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Definisjon
Håndtere og dokumentere innlånte objekter som museet er ansvarlig for i en gitt 
tidsperiode og for et gitt formål, for eksempel utstilling, forskning, konservering, 
utdanning, fotografering eller publisering.

Omfang
Dette gjelder normalt sett objekter som er lånt inn til en utstilling eller annen 
aktivitet, som et forskningsprosjekt. Slike lån skal alltid ha en sluttdato. Ved 
sluttdatoen skal lånet enten forlenges til en ny fastsatt dato eller returneres til 
eieren. Det bør ikke være «permanente» innlån i museet. Hvis det finnes slike 
innlån, bør lånet forlenges og en fast sluttdato settes. Objektet kan eventuelt 
erverves eller returneres til eieren.

Dette er en av primærprosedyrene i Spectrum.

Standarden
Museet skal ha en policy for innlån av objekter. Dette kan enten være et eget 
dokument eller del av en større policy for hele samlingsutviklingen. Policyen bør 
uansett svare på følgende spørsmål:

 • Hvorfor ønsker museet å låne objekter?

 • Hvilke juridiske og etiske problemstillinger skal vurderes før museet låner 
objekter?

 • Hva er korteste og lengste låneperiode?

 • Hvem kan godkjenne låneavtaler på vegne av museet?

 • Hva skal gjøres for å kontrollere proveniensen til potensielle innlån?

 • Hvordan skal museet håndtere lånte objekter hvis den opprinnelige utlåneren 
ikke lenger kan kontaktes?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges 
ved innlån. Spectrums foreslåtte prosedyre er et godt utgangspunkt. Uansett 
hvordan det gjøres, skal museets prosedyre oppfylle følgende minstekrav:
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Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Det foreligger en skriftlig avtale mellom 
museet og utlåner før lånet begynner, 
med tydelig informasjon om hvordan 
objektet skal ivaretas og eventuelle 
vilkår.

Det finnes et formelt dokument som 
viser hva som er avtalt hvis det skulle 
oppstå problemer i låneperioden.

Hensikten med hvert innlån er definert. Museet benytter ikke innlånte objekter 
til andre formål enn det som er avtalt 
med utlåneren.

Alle innlån er tidsbegrenset. Innlån med lang tidsperiode kan 
revurderes regelmessig.

Det skapes ikke fremtidig etterslep med 
objekter som har uklar eierstatus.

Innlånte objekter har tilstrekkelig 
forsikringsdekning eller garantier når 
de er i museets forvaring, også når de 
blir transportert.

Museet kan låne verdifulle objekter 
uten en uakseptabel risiko. 

Objekter er dekket av forsikring eller 
garantier også under transport.

Museet har oppdatert informasjon om 
plasseringer og tilstand for de innlånte 
objektene.

Museet kan gi utlåneren informasjon 
om oppbevaringsforholdene der 
objektene deres stilles ut.

Innlånte objekter blir ikke forlagt mens 
de er i museets forvaring. Det kan 
blant annet føre til at museet mister 
akkreditering.

Museet har skriftlig informasjon om alle 
innlånte objekter.

Dersom det oppstår problemer etter at 
et objekt har forlatt museet, finnes det 
informasjon i den aktuelle lånemappen.

Forslag til arbeidsrutine

Forberedelse for innlån

Foreslå et innlån og hent inn godkjenning.

Det bør fremgå av museets policy i hvilke tilfeller museet kan låne objekter 
og hvordan foreslåtte innlån skal godkjennes internt før en potensiell utlåner 
kontaktes.
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Send en låneforespørsel til utlåneren.

Låneforespørsler bør gjøres skriftlig og sendes så lang tid i forveien som mulig. 
Husk at utlånere ofte har tidsrammer for behandling av låneforespørsler. Det kan 
dreie seg om måneder eller til og med år for enkelte utlånere. Ta høyde for dette i 
planlegging av innlån.

Låneforespørsler bør inneholde:

 • Dato for foreslått innlån.

 • Hvor objektet skal plasseres.

 • Kontekst og formål med innlånet, inkludert informasjon om temaet for en 
foreslått utstilling.

 • Utlånerens navn og adresse.

 • Kontaktinformasjon til ansvarlig person.

 • Objektnumre for forespurte objekter.

 • Kort beskrivelse av de forespurte objektene.

 • Informasjon om forsikring og garantier.

All korrespondanse og informasjon om lånet skal oppbevares i en egen mappe 
som er søkbar på utlåners navn og lånenummer. Registrer Dokumentplassering 
for denne mappen, slik at informasjonen kan gjenfinnes i fremtiden.

Registrere informasjon.

Registrer følgende informasjon for låneforespørselen:

Informasjon om innlån

 • Et referansenummer for innlånet – Innlån – referansenummer.

 • Navn og kontaktperson til utlåner:

 • Utlåner (bruk standardform for navnet).

 • Utlåners kontaktperson (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Personen hos museet som er ansvarlig for innlånet – Innlån – kontaktperson 
(bruk standardform for navnet).

 • Begrunnelsen for innlånet – Innlån – begrunnelse (benytt standard 
terminologi).

 • Foreslåtte datoer for innlånet:

 • Innlån – startdato (bruk standardformat).

 • Innlån – sluttdato (bruk standardformat).

 • Status for innlånet – Innlån – status  (benytt standard terminologi).

 • Datoen for statusen – Innlån – dato for status (benytt standardformat).
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Informasjon for objektidentifisering

 • Utlåners objektnumre for objektene som skal lånes inn.

 • Alternativt nummer.

 • Alternativt nummer – type (registrert som «utlåner»).

Hvis utlåner for eksempel er en privatperson og ikke har nummerert objektene, kan 
museet selv tildele dem midlertidig numre. Dette kan for eksempel være et todelt 
nummer med en bindestrek mellom leddene: først Innlån – referansenummer og 
så et undernummer for hvert individuelle objekt lånt fra samme utlåner.

Sørg for at informasjonen om statusen for innlånet er oppdatert gjen-
nom hele prosessen.

Deling av ytterligere informasjon

Lag og send en fasilitetsrapport (kontrollrapport) til utlåner.

Dersom utlåner går videre i prosessen og vurderer lånet, leveres ytterligere 
informasjon om lokalene på forespørsel. Utlåner kan be om en fasilitetsrapport og 
sende et skjema for dette.

Hent inn ytterligere informasjon om hvert objekt fra utlåneren, og 
oppdater mappen for innlånet.

Når utlåner har gått med på lånet og listen over objekter som skal lånes er 
bestemt, bør museet be om ytterligere informasjon om objektene og registrere 
dette i de riktige mappene. Informasjonen om hvert objekt bør bestå av følgende:

 • Utlåners objektnummer (om det finnes).

 • Beskrivelse av objektet.

 • Navn og adresse til eieren.

 • Vurdering av verdien til objektet.

 • Tilstanden til objektet.

 • Krav for utstilling av objektet.

 • Miljømessige betingelser.

 • Vilkår for hvordan objektet skal håndteres.

 • Eventuelle risikofaktorer.

 • Størrelsen til objektet.

 • Bilder av objektet, for forskning.

 • Informasjon om alle immaterielle rettigheter og tilknyttede lisenser.

 • Eventuell annen beskrivende og historisk informasjon, ved behov.

 • Utstillingsnummer, om aktuelt.
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Det kan være nødvendig å gjenta disse trinnene avhengig av omstendighetene, 
som objektenes tilgjengelighet, miljøbetingelser og sikkerhet.

Oppdater den tilhørende mappen som inneholder korrespondanser, 
objektinformasjon og annen dokumentasjon, slik at informasjonen lett kan 
gjenfinnes og henvises til senere.

Avtale om innlån

Lage og signere låneavtalen.

Bli enige om vilkårene for lånet. Hvis museet låner fra et annet museum, er det 
sannsynlig at det andre museet, som utlåner, setter opp låneavtalen. Hvis ikke, for 
eksempel om utlåner er en privatperson, må museet opprette låneavtalen basert 
på de vilkår som er avtalt (se Merknad 1).

Når lånet er bekreftet, skal alle dokumenter signeres av både utlåner og låntaker. 
Avtalen skal henvise til alle vilkårene for lånet.

Legg signert låneavtale i lånemappen sammen med all annen korrespondanse.

Registrer informasjon om lånet.

Registrer følgende informasjon om lånet:

Informasjon om innlån

 • Navn på personen som har godkjent lånet på vegne av utlåneren – Utlåners 
ansvarlige (bruk standardform for navnet).

 • Datoen for godkjenningen – Utlåners dato for godkjenning (bruk 
standardformat).

 • Vilkår som gjelder for de objektene som omfattes av låneavtalen – Innlån – 
betingelser.

 • Generell informasjon om lånet – Innlån – merknad.

Forberedelser til å ta imot innlånte objekter

Planlegg og forbered ankomsten av innlånte objekter.

Dette kan inkludere å reservere plass i magasin og informere andre om vilkårene 
knyttet til låneavtalen. Museet må sende utlåner informasjon om forsikrings- og 
garantiordninger som dekker objektet. Videre må museet besørge transport 
og sikre seg eventuelle lisenser som er nødvendig for den tiltenkte bruken av 
objektene. Gå til Mottak og fra der til Plassering, flytting og transport for å ordne 
transport.
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Send utlåner bekreftelse på mottak og en oppdatering om objek-
tense tilstanden etter de har ankommet.

Send utlåner en kvittering for å bekrefte mottak av objektene. Tilstanden til 
innlånte objekter skal ha blitt kontrollert som en del av prosedyren Mottak. Den 
registrerte informasjonen skal være i tråd med kravene fremsatt i låneavtalen, av 
forsikringsselskaper eller eventuelle garantister. Hvis det skulle oppstå problemer, 
skal utlåner informeres umiddelbart.

Legg all korrespondanse i lånemappen.

Hvis konservering er nødvendig, skal dette avtales med utlåner.

Ved skader på objektet, eller hvis det er planlagt at konservatorer ved museet skal 
utføre arbeid på objektet, for eksempel rengjøring før utstilling, gå til Bevaring og 
konservering.

Oppfølging av innlånet

Overvåk og rapporter objektets tilstand under låneperioden.

Send tilstandsrapporter til utlåner som avtalt i lånedokumentene. Hvis et objekt 
har blitt skadet, bør utlåner informeres umiddelbart og gis en full rapport. Gå til 
Tilstandsvurdering og analyse.

Hvis det er avtalt i låneavtalen, skal det sendes informasjon om 
oppbevaringsforhold (for eksempel temperatur og relativ luftfuktighet) og annen 
relevant informasjon om objektets plassering. Send også rapporter om eventuelle 
endringer, selv om disse ikke påvirker et lånt objekt direkte. Dette kan for eksempel 
være sikkerhetsbrudd for en plassering med innlånte objekter, og gå til Plassering, 
flytting og transport.

Forlenge låneperioden

Ønsker museet å forlenge låneperioden?

Hvis museet ønsker å forlenge låneavtalen, gå tilbake til trinnene for å avtale 
innlån. Både forespørsel om å forlenge innlånet og utlåners svar skal være skriftlig. 
Det er kanskje ikke nødvendig å opprette helt nye lånedokumenter. Museet bør i 
alle tilfeller kontrollere at informasjonen i den eksisterende avtalen fremdeles er 
riktig. Dette kan bety at det må utføres en ny verdivurdering og at forsikringer og 
garantier må oppdateres. Forlengelser av lånetiden skal alltid gjelde for en fastsatt 
tidsperiode.

Hvis det er behov for det, gå til Forsikrings- og garantiordninger og eventuelt til 
Verdivurdering.
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Tilbakelevering og avslutning

Kontakt utlåneren for å avtale tilbakeleveringen av objekter.

Mot slutten av låneperioden må tilbakeleveringen av objekter organiseres. Bekreft 
at pakking, transport og mottak utføres som avtalt med utlåner. Hvis returdatoen 
blir endret, ta kontakt med utlåner så snart som mulig for en eventuell tidlig 
tilbakelevering av innlånte objekter.

Lag en endelig tilstandsrapport for objektene.

Fullfør en endelig tilstandsrapport for objektene. Ta bilder om mulig, og gå til 
Tilstandsvurdering og analyse.

Returner objektene til utlåner.

Gå til Utlevering og fra der til Plassering, flytting og transport for å ordne 
transport.

Bekreft at alle vilkårene har blitt overholdt, og avslutt lånemappen.

Be om en skriftlig bekreftelse fra utlåner om at alle vilkårene i låneavtalen er 
overholdt. Avslutt åpne oppgaver som for eksempel å betale eventuelle utestående 
avgifter. Gjør de siste endringene i låneinformasjonen og arkiver lånemappen som 
dokumentasjon på innlånet.

Veiledning

Merknad 1: Lånedokumenter
En låneavtale inneholder ofte følgende:

 • Informasjon om objektet, inkludert: hvordan objektet skal ivaretas, stilles 
ut, håndteres og brukes, avtaler for sikkerhet og oppbevaringsforhold, 
tilstandsrapporter og overvåkning, avtaler for konservering som må utføres, 
utlåners rett til å iverksette tiltak (for eksempel dersom objektet skulle vise seg 
å være angrepet av skadedyr).

 • Krav i forhold til forsikrings- og garantiordninger.

 • Kostnader og ansvarsforhold, inkludert: konservering, transport, 
personalkostnader og uforutsette utgifter.

 • Vilkår for reproduksjon og immaterielle rettigheter.

 • Pakking, transport, kurér og andre transportkrav.

 • Forberedelser for lån til forskning, inkludert for destruktiv analyse og teknisk 
preparering. Dette bør inkludere vilkår for hvor omfattende destruktiviteten 
eller prøvetakingen er og informasjon om eierretten til resultatet av denne 
forskningen. Se også Merknad 2.
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 • Ytterligere vilkår som avtalt med utlåner, inkludert: metoden som brukes for 
å kreditere eier på etiketter, eierens rettighet til objektet under låneperioden, 
samt at museet ikke tar ansvar for å spore eieren hvis omstendighetene skulle 
endre seg under låneperioden.

 • Dato for søknad om forlenget lånetid, hvis innlånet skal fornyes.

 • Kontaktinformasjon som understreker utlåners ansvar om å holde låntaker 
informert om enhver endring.

Når museet låner fra andre organisasjoner kan det skje at utlåner har en egen 
standardavtale for utlån, mens museet bruker en annen for innlån. Det er ikke 
anbefalt å signere begge avtalene. Det er låntakers ansvar å godta vilkårene til 
utlåner som eier av objektet. Ved behov kan det skrives en egen avtale der alle 
relevante punkter tas med, slik at begge parter er tilfreds.

Merknad 2: Innlån for forskning
Når det gjelder forskningssamlinger, skjer lån oftere og er mindre formelle. Lån 
skjer vanligvis i tråd med internasjonale normer, som kan være spesifikke for 
forskjellige fagområder. Det kan hende museet allerede har etablerte låneavtaler 
med andre organisasjoner.
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Innlån

Forberedelse for innlån

Deling av ytterligere informasjon

Låneforespørsel med 
f.eks. datoer, hvor 
objektene stilles ut 
og plasseres, hvilke 
objekter museet 
ønsker å låne

Virksomhets- og 
sikkerhetsrapport

Ytterligere 
informasjon om 
objektene som skal 
lånes

Legg avslaget i lånemappen og 
arkiver.

Er det behov for en virksomhets- 
og sikkerhetsrapport?

Informasjon om 
innlån 
Informasjon for 
objektidentifisering

Foreslå et innlån og hent inn 
godkjenning.

 Lag og send en virksomhets- og 
sikkerhetsrapport til utlåner.

 Hent inn ytterligere informasjon 
om hvert objekt fra utlåneren, og 

oppdater mappen for innlånet.

Send en låneforespørsel til 
utlåneren.

Vil utlåner å gå videre i 
låneprosessen?

Policy for innlån

Svar fra utlåner på 
låneforespørsel

Basert på

Basert på

 Send til utlåner 
og arkiver

 Send til utlåner 
og arkiver

Registrer

Fra utlåner

 Ja

 Ja

 Nei

 Nei

?

?

Fortsett på neste side

Ønsker utlåner fortsatt å gå 
videre i prosessen?

Behold og  
arkiver

Avslag på 
låneforespørsel

 Ja

 Nei?
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Fortsett på neste side

Avtale om innlån

Forberedelser til å ta imot 
innlånte objekter

Mottak av objekter

Plassering, flytting 
og transport

Bevaring og 
konservering

Gå til

Behold og  
arkiver

Registrer

Signert låneavtale

Informasjon om 
innlån

Kvittering for mottak

Lage og signere låneavtalen.

 Registrer informasjon om lånet.

Planlegg og forbered ankomsten 
av innlånte objekter.

 Send en bekreftelse på mottak 
og en oppdatering om tilstanden 

til utlåner når objektene har 
ankommet.

Er det behov for konservering?
 Ja

 Nei

?

�

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra  Send til utlåner, 

behold en kopi 
og arkiver

Returner fra

Fortsetter fra  
Deling av ytterligere 

informasjon
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Gå til og  
returner fra

Registrer Informasjon om 
innlån

�

Oppfølging av innlånet

Forlenge låneperioden

Tilbakelevering og avslutting

Overvåk og rapporter objektenes 
tilstand og plassering under 

låneperioden, og send rapporter 
til utlåner i tråd med låneavtalen.

Forny låneavtalen og oppdater 
forsirkinger og garantier.

 Kontakt utlåneren for å avtale 
tilbakeleveringen av objekter.

Lag en endelig tilstandsrapport 
for objektene.

Returner objektene til utlåner.

 Bekreft at alle vilkårene har 
blitt overholdt, og avslutt 

lånemappen.

Gjør de siste endringene 
i låneinformasjonen og 

arkiver lånemappen som 
dokumentasjon på innlånet.

Ønsker museet å forlenge 
låneperioden?

Tilstandsvurdering 
og analyse

Plassering, flytting 
og transport

Forsikrings- og 
garantiordninger

Tilstandsvurdering 
og analyse

Utlevering av 
objekter

Plassering, flytting 
og transport

 Send

Fortsetter fra 
Forberedelser til 
å ta imot innlånte 

objekter

Behold og  
arkiver

 Ja

 Nei

Oppdaterte 
og signerte 
lånedokumenter

?

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

Gå til og  
returner fra

F.eks. tilstands-
rappoerter med 
informasjon om 
klimaforhold som 
temperatur og 
luftfuktighet


