UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I LOEN
Museumsreformen og statsbudsjettet:
DE SISTE 50 MILL. KR MÅ PÅ PLASS,
SAMTIDIG ER DET NÅ TID FOR Å PRIORITERE KVALITET!
Økonomisk oppfølging av museumsreformen
Museumsreformen er
karakterisert som en ”…av de mest utfordrende
omstillingsprosjektene i Norge i den senere tid1”. Gode resultater er oppnådd, men
ennå gjenstår mye. Kulturministeren har selv pekt på behovet for å styrke
”…arbeidet med kvalitetsdelen av reformen.”2 Museumsforbundet deler dette synet
og forutsetter at dette legges til grunn ved kommende tildelinger.
Museene er forespeilet over 40 mill. kr i årlig økning over statsbudsjettet.
Kulturdepartementets egne tall, viser en økning på inneværende statsbudsjett på
23 mill. kr3. Etter museumsforbundets mening er ikke dette tilstrekkelig for en god
oppfølging og gjennomføring. Vi forventer at de resterende 50 millionene blir fulgt
opp i kommende statsbudsjett!
En nasjonal plan for samlingsforvaltning/REVITA-plan
En rekke tilstandsrapporter, herunder Riksrevisjonens rapport, "Bevaring og sikring
av samlingene til fem statlige museer", viser behovet for å styrke arbeidet med
museenes samlingsforvaltning. Riksrevisjonen beskriver dette i Dokument nr. 3:1
(2006–2007): ”Undersøkelsen viste at oppbevaringsforhold og sikringstiltak i mange
tilfeller var lite tilfredsstillende.”
Museumsforbundet er godt fornøyd med at regjeringa har slått fast at den vil
”…starte arbeidet med en plan for sikring og bevaring av museumssamlingene” – en
REVITA-plan4. Forbundet forventer nå at startskuddet for dette arbeidet blir gitt i
forbindelse med statsbudsjettet, og at museene involveres i prosessen.
Museumslov
Museumsforbundet er godt fornøyd med at Regjeringa har innført en allmenn
kulturlov, men vi forventer at dette også blir fulgt opp med en egen museumslov,
slik flere representanter har etterlyst på Stortinget. I dag er Norge et av få land i
Europa som fremdeles står uten en slik lov.
Kontaktpersoner:
Styreleder Ove Magnus Bore, Stavanger Museum tlf. + 47 9701 9676
Generalsekretær Tron Wigeland Nilsen, Norges museumsforbund,
tlf. + 47 9012 4970
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