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Forsikrings- og 
garantiordninger

Definisjon
Sikre at objekter i museets forvaring, både innlånte og andre objekter som museet 
har forvaltningsansvar for, er forsikret mot skade eller tap.

Omfang
Å kartlegge museets forsikringsbehov kan være komplisert og kreve råd fra 
eksperter, sikkerhetsrådgivere og konservatorer, samt egne forsikringsselskaper. 
Risikoen museet forsikrer mot og hvilken dekning det er behov for avhenger av 
relaterte prosedyrer, inkludert Verdivurdering og Beredskapsplanlegging for 
samlinger. Objekter med lav finansiell verdi, men stor museal verdi eller betydning, 
kan trenge forsikring til å dekke rask håndtering etter en katastrofe, etterfulgt av 
mange års konserveringsarbeid.

Forsikringsselskapet kan kreve at objekter med høy verdi, som for eksempel 
kunstverk og antikviteter, blir katalogisert og fotografert i tilstrekkelig detalj til at 
de senere kan gjenfinnes dersom de blir stjålet. Internasjonalt brukes ObjectID-
standarden til dette formålet.

Statlig forsikring for inn- og utlån refererer til en ikke-kommersiell forsikring av den 
typen som er underlagt regjeringer, slik at museer kan låne verdifulle objekter de 
ellers ikke ville hatt råd til å låne inn.

Standarden
Museet skal ha en policy for forsikrings- og garantiordninger for objekter som er 
i museets forvaring. Dette kan enten være et eget dokument eller del av en større 
policy for hele samlingsforvaltningen. Policyen bør uansett svare på følgende 
spørsmål:

 • Har museet tillatelse til å forsikre samlingene sine? Mange statlige museer har 
ikke det.

 • Hvilke objekter trenger forsikring, og mot hvilke risikoer?

 • Hvilke objekter vil det være hensiktsmessig å forsikre, og mot hvilke risikoer?

 • Hva kan kreve en gjennomgang av et objekts forsikringsdekning?

 • Hvordan skal lånte objekter forsikres eller beskyttes av en garanti?
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 • Hvordan sørge for at objekter som lånes ut eller befinner seg på et annet sted 
er tilstrekkelig beskyttet?

 • Hvem er ansvarlig for å ordne med forsikring og fornyelse av forsikring?

 • Hvordan skal forsikringsdekningen holdes oppdatert?

Museet skal også ha en skriftlig prosedyre som beskriver trinnene som skal følges 
ved håndtering og dokumentasjon av forsikringer. Spectrums foreslåtte prosedyre 
er et godt utgangspunkt. Men uansett hvordan det gjøres, skal museets prosedyre 
oppfylle følgende minstekrav:

Minstekrav Hvorfor er dette viktig?

Om mulig, er alle objekter i museets 
forvaring, enten de befinner seg i 
museet eller et annet sted, forsikret 
eller beskyttet av garanti, i henhold til 
museets policy.

Det er mulig å hente seg inn igjen etter 
tap av eller skade på objekter som 
museet forvalter. 

Långivere kan kompenseres for tap av- 
eller skade på sine objekter.

Museet har økonomi til å betale 
egenandel eller skadeerstatning, om 
det skulle bli nødvendig.

Det er tilstrekkelig økonomiske 
ressurser til å dekke kostnader om det 
verste skulle skje.

Museets forsikrings- og 
garantiordninger evalueres regelmessig 
og fornyes ved behov.

Endringer i verdivurderinger gjenspeiles 
i forsikringen. 

Nye ervervelser dekkes av forsikringen.

Museets katalogposter oppfyller alle 
krav som stilles fra forsikringsselskapet 
for at stjålne objekter skal kunne 
gjenfinnes.

Hvis et verdifullt objekt blir stjålet 
og det ikke finnes bilder og nok 
informasjon til å identifisere det, 
kan det påvirke muligheten til å få 
erstatning fra forsikringen.

Forslag til arbeidsrutine

Kartlegge behov for forsikring og garanti

Lage en policy for forsikring og garanti.

Med policy menes det her museets egne beslutninger om hva som skal forsikres 
eller inngå i garantien. Følgende skal vanligvis forsikres eller inngå i garantien:

 • Innlånte objekter, også under transport. Innlånte objekter er vanligvis underlagt 
kontraktsmessige avtaler, som omfatter krav om forsikring eller garanti.

 • Utlånte objekter, også under transport. Normalt er det låntakeren som har 
ansvar for forsikring eller garanti for objekter som lånes ut til dem, og museet 
bør få skriftlig bevis på at det er ordnet med passende forsikring. I noen tilfeller 
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kan museet på forhånd avtale å stå for forsikringen av objekter som lånes ut og 
inkludere dette i avtalen med lånetakeren.

Følgende må også vanligvis forsikres:

 • Utstillinger med operative tekniske innretninger – det finnes lovpålagte 
forpliktelser som krever spesiell beskyttelse i forbindelse med fly, biler, båter, 
lokomotiv, dampmaskiner, mekaniske utstillinger og gruveutstyr.

Følgende er hensiktsmessig å forsikre:

 • Objekter med høy og enkelt identifiserbar markedsverdi, for eksempel 
kunstverk, edelmetaller, edelstener, myntsamlinger, ur, klokker og visse 
kategorier av biologisk materiale (for eksempel elfenben, selv om dette er 
forbudt å selge og derfor ikke har noen markedsverdi. Forsikringen kan bare 
dekke konservering).

 • Objekter som ikke har høy markedsverdi, men som har stor verdi for museet. 
Dette kan være objekter som er sentrale i museets utstillinger, er av lokal 
betydning eller som er svært kostbare å erstatte, som for eksempel en kopi av 
en motor.

 • Objekter som er under transport eller befinner seg midlertidig hos en 
annen organisasjon, for eksempel for konservering. I visse tilfeller kan 
forsikringsansvaret overføres etter avtale med den andre parten.

Se Merknad 1 for veiledning om objekter under transport.

Arkiver museets policy for forsikring og garanti av samlingene og registrer 
Dokumentplassering slik at den kan gjenfinnes i fremtiden.

Forsikring og garanti for objekter

Ta kontakt med forsikringsselskapet eller garantisten for å ordne 
med dekning.

Det kan ofte være nødvendig å inngå forsikringer eller garantier, eller oppdatere 
eksisterende dekning som følge av andre Spectrum-prosedyrer.

Oppgi nødvendig informasjon til forsikringsselskapet eller garan-
tisten.

Forsikringsselskapet eller garantisten trenger informasjon om museet og museets 
sikkerhetsordninger og beredskapsplanlegging.

Gi forsikringsselskapene aktuelle verdivurderinger for alle objekter som skal 
forsikres. Verdivurderinger av objekter som ikke tilhører museet skal avtales 
skriftlig med eierne. Gå til Verdivurdering hvis museet ikke allerede har oppdaterte 
verdivurderinger.

Bli enige om en forsikring eller garanti og registrer informasjon om 
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dette.

Registrer følgende informasjon om forsikringen eller garantien:

Informasjon for objektidentifisering

 • Referansenummer for de aktuelle objektene – Objektnummer.

 • Kort beskrivelse av de aktuelle objektene.

Eller

Informasjon om innlån

 • Referansenummer for de aktuelle objektene når de er innlånte – Innlån – 
referansenummer.

Registrer følgende informasjon om forsikringsdekningen:

Informasjon om forsikring

 • Museets referansenummer for dekningen – Forsikring – referansenummer.

 • Navn og kontaktopplysninger for forsikringsselskapet:

 • Forsikringsselskap (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Navnet på den i organisasjonen som har godkjent dekningen – Forsikring – 
godkjenner (bruk standardform for navnet).

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

 • Forsikring – merknad (for eksempel spesielle vilkår knyttet til denne 
ordningen).

 • Forsikringsperiode:

 • Forsikring – startdato (bruk standardformat).

 • Forsikring – sluttdato (bruk standardformat).

 • Datoen for fornyelse av dekningen – Forsikring – fornyelsesdato (bruk 
standardformat).

 • Forsikring – polisenummer.

 • Beløpet for dekningen – Forsikring – beløp.

Registrer følgende om ordningen med statlig garanti:

Informasjon om garantiordning

 • Museets referansenummer for dekningen – Garanti – referansenummer.

 • Navn og kontaktopplysninger for garantisten:

 • Garantist (bruk standardform for navnet).

 • Adresse.

 • Navnet på den i organisasjonen som har godkjent dekningen – Garanti – 
godkjenner (bruk standardform for navnet).
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 • Datoen for godkjenningen – Garanti – dato for godkjenning (bruk 
standardformat).

 • Datoen for når garantien starter – Garanti – forespørselsdato (bruk 
standardformat).

 • Garantiperiode:

 • Garanti – startdato (bruk standardformat).

 • Garanti – sluttdato (bruk standardformat).

 • Garanti – merknad (for eksempel spesielle vilkår knyttet til denne ordningen).

 • Datoen for fornyelse av dekningen – Garanti – fornyelsesdato (bruk 
standardformat).

 • Beløpet museet er ansvarlig for å betale ved erstatningskrav – Objektets 
minimumsegenandel.

 • Datoen garantien ble bekreftet av garantisten – Garanti – bekreftelsesdato 
(bruk standardformat).

Ta vare på skriftlige forsikrings- eller garantibevis.

Ta vare på skriftlige forsikrings- eller garantibevis, og kontroller at all informasjonen 
er korrekt.

Arkiver dokumentene og registrer Dokumentplassering i de aktuelle objektenes 
katalogposter slik at de kan gjenfinnes i fremtiden.

Sikre tilgangen til informasjon om forsikringer og garantier.

Begrens tilgangen til, og hold forsikringsinformasjonen beskyttet, ettersom den 
kan inneholde konfidensiell informasjon om blant annet verdivurderinger og 
sikkerhetstiltak.

Følg med på og oppdater dekningen etter behov.

Fastsetting av forsikring for objekter i museets aksesjonerte samling skjer 
trolig fortløpende, med årlige fornyelser som stort sett reflekterer de samme 
risikoene. Dekningen kan imidlertid måtte oppdateres på bakgrunn av endringer 
i verdivurdering eller ervervelse av objekter med høy verdi. Innlån og utlån fra 
museet må også følges opp, og forsikringen oppdateres i henhold til dette.

Ved forsikring mot potensielle konserveringskostnader ved skade, bør museet følge 
med på utviklingen i teknikker og kostnadsendringene dette kan medføre.

Kreve erstatning fra forsikring eller garanti

Samle informasjon som understøtter kravet.

Hvis museet skal fremme et krav om skade på, eller tap av, objekter som er dekket 
av forsikringen eller garantien, kreves det informasjon om objektet og hendelsen. 
Gå til Skade og tap.
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Hvis det dreier seg om en stor gruppe av objekter, sørg for å oppgi så mye 
informasjon som mulig på gruppenivå, og for et gjennomsnittlig eller typisk objekt 
som inngår i gruppen.

Arkiver kravet og registrer Dokumentplassering i de aktuelle objektenes 
katalogposter slik at det kan gjenfinnes i fremtiden.

Veiledning

Merknad 1: Objekter under transport
Ved planlegging av transport skal det avgjøres hvilke objekter som skal være 
dekket av forsikringen under transporten, hvem som er ansvarlig for dekningen 
og hvilket nivå som er nødvendig. Det kan være nødvendig å konsultere 
forsikringsselskapet for å godkjenne transportmiddelet.

Ved planlegging av innlevering av funn og dokumentasjon fra arkeologiske 
prosjekter, forventes det at den prosjektansvarlige arkeologen er ansvarlig for 
forsikringen av materialet under transport. Andre tilfeller der forsikring under 
transport kan være fordelaktig, er ved innsamling/levering av objekter som er kjøpt 
på auksjoner og hos antikvitetshandlere.

Når det gjelder objekter lånt ut fra museet, bør låneavtalen inneholde vilkår om 
at objektet skal være forsikret for en spesifisert verdi for alle risikoer, inkludert 
transport fra tidspunktet objektet forlater museet til det returneres igjen (vegg-til-
vegg-dekning).
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Behold og  
arkiver

Forsikrings- og garantiordninger

Kartlegge behov for forsikring og garanti

Insuring and indemnifying objects

Policy for forsikrings- 
og garantiordninger

Opprett en policy for forsikring 
og garanti, inkludet hvilke 

objekter som må forsikres og 
hvilke som bør forsikres.

Ta kontakt med 
forsikringsselskapet eller 
garantisten for å ordne

med dekning.

 Oppgi nødvendig informasjon 
til forsikringsselskapet eller 

garantisten.

Bli enige om en forsikring eller 
garanti og registrer informasjon 

om dette.

Ta vare på skriftlige forsikrings- 
eller garantibevis.

• Hva slags 
selskapsform 
museet har

• Styret i museet
• Budsjettet

Insurance and 
indemnity policy

[Lenket prosedyre]*

Verdivurdering

Basert på

Behold og  
arkiver

Send

Registrer

 * Annen prosedyre som krever 
forskring eller garanti.

Gå til og  
returner fra

Sikre og kontroller tilgang til 
informasjon om forsikringer og 

garantier.

Følg med på og oppdater 
dekningen etter behov.

Informasjon som 
etterspurt, f.eks. 
om museet, 
sikkerhetsopplegg, 
objekter og 
verdivurderinger

Informasjon for 
objektidentifisering
eller
Informasjon om 
innlån 
Informasjon om 
forsikring 
eller
Informasjon om 
garantiordning

Forsikrings- og 
garantibevis

�

Basert på

Fra
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Skade og tap
Fra

Returner til

 Send og  
arkiver Krav om 

forsikrings- eller 
garantiutbetaling

Samle informasjon som 
understøtter kravet, inkludert 

beskrivelse av hendelsesforløp 
og omstendigheter, samt hvilke 

objekter det gjelder.

Kreve erstatning fra forsikring eller garanti


