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I dag benyttes konservatortittelen også av kolleger
som jobber med samlingsforvaltning, utstillinger
med mer - og mange museer har en ukritisk bruk
av yrkesbetegnelsen. Dette oppleves av mange
konservatorer NKF-N, som arbeider med
konservering og som har en lang utdannelse innen
dette, som problematisk (Norske Konserves
1/2016). Kommentarene fra NIKU, Riksantikvaren
og Norsk Kulturråd
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bekrefter at bruken av konservatortittelen også
oppleves som forvirrende for andre profesjoner
(Norske Konserves 2/2016). På bakgrunn av disse
uttalelser har vi stilt Liv Ramskjær,
generalsekretær ved Norges Museumsforbund
følgende spørsmål:
Bør NMF initiere en opprydning av tittel-bruken
som ledd i profesjonaliseringen? Hvem skal ha
tittelen konservator? Bør tittelen beskyttes?

Liv Ramskjær
Generalsekretær, Norges museumsforbund

I Norske Konserves 1 og 2/2016 diskuteres og
belyses bruken av tittelen konservator fra ulike
sider og i en historisk kontekst der også
bruken av titlene konservator/ førstekonservator NMF trekkes inn og omtales.
Historien til disse titlene er imidlertid ikke
belyst i noen av innleggene, jeg vil derfor først
gi en kort oppsummering av historien til disse.
Frem til de siste årene av 1990-tallet var den
etablerte praksisen at søkere til amanuensis/konservatorstillinger, med bakgrunn fra
historie, kunsthistorie, etnologi/kulturhistorie
og arkeologi, som skulle arbeide med
forvaltning, formidling og forskning i museene
ble vurdert av en egen komité satt ned av
Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer
(NKKM)/ Norges museumsforbund (NMF) for
hver enkelt utlysning. Dette var på linje med
amanuensisstillingene på universitetene. Slike
prosesser tok imidlertid ofte lang tid, og det
kom etter hvert opp et forslag fra styret i NMF
om å etablere en enklere ordning der ansatte
kunne søke om dette og vurderes av en faglig
komité, og eventuelt tildeles tittelen
konservator NMF eller førstekonservator
NMF. Dette var bakteppet for etableringen av
“Faglig råd” som behandler søknader fra
museumsansatte om autorisasjon, og som har
overtatt arbeidet til de tidligere enkeltkomiteene. “Faglig råd” består av åtte
personer fra museum eller universitet med
minimum førstestillingskompetanse. Hver
søknad om konservator NMF-tittel behandles
særskilt av to medlemmer som avgir sin
innstilling før behandling i hele “Faglig råd”. I
behandling av søknader om autorisasjon som
førstekonservator NMF, forsterkes komiteen
med et tredje eksternt medlem fra museum
eller universitet med spesialkompetanse innen
søkerens forskningsfelt. Det betyr at denne
autorisasjonen er en autorisasjon av den
vitenskapelige
kompetansen
til
den
museumsansatte søkeren.

For å bli autorisert kreves det minimum to års
variert museumsarbeid; med utstilling,
samlingsforvaltning og formidling med mer, i
tillegg til de vitenskapelige arbeidene. Det er
ansatte i Museumsforbundets medlemsmuseer som kan søke og få tilkjent
autorisasjon dersom kravene som stilles er
oppfylt. Flere av disse oppfordrer sine ansatte
til å søke autorisasjon, og har som strategi at
noen ansatte hvert år skal kvalifisere seg til
konservator NMF-godkjenning. Kulturrådets
museumsstatistikk gir en oversikt over hvor
mange ansatte museene har som har
autorisasjon
som
konservator/førstekonservator NMF, men den gir ikke noen
oversikt over hvor mange som bruker tittelen
uten formell autorisasjon. Norges museumsforbund har heller ingen oversikt over hvor
mange av museene som bruker tittelen
konservator, heller ikke over bruken av tittelen
kurator. Det vi vet er at også mange av
kunstmuseene, som for eksempel Kunstmuseene
i
Bergen
(KODE),
bruker
konservator og at enkelte bruker betegnelsen
gjestekurator
om
prosjektansatte
som
kuraterer en spesiell utstilling – mens de
gjerne kan bruke konservator om de fast
ansatte.
Opprinnelsen til bruken av tittelen konservator
om vitenskapelig ansatte i museene, vil sikkert
egne seg som tema for en masteroppgave i
museologi. Jeg har ikke hatt anledning til å gå
tilbake i våre arkiver, eller andre kilder, for å
undersøke dette eller hele diskusjonen rundt
autorisasjonsordningen da den ble etablert.
Det håper jeg andre vil gjøre, eller at noen av
de som var midt oppe i det den gang utfordres
til å kommentere debatten. Museumsforbundets arkiv inneholder mye materiale fra
tidligere undersøkelser av stillingsstrukturen i
museene som kan belyse tidligere tiders bruk
av stillingstitler.
Mange av dem som har autorisasjon som
konservator eller førstekonservator NMF
bruker dette aktivt i sine e-postsignaturer, og
det bidrar til ryddighet. En mulig løsning for å
klargjøre skillene, er å oppfordre til mer
konsekvent bruk av NKF-N og konservator/
førstekonservator NMF i e-postsignaturer, på
visittkort og nettsidepresentasjoner av
museenes ansatte. Det vil imidlertid kreve at
man ikke bruker tittelen konservator uten en
form for autorisasjon, men finner andre
betegnelser på ansatte med master/hovedfag
som foreløpig ikke er kvalifisert til autorisasjon.
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Norske Konserves 1/2017

Norges
museumsforbund
og
konservator- og førstekonservator
NMF-titlene

Konservatorstipendiat kan være en måte å
skille disse ut på, eller bruke andre pre- eller
suffiks som betegner fagområdet den enkelte
arbeider med. Noen museer har tatt i bruk
betegnelsen konservator formidling for å
tydeliggjøre formidlingsrollen.
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Norges museumsforbund er ikke en
fagforening, og har ikke direkte innflytelse på
hvilke stillingskoder og betegnelser som
brukes i tariffoverenskomster eller i daglig
praksis i museene. NMF er dermed ikke part i
forhandlinger om stillingsbetegnelsene som
knyttes opp til tariffavtalene. Flere av våre
medlemsinstitusjoner har imidlertid meldt til
NMF og Virke at de mener de stillingskoder og
stillingsbetegnelser som brukes i dagens
lønnstabeller ikke er særlig dekkende for
museenes behov. Det kan derfor være god
grunn til at Museumsforbundet bidrar til en
forbedring av disse. Så langt har NMF ved
flere anledninger tatt opp dette med Virke for
å understreke at det er behov for å arbeide
frem bedre egnede stillingsbetegnelser.
Endring av disse titlene krever imidlertid
forhandlinger med mange involverte parter, og
det betyr at også de museumsansatte må ta
dette opp med sine fagforeninger for å få dem
til å samvirke inn i en endringsprosess.
Å opprette en enhetlig praksis i museene er
ikke umiddelbart enkelt da praksisen varierer
en god del og flere benytter ikke de
stillingsbetegnelser som ligger i tariffavtalen,
men har etablert egne kategorier i samråd
med de tillitsvalgte. Mange av kunstmuseene
har ikke fulgt praksisen som Françoise
Hanssen-Bauer beskriver i sitt innlegg i
Konserves 1/2016 (s. 13). Der understreker
hun at det var Sune Nordgren som direktør
etter konsolideringene i 2003 som etablerte
praksisen med å bruke: “konservator som tittel
for å betegne ansatte som arbeider med
konservering. Kunsthistorikere fikk på sin side
tittelen
kurator,
og
man
har
ved
Nasjonalmuseet deretter skilt mellom kurator
utstilling og kurator formidling.” Bruken av
relevante arbeidstitler er noe som museene
selv først og fremst må ta ansvar for. NMF kan
imidlertid legge føringer gjennom sin
autorisasjonsordning, men det må ses i
forhold til andre autorisasjonsordninger av
andre grupper ansatte.

20

Dersom konservatorene (NKF-N) ønsker at
konservator eksklusivt skal brukes om
personer som innehar denne fagkompetansen, må det etableres en akkrediteringsordning av dagens NKF-N-konservatorer på
linje med den etablerte akkreditering gjennom
NMF. Kjersti Marie Ellewsen påpeker i
Konserves 2/2016 (s. 14) at: “Medlemskap i
NKF-N
er
ingen
kvalitetssikring
av
konservatorens kompetanse. NKF-N krever
ikke utdannelse fra European Network for
Conservation-Restoration
Education
(ENCoRE)s medlemsinstitusjoner, og det
undersøkes ikke om medlemmene følger
fagetiske regler i sitt arbeid. NKF-N er en
interesseorganisasjon, og driver ikke med
akkreditering av konservatoren.”
Flere har i debatten vært inne på at titlene ikke
er lovmessig beskyttet og dermed ikke
eksklusive. Mange i de kulturhistoriske
museene opplever betegnelsen kurator som
en unaturlig og fremmed betegnelse som
erstatning for konservatorbetegnelsen. Dette
til tross for at Curator brukes som engelsk
oversettelse for konservator NMF. De siste
årene har Norges museumsforbund anbefalt
“Curator / First Curator Norwegian Museums
Association” når noen har spurt om bruk av
engelsk tittel for konservator NMF. Den gir i
alle fall et tydelig skille mot den engelske
betegnelsen
på
konservator
NKF-N:
“Conservator”. Det kunne vært interessant om
flere av de som opplever kurator-tittelen som
unaturlig bidro til å belyse situasjonen i den
videre diskusjonen av dette temaet.
Norges museumsforbund mener det er viktig å
ha
god
fagkompetanse
innen
alle
arbeidsområdene i museene. Styrking av
arbeidet i de ulike fagseksjonene, blant annet
gjennom tildeling av drifts- og aktivitetsmidler
til ulike tiltak som konferanser, kurs
med mer, er ett viktig ledd i dette arbeidet.
Norsk museumstidsskrift er et annet. Der
ønsker vi å ha artikler som favner hele
spekteret
av
museumsforskning
fra
konservering til historisk, kunsthistorisk,
kulturhistorisk eller arkeologisk og museologisk forskning. Vi ønsker ikke en strid om
tittelbruk, men bidrar gjerne til rydding i bruk
av stillingstitler og oppfordrer gjerne
medlemmene til mer konsistent bruk av
arbeidstitler som tydeliggjør funksjonen til de
ulike kompetansepersonene i museene.

