
 

 

Til: Stortingets energi- og miljøkomité, høring 25.10.2016 

Kommentar til forslaget til Statsbudsjett for 2017 

 
Norges museumsforbund er en uavhengig museumspolitisk og -faglig interesseorganisasjon, som 
jobber for å gjøre museene til de viktigste møteplassene i samfunnet. Museumsforbundet 
organiserer et bredt spekter av museer; naturhistoriske-, kunst- og kulturhistoriske museer og 
vitensentre. Blant disse er museene på Post 70 Det nasjonale museumsnettverket under 
Kulturdepartementet, universitetsmuseene, samt de ulike etatsmuseene under andre 
departementer. Flere av Museumsforbudets medlemmer har ansvar for teknisk-industrielle anlegg, 
fredede og verneverdige bygninger og fartøyer eller fartøyvernsenter. Budsjettforslaget for Klima- og 
miljødepartementet som omhandler Kulturminne og kulturmiljø samt Riksantikvaren berører dermed 
flere av våre medlemmer. 
 
Museumsforbundet har merket seg at ambisjonene i flere sentrale stortingsmeldinger på feltet er at 
et prioritert utvalg «freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020». 
Det er en ambisiøs målsetting når det på samme tid foreslås reduksjon i bevilgningene til 
Riksantikvaren. Museene mottar i mindre grad midler fra Riksantikvaren til fredede og verneverdige 
bygninger og andre bygningsmessige tiltak, da oppfatningen synes å være at dette skal dekkes av 
Kulturdepartementet eller andre departementer som museene er underlagt. Det foreslås dessuten 
en reduksjon for tekniske og industrielle kulturminner som i betydelig grad vil berøre våre 
medlemsmuseer.  
 
Tekniske og industrielle kulturminner 
Denne delen av budsjettet har til sammen 15 anlegg inne i bevaringsprogrammet. Majoriteten av 
disse er knyttet til konsoliderte museer med driftsstøtte fra Kulturdepartementet, kommunene og 
fylkeskommunene til den øvrige delen av museumsdriften. Satsingen på teknisk-industrielle anlegg 
startet på 1990-tallet for å sikre bevaring av representative industrielle anlegg som var, og er, sterkt 
underrepresentert blant bevart bygg og anlegg. Disse er krevende å bevare og formidle for publikum.  
 
Da bevaringsprogrammet ble etablert var det et uttalt mål at man ikke bare skulle bevare tomme 
skall, men også bevare maskiner som skulle holdes i operativ stand. Det krever både at man ivaretar 
og viderefører kunnskapen om maskinene og produksjonen i det enkelte anlegg. Flere av anleggene 
holdes i drift og har ulikt omfang av «museumsproduksjon», ved at de produserer noen av varene de 
i sin opprinnelige virksomhet leverte markedet. Denne produksjonen bidrar til at besøket og 
formidlingen på anlegget blir langt mer realistisk enn om maskinene bare beveget seg uten å 
produsere noe. Den bidrar også til å opprettholde kunnskapen knyttet til bevaring av den materielle 
delen av anlegget og, ikke minst, bevaring av den immaterielle kunnskapen knyttet til maskinene og 
produksjonen. Denne kompetanseoverføringen er avgjørende for det videre arbeidet med bevaring 
og formidling av maskinene og anleggene samt den produksjon som foregår. De teknisk- industrielle 
kulturminnene er komplekse anlegg å bevare og formidle og krever kontinuerlig et bredt spekter av 
kunnskaper. Uten kompetanseoverføring og drift vil ikke maskinene kunne vedlikeholdes slik 
meningen var da de ble etablert, og anleggene vil slutte å være levende museumsutstillinger. 



Det siste knappe tiåret har det vært investert en god del midler til istandsetting av de bygg og anlegg 
som ikke kan dekkes av det regulære FDV-tilskuddet. Det er bra! Det som imidlertid er beklagelig er 
at tilskuddene til sikring av anleggene reduseres og at fokuset i bruken av midlene dreies fra løpende 
drift, vedlikehold og opprettholdelse av kompetanse, til kortere prosjekter. Dette reduserer 
forutsigbarheten i økonomien til anleggene, og går ut over det tilbudet som kan gis publikum.   
 
Riksantikvaren har gjennom mange år hatt sterkt fokus på istandsetting og bevaring av bygg, anlegg 
og fartøy, samt opprettholdelse av kompetansen i bruken av disse. De siste årene har 
Museumsforbundet registrert en dreining der fokuset rettes tydeligere mot istandsetting og 
vedlikehold av anleggene, og bort fra vedlikehold av den immaterielle kompetansen i bruken av 
maskinpark og anlegg. Dette understekes av det følgende sitatet fra kriteriene for måloppnåelse i 
budsjettforslaget:  

Interiør/maskinpark skal vere sett i stand og ha eit normalt vedlikehaldsnivå der dette er 
vurdert som ein del av anlegget sitt omfang. Dette må ikkje forvekslast med drift eller 
produksjon, men inngår som ein del av det fortløpande vedlikehaldet av anlegga.  

 
For museer med denne typen anlegg gir den siste setningen grunn til uro og usikkerhet om 
fremtiden. Et konkret eksempel som bidrar til å belyse dette er Sjølingstad Uldvarefabrik. Der ble den 
ordinære driften lagt ned i 1984, men kunnskap og kompetanse om maskiner og produksjon har blitt 
opprettholdt gjennom "museumsdrift". Over tid har statusen som et av de utvalgte teknisk-
industrielle kulturminnene og tilskudd knyttet til dette vært avgjørende for at man har kunnet 
opprettholde drift ved anlegget. Det at man fortsatt kan vise frem maskinene i sin opprinnelige bruk 
og at kompetansen til å drifte dem fremdeles finnes gjør Sjølingstad unikt. Det er årsaken til at 
hundrevis av skoleelever årlig får anledning til å lære om den industrielle revolusjon og 
industrialiseringen av Norge under besøket. Mange turister reiser også langt for å besøke fabrikken.  
 
Norges museumsforbund mener at tilskuddsposten til tekniske og industrielle kulturminner må 
styrkes, og at forvaltning, drift og vedlikehold må prioriteres slik at de tekniske og industrielle 
kulturminnene kan sikres en helhetlig bevaring, der drift av maskinpark og opprettholdelse av de 
ansattes kompetanse er en viktig og naturlig del. Flere av anleggene har heller ikke hatt noen 
realøkning på flere år, og de har dermed ikke fått kompensasjon for lønnsveksten til de ansatte. 
Dette svekker på sikt arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold. 

 
Forslag til merknad: 
Norges museumsforbund foreslår en merknad der man under "Kriterium for måloppnåelse" erstatter 
setningen: "Dette må ikkje forvekslast med drift eller produksjon, men inngår som ein del av det 
fortløpande vedlikehaldet av anlegga." med: 

Å oppretthalde kompetansen i bruken av maskinane ved de teknisk industrielle kulturminna 
er ein viktig del av bevaringa og inngår i tilskottet. "Museal produksjon" er tillate. Det er 
viktig at dei tekniske og industrielle kulturminna også frametter er levande kulturminne. 
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