Opfølgning på kvalitetsvurdering af Vesthimmerlands Museum

Anbefalinger

Tiltag/aktivitet

Milepæl/tidsplan

Etårs opfølgning

Her gengives ordret Slots- og
Kulturstyrelsens enkelte
anbefalinger fra
kvalitetsvurderingsrapporten.

Ud for hver anbefaling angives i punktform tiltag/aktivitet,
som museet vil iværksætte for at imødekomme
anbefalingen.

Her anføres tidsplan
for, hvornår
tiltag/aktivitet
forventes nået.

Denne kolonne udfyldes
forud for opfølgningsmøde
med Slots- og
Kulturstyrelsen ét år efter
godkendelse af museets
opfølgningsplan.
Opfølgningen skal i
punktform angive status for
museets arbejde med at
gennemføre de anførte
tiltag/aktivitet.

 at museet udarbejder et strategisk
grundlag for den samlede
virksomhed og prioriterer
ressourcerne i forhold til en
fremadrettet udvikling af museet.
Herunder særlige faglige
fokusområder.

Der udarbejdes et strategiske grundlag samt handlings- og tidsplan
i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune. Kommunen
planlægger at udarbejde en kulturpolitik, hvor museerne er et af
flere fokusområder.

April 2018- dialogmøde
med Kultur- og
Fritidsudvalget
Juni 2018 – aftale om
fremgangmåde og
målsætning med
forvaltningen
Ultimo 2018 – planen
godkendes af VMÅ
bestyrelse
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 at museet og kommunen er
opmærksomme på, at sikre så
optimale arbejdsvilkår og ressourceanvendelse for museet som
muligt.

Der udarbejdes sammen med kommunens forvaltning en plan for
løbende orientering og drøftelse af løsningsmuligheder vedr.
arbejdsvilkår og ressourceanvendelse.

Planen foreligger i
oktober 2018

 at museet og kommunen er
opmærksomme på, at de mange
forskellige samarbejdsaftaler
museet indgår i, ikke bliver en
hindring for museets fremadrettede
udvikling og mulighed for at
manøvrere og prioritere ressourcer.

Der udarbejdes sammen med forvaltningen en status over
samarbejdsaftaler og plan for gensidige orienteringer og drøftelser.

Planen foreligger i
oktober 2018

 at museets sammen med
kommunen (fortsat) arbejder for, at
sikre et tilstrækkeligt
ressourcegrundlag til at drive og
udvikle museet og at der oparbejdes
en fornuftig egenkapital, så museet
ikke er så sårbart, som det er
tilfældet i dag.

Der afholdes dialogmøder med forvaltningen og det politiske niveau
og udarbejdes en fireårsplan med henblik på at skabe en
bæredygtig økonomi.

Planen foreligger i
februar 2019
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 at museet i dialog med
kommunen og øvrige
samarbejdspartnere forholder sig til
de eksisterende samarbejds- og
samdriftsaftaler med henblik på, at
sikre forventningsafstemning og
fælles fodslag om museets videre
udvikling og nødvendige
prioriteringer.

Der afholdes dialogmøder med forvaltningen og
samarbejdspartnere og udarbejdes en fireårsplan med henblik på
samdriftsaftaler og nødvendige prioriteringer.

Planen foreligger i
november 2019

 at museets opprioriterer
forskningen på nyere tids området.

Der arbejdes fortsat med en opprioritering af opgaverne ved at
afsøge nye muligheder og potentialer, herunder også hos fonde og
puljer.

Budgetforhandlinger
sommer 2018

 at museets forskningsplaner
indgår i et kommende strategisk
afsæt for museets samlede
virksomhed.

Planen udarbejdes af museets forskningsgruppe og museets
ledelse.

Planen foreligger
oktober 2018
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 at museet fastholder og udbygger
sine relevante faglige netværk og
forpligtende forskningssamarbejder med andre museer og
videninstitutioner med henblik på
at sikre kvalitet, niveau og udvikling
i museets forskning.

Der arbejdes fortsat med en opprioritering af opgaverne ved at
afsøge nye muligheder og potentialer, der nedfældes i en strategiog handleplan.

Planen foreligger i
februar 2019

 at museet udarbejder en
formidlingsplan, der vil indgå som
et strategisk afsæt for museets
samlede virksomhed og sætte mål
for den videre prioritering,
udvikling og drift af museet.

Planen udarbejdes af museets formidlingsgruppe og museets
ledelse.

Planen foreligger
november 2018

 at museet foretager en vurdering
af, hvilke besøgssteder, der har
størst potentiale og bedst
understøtter museets videre
udvikling med henblik på
nødvendig prioritering af, hvad
museet skal bruge ressourcer på at
opretholde og videreudvikle.
Herunder museets engagement på
Stenaldercenter Ertebølle.

Vurderingen foretages af museets bestyrelse i samråd med
Vesthimmerlands Kommune. Vurderingen indgår i planen for
museets strategiske grundlag

Ultimo 2018
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 at museet fastholder sin kvalitet
og niveau i skoletjenestearbejdet.
Herunder det lokale samarbejde
med skoler, daginstitutioner og
ungdomsuddannelser i kommunen.

Samarbejde med kommunen om KulturNøglen fortsætter.
Endvidere sker yderligere udviklingstiltag mht.
museumsundervisning for børn med særlige behov.

 at museets fortsætter og udvikler
sit arbejde omkring
brugerinddragelse i forbindelse
med kulturarven og videndeler sine
erfaringer på dette område.

Indgår i museets overordnede strategi- og formidlingsplan. Projektog fondsansøgninger vil være en del af finansieringsgrundlaget.

 at der arbejdes mod en langsigtet
løsning vedr. opbevaring af museets
samling.

Museet er interesseret i en fællesmagasinløsning sammen med
andre statsanerkendte museer, men p.t. er ingen
løsningsmuligheder i sigte.
Den nuværende lejeaftale er bundet til en femårig periode frem til
oktober 2022. Indtil da skal der være fundet et alternativ.
Arbejdet med magasinløsning indgår i dialogmøder i
udviklingsplaner i samarbejde med kommunen.

2018

Ultimo 2018
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Inden september 2022

 at der udarbejdes en prioriteret
bevaringsplan samt en
værdiredningsplan.

Planen udarbejdes af museets formidlingsgruppe og museets
ledelse og drøftes med Bevaringscenter Nordjylland.

 at den aktive indsamling og
undersøgelsesvirksomhed indenfor
både arkæologi og nyere tid
reflekteres i en sammenhængende
plan i forhold til museets forskning
og formidling.

Jfr. ovennævnte planarbejde.

 at museet fortsætter arbejdet med
at sikre ensartet praksis i
samarbejdet med kommunen om
varetagelse af kapitel 8 arbejdet.

Der arbejdes hen imod et dialogmøde med teknisk udvalg og
forvaltningen.
Der etableres et samarbejdsudvalg på nyere tids området med
repræsentanter for kommunen og museet.
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Planen foreligger i
januar 2019.

2018

 at museet i dialog med
fortidsmindekontoret følger op på
de manglende registreringer i Fund
og Fortidsminder samt det mindre
efterslæb med hensyn til
afrapporteringer.

Der arbejdes fortsat med en opprioritering af opgaverne ved at
afsøge nye muligheder og potentialer, herunder pulje- og
fondsmidler. Udarbejdelse af en plan til løsning af opgaven.

Planen foreligger i
januar 2019.

 at museet fortsætter og
videreudvikler sin forvaltning og
faglige afkast (forskning og formidling) af den antikvariske
virksomhed og sin rolle som aktiv
aktør i den kommunale planlægning og udvikling.

Der arbejdes fortsat med en opprioritering af opgaverne ved at
afsøge nye muligheder og potentialer på baggrund af udarbejdede
strategier og arbejdsplaner.

Arbejdsplan 2019
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