
 

 

Til: Stortingets familie- og kulturkomite, 17.10.2016 

Kommentar til forslaget til Statsbudsjett for 2017 
Norges museumsforbund mener det er bra at regjeringen følger opp og utvider ordningen med 
gaveforsterkning, og foreslår å følge opp fjorårets trend med styrking av vedlikehold, renovering og 
nybygg av museer på Vestlandet.  Det er også bra at det foreslås bevilgninger til andre nødvendige 
museumsbygg som det har vært søkt om over flere år. Vi skulle gjerne sett at bevilgningsbeløpet var 
større. At midler til renovering og nybygg knyttes så tett opp mot tiltakspakken for å møte den 
vanskelige sysselsettingen på Vestlandet, mener Museumsforbundet er uheldig, da det også i andre 
deler av landet er museer med behov for utstillings- og magasinbygg. Museumsforbundet merker seg 
også at det fremdeles ikke ligger midler til det viktige Bååstede-prosjektet, og håper at det likevel kan 
finnes plass til en oppstartsbevilgning, i samarbeid med Sametinget. 
 
Lav generell økning i tilskuddene 
Det som er bekymringsfullt for museene, er at den foreslåtte generelle økningen i tilskuddet på 1,7-
1,8 prosent, og som er en ytterligere reduksjon fra 2016, heller ikke for 2017 vil dekke forventet pris- 
og lønnsvekst. Museene under Kulturdepartementet har hatt realnedgang i tilskuddene i flere år nå. 
Det som blir spart ved å knipe inn på prisomregningen, ser ut til å transformeres til de museene som 
får en økning til drift eller renovering. I tillegg har fjorårets momsøkning fra 8 til 10% bidratt til 
reduksjon i museenes inntekter, men økning i Statens. Museene erfarer at nedgangen i tilskuddet 
bidrar til å redusere heller enn til å øke inntektene fra andre kilder. Økt tilskudd gir også økt aktivitet 
som resulterer i økt besøk og økte egeninntekter. 
 
Er redusert tilskudd forenlig med økt faglig utvikling og kvalitet? 
I Kulturdepartementets proposisjon formuleres mange gode ambisjoner. Blant annet understrekes 
det at museene er viktige privatarkivinstitusjoner og at: «God formidling forutsetter institusjoner 
som har en kvalifisert tilnærming til både formidlingsoppgavene, kunnskapsoppbyggingen og 
bevaringsfunksjonene». Norges museumsforbund lurer på hvordan kulturministeren mener museene 
skal klare å levere mer og bedre arbeid med privatarkiv, kunnskapsoppbygging, forvaltning og 
formidling, når de først må sørge for å finne alternative inntektskilder for å kunne betale de lønns-, 
pensjons- og andre faste forpliktelser de har. Mange museer opplever at kostnadene forbundet med 
å øke egeninntektene fører til at museene opplever at den reelle økningen er lav eller ikke 
eksisterende. Vi er for økte egeninntekter, mer gaver og andre alternative kilder, men vi har ikke tro 
på at museene kan løse alt dette ved først å få reduksjon i tilskuddene for å skulle jobbe smartere og 
generere mer egeninntekter, slik kulturministeren uttrykker er ønskelig. Museene arbeider hardt 
med effektivisering og generering av nye inntekter, som oftest går til spesielle prosjekter, mens 
ressursene til kjerneoppgavene langsomt skrumper inn. Om museene må flytte fokus fra fag til 
kommers i enda større grad enn i dag, vil det kunne true kvaliteten på formidlings-, forsknings, og 
samlingsarbeidet i museene. Balansen mellom disse må opprettholdes gjennom god og 
gjennomtenkt næringsutvikling. 
 
Museene har vært i kontinuerlig omstilling det siste tiåret. Kanskje er det nå på tide med en 
grundigere gjennomgang og analyse av de økonomiske og faglige konsekvenser av 



museumsreformen. Det bør i denne sammenheng også gjøres en ringvirkningsanalyse av museenes 
økonomiske betydning for lokalsamfunnene rundt dem. 
 
Et av de andre områdene som trekkes frem i forslaget til 2017-budsjett er økningen i antallet ansatte 
med forskerkompetanse på doktorgradsnivå i museene. Forskning er viktig for museenes 
kunnskapsutvikling fordi den danner grunnlag for den formidlingen museene skal gi publikum, og 
bidrar til å sette museene i stand til å foreta velbegrunnede valg om hvilke gjenstander som skal 
bevares for å representere vår materielle kulturarv. Museumsforbundet mener den positive 
utviklingen i museene bør forsterkes ved at Kulturdepartementet øker tilgjengelige midler til 
museumsforskningen, og på denne måten bidrar til å styrke museenes synlighet som 
forskningsinstitusjoner. I tidligere høringer og innspill til Statsbudsjettet har Museumsforbundet 
foreslått to tiltak for en slik forskningssatsing:   
 

- etablere et strategisk forskningsprogram for museene gjennom Norges forskningsråd. 
Forskningsprogrammet skal bidra til å styrke museene som forsknings-, formidlings- og 
forvaltningsinstitusjoner. Dette bør komme i tillegg til museenes deltagelse i andre 
regulære NFR-programmer. 

- museene innlemmes i CRIStin, slik at forskningsarbeidet som utføres i museene blir 
lettere tilgjengelige for forskerfellesskapet og offentligheten. Museumsforbundet 
foreslår at det avsettes 5 mill. kroner til kompensasjon for publiserte, fagfellevurderte 
artikler på Statsbudsjettet for 2016, slik at museene kan innlemmes i CRIStin og 
forskningsarbeidet styrkes.  

 
Kulturnæring 
Museumsforbundet mener satsing på kulturnæring er viktig, og har samarbeidet med museer og 
forskningsinstitusjoner om søknader i Forskningsrådet knyttet til dette. Mange museer arbeider, og 
har lenge arbeidet, med å utvikle kulturnæringsaspektet innad i sine organisasjoner, ofte i tett 
samarbeid med reiselivsbedrifter og andre næringsaktører, mens andre er mer i startfasen.  Her er 
det potensial for videre utvikling. Museumsforbundet er imidlertid bekymret for det noe smale 
kulturnæringsbegrepet som ser ut til å etableres gjennom den foreslåtte satsingen for 2017. 
 
Norges museumsforbund mener det er uheldig at forståelsen av kulturnæring blir så ensidig knyttet 
opp mot kunstnerøkonomien og eksport av kunstnernes kunstuttrykk som man leser ut av disse 
forslagene. Museumsforbundet har i tidligere høringer samt innspillene til statsbudsjettene for 2016 
og 2017 kommet med forslag til tiltak som kan styrke arbeidet med kulturnæring i museene. Vi vil be 
om at Familie- og kulturkomiteen bidrar til å skape en debatt om dette, og å utvide perspektivet både 
for 2017-budsjettet og kommende budsjetter. 
 
Museumsforbundet mener at regjeringen må ta konsekvensen av sitt ønske om styrking av 
forretningsdriften i museene ved å gi dem mulighet til å delta i innovasjonsprogram gjennom 
Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Museumsforbundet foreslår at det avsettes 5 mill. kroner til et 
program for innovasjon knyttet til museenes næringsutvikling. 
 
Vi ber også komiteen se på balansen mellom Innovasjon Norge og Kulturrådet i forslaget til kontor 
for Kulturnæring og hvilke oppgaver som skal legges til dette kontoret for å styrke kulturnæringene. 
Flytting av stipendordninger, som har styrking av kunstproduksjonen som hovedmål, mener vi ikke vil 
lede frem til det uttalte målet om økt kulturnæring. Et slikt kontor bør ha et bredere fokusområde, 
og bør etter vår mening kobles opp mot miljøer som har både praktisk og teoretisk kunnskap om 
utvikling av kulturnæring. Det er flere universitets- og høgskolemiljøer i Norge som har slik 
kompetanse, og som samarbeider godt med ulike næringer. 
 
 


