategisk og systematisk relasjonsbygging over lang tid ligger til grunn for
svært gode resultater innen inntekter fra gaver og sponsorater. Som nevnt
innledningsvis er de private inntektene til museet økt fra nærmere 14 mill i 2010, da
etaten ble etablert, til nærmere 60 mill i 2019. Se for øvrig oversikt over utbetalte
sponsorinntekter og kontraktfestede sponsorinntekter i 2019, vedlegg 5.
Relasjonsbygging handler om å representere museet på en rekke arenaer hjemme og ute
for å bli kjent med potensielle samarbeidspartnere, lære om andres strategier og felles
muligheter gjennom uformelle samtaler med beslutningstakere, ledere,
styrerepresentanter og andre premissleverandører. Det å benytte ulike arenaer til å
informere om og diskutere museets visjoner, mål og strategiske verktøy med
beslutningstakere i andre virksomheter, legger grunnlaget for å se felles strategier og
mål, og eventuelt generere langsiktige verdifulle samarbeid for begge parter.

Munchmuseet har nærmere hundre samarbeidspartnere som bidrar til museets
verdiskapning på ulikt vis, og som bl. a. er grunnen til at museet skårer svært høyt på
resultater, herunder de kommunale måltall. I det følgende vises det til en rekke av de
relasjoner som er resultatet av det langsiktige arbeidet:
I 2019 inngikk Munchmuseet avtale med Clarion hotell Oslo og The Hub, Deloitte og
Aker BP som alle er 3-årige avtaler. Viking Cruises ble først partner i 2016, og avtalen
ble forlenget i 2017.
Idemitsu Petroleum Norge som siden 1991 har bidratt vesentlig til museets aktiviteter
var også en aktør det ble jobbet mye med for å øke deres engasjement og tilskudd til
museet. Avtalen med selskapet ble fornyet og utvidet for perioden 2010 – 2013 der
Idemitsu Petroleum Norge ga 4 millioner i forbindelse 150-års jubileum. Ny avtale ble
inngått i 2014 med varighet fram til 2017 og denne gang på 8 millioner. Ny forlengelse i
2018 på 10 millioner som igjen ble utvidet med ytterligere 2 millioner kr i 2019.
Dermed har museet kunnet realisere ambisiøse kunstprogram og synliggjort Edvard
Munch på en nasjonal og internasjonal kunstarena. Publikum har fått mulighet til å bli
bedre kjent med Edvard Munch gjennom kunstnermøter med blant annet van Gogh,
Jasper Johns og Mapplethorpe. Samarbeidet med Idemitsu Petroleum Norge er vært
svært verdifullt for Munchmuseet. Selskapet har bidratt med mer enn 100 millioner
kroner siden 1991. Samarbeidet med Idemitsu har også bidratt til å nå ut til et Japansk
publikum både i Norge og i Japan. Munch-utstillingen i Tokyo i 2018/19 hadde 670.000
besøkende.
Equinor har vært en samarbeidspartner i perioden 2015 til 2019 og har bidratt til
lanseringen av museet nye kunstpris Edvard Munch Art Award.
Bergesenstiftelsen har siden 2014 støttet museets forskningsarbeid med Edvard
Munchs skisser og tegninger til en verdi av 12 millioner kroner. Samarbeidet med
Bergesenstiftelsen ble fornyet med ytterligere 10 millioner kroner i 2017 i tillegg til en
gave som gjør det mulig å anskaffe to nye flygel til museet i Bjørvika.
Stiftelsen UNI har gitt 1 million kroner til forbedring av oppbevaringen av
Munchmuseets grafiske arbeider
I 2020 har Munchmuseet landet en avtale med Sparebankstiftelsen DNB på 20 millioner.
Dette ligger til grunn for en ambisiøs digital satsing som skal gjøre Munchs kunst
tilgjengelig for alle både hjemme og ute, også de som ikke har mulighet til å besøke
museet. De skal utvikle innovative måter å formidle Munch på med digitale
fortellerteknikker og hvor museumspublikumet inviteres til aktivitet. Stiftelsen har også
bidratt til innkjøp av kunstverk til museets samling.
Nylig inngikk museet en avtale om et offentlig/privat samarbeid der Talent Norge bidrar
med 6 millioner som forutsatte ”matchfunding” fra privat sektor. Vi lykkes med dette
gjennom vår relasjon til Canica AS som dermed også bidrar med 6 mill. Canica AS har for
øvrig bidratt med midler til oppstart av medlemsprogram og museets internasjonale
satsing.

I tillegg har Munchmuseet over tid bygget relasjoner med en rekke bedrifter, stiftelser
og privatpersoner som vi på sikt håper vil være med å bidra til å utvikle museets viktige
arbeid.
Og, til slutt, har direktøren eller andre ved museet har mottatt andre reiser, seminarer eller
lignende, som gaver?
Munchmuseet legger til grunn at ansatte ved Munchmuseet ikke mottar gaver ut over
det som er tillat innenfor kommunens regelverk. Dette har heller ikke skjedd så vidt vi
er kjent med. Når det gjelder spørsmålet fra Kommunerevisjonen, antar vi den handler
om gaver til museet lignende den museet ville kunne akseptert fra Nicolai Tangen
vedrørende deltagelse på seminaret i Philadelphia.
Munchmuseet har en omfattende nasjonal og internasjonal virksomhet som krever at
mange av museets medarbeidere har oppgaver utenfor Oslo, noe som krever en nokså
omfattende reisevirksomhet. Museets praksis er å dekke kostnader for medarbeidere
ved deltagelse ved eksterne utstillinger og andre arrangementer. Denne praksis følges
som regel. Det er likevel vurdert i noen tilfeller å ta i mot dekning av kostnader for
museets ansatte når de er på oppdrag for museet dersom dette ikke kommer i konflikt
med etiske regelverk. Dette vurderes fra tilfelle til tilfelle.
I det følgende beskrives de tilfeller hvor sponsor eller arrangør har dekket kostnader for
museets ansatte.
Ofte dekkes kostnader ved deltagelse på internasjonale åpninger av Munch-utstillinger
av samarbeidspartnere. Ved utlån av verk eller utstillinger, dekkes ofte reise- og
oppholds kostnader for museets ansatte, men ved større utlån kan disse kostnadene
dekkes over generelle honorarer kontraktfestet fra innlåner eller samarbeidspartner.
Munchmuseets ansatte tar ikke honorar for foredrag eller annen medvirkning ved
seminarer eller konferanser, men tar i noen sammenhenger i mot dekning av kostnader
til reise, opphold og kost. Denne aktiviteten anses som en del av museets ordinære
utadrettede virksomhet og er en naturlig del av museets kunnskapsformidling.
Videre mottok Munchmuseet 1 mill fra Canica stiftelsen til internasjonal virksomhet
herunder støtte til internasjonale reiser. Det har vært andre aktiviteter der sponsor har
dekket reise- eller oppholdskostnader for medarbeidere ved Munchmuseet slik det
fremgår av det følgende.
Avtalen med Viking Cruises innebærer oppdrag på skipene som foredrag og
omvisninger og andre kunstopplevelser, og medarbeideres kostnader til reise og
opphold har ved flere anledninger vært dekket av Viking.
Det samme gjelder medvirkning ved åpningen av Munch-utstillingen i Dahran hvor
hovedsponsor Aker sto for transport.
Etter åpningen av Munch+Jorn utstillingen på Asger Jorn-museet i Silkeborg, Danmark i
2017 tok Munchmuseets direktør i mot tilbudet om å reise direkte hjem til Oslo med
sponsor Canicas privatfly fremfor å anvende den bestilte og betalte hjemreisen med

rutefly om København. Ved den offisielle åpningen av Canica- utstillingen i Kunsten
Museum of Modern Art i Aalborg i 2019 deltok direktøren for Munchmuseet sammen
med en rekke andre aktører fra kunstlivet på Canicas regning. Munchmuseets direktør
var invitert av Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg og ville uansett deltatt på en
åpning av en utstilling som først var vist på Munchmuseet i Oslo. Dette handler om å vise
interesse for og delta på arrangementer våre internasjonale samarbeidspartnere og
sponsorer for øvrig inviterer til.
Disse unntakene fra den sedvanlige praksis som innebærer at museet selv dekker alle
kostnader for sine medarbeidere ved oppdrag på eksterne utstillinger eller andre
arrangementer har vært gjennomgått og vurdert av museet internt som legitime og
innenfor de etiske regelverk.

Vi tar gjerne et møte for å utdype dette nærmere eller besvarer andre spørsmål
kommunerevisjonen måtte ha.
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