
 

 

Til: Stortingets Kunnskaps-, undervisnings- og forskningskomite, 21.10.2015 

Kommentar til forslaget til Statsbudsjett for 2016 
 
Norges museumsforbund er godt fornøyd med at igangsetting av trinn to av den pågående 
renovering av universitetsmuseet i Bergen er lagt inn i budsjettforslaget, i tillegg til byggeprosjektene 
knyttet til Arkeologisk museum, Vitenskapsmuseet, Vikingtidsmuseum på Bygdøy og nytt 
utstillingsveksthus ved Naturhistorisk museum. Museumsforbundet vil i året som kommer følge 
utviklingen i endringen i DKS og overføringen av oppgavene fra Kulturrådet til Rikskonsertene da 
museene er engasjert både på det visuelle kunstområdet og, ikke minst, innen kulturarvsdelen av 
DKS der museene er viktige bidragsytere og tilbydere av DKS-opplegg.  
 
Styrking av kvaliteten i museene gjennom økt forskning og synliggjøring 
 
Forskning er viktig for museenes kunnskapsutvikling som danner basisen for den formidlingen 
museene skal gi publikum, og som bidrar til at museene blir i stand til å ta de rette valgene om 
bevaring og konservering av gjenstander som er representative og viktige for vår kulturarv. Ett 
konkret eksempel på viktige forskningsprosjekter for å sikre bevaring er Saving Oseberg ved UiO. 
Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet og UiO, og formålet er å sikre Osebergfunnene 
for fremtiden ved å stanse aktiv nedbrytning og å styrke og stabilisere de alunbehandlede 
tregjenstandene. Prosjektet representerer innovativ forskning av høy kvalitet, og har internasjonal 
verdi. Det er viktig å sikre at dette arbeidet kan fortsette, men finansieringen er falt ut i forslaget til 
statsbudsjett for 2016. Vi ber om at dette tas inn i revidert budsjett 2016. 
 
Museumsforbundet mener det er behov for å etablere et strategisk forskningsprogram for museene 
gjennom Norges forskningsråd. Dette bør være på 50 mill. kroner, slik Museumsforbundet foreslo i 
innspillet til statsbudsjett for 2016. Forskningsprogrammet skal bidra til å styrke museene som 
forsknings-, formidlings- og forvaltningsinstitusjoner ved å støtte forskning museene trenger for sin 
kunnskapsutvikling. Norges museumsforbund mener det er potensial for økt forskningssamarbeid 
mellom universitetsmuseene og KUD-museene og museer under andre departementer. 
Forskningsprogrammet som har vært gjennomført for universitetsmusene burde vært utvidet i 
omfang og til samarbeid med de øvrige museene under Kulturdepartementet og andre 
departementer.  
 
Museumsforbundet ønsker også støtte fra KUF-komiteen, og Kunnskaps-, utdannings- og 
forskningsdepartementet, til at museene innlemmes i CRIStin slik at forskningsarbeidet som utføres i 
museene blir synlige for fellesskapet og offentligheten for øvrig. Museumsforbundet mener dette vil 
bidra til at museene blir mer attraktive partnere i forskningsprosjekter initiert av andre 
forskningsinstitusjoner.  Sekretariatet for CRIStin er positive til en innlemmelse av museene, men 
dette krever at det gis midler til oppfølging og til økonomisk kompensasjon for publiseringspoeng 
(«tellekantpenger»). Museumsforbundet har foreslått for Kulturdepartementet at det avsettes 5 mill. 
kroner til kompensasjon for publiserte fagfellevurderte artikler på Statsbudsjettet for 2016 slik at de 
øvrige museene blir en naturlig del av CRIStin. Vi ber om KUF-komiteens støtte for at: 
Alle museer gis adgang til forskningsregistrering i CRIStin på samme vilkår som 
universitetsmuseene. 
 



Norges museumsforbund har i 2015 etablert Norsk museumstidsskrift med Universitetsforlaget som 
utgiver. Dette blir et digitalt Open Access-tidsskrift: https://www.idunn.no/norsk_museumstidsskrift. 
Tidsskriftet er et tiltak for å styrke og synliggjøre forskningen i museene og øke fagfellevurdert 
publisering. Styrking av forskningsaktiviteten i museene er også viktig for ytterligere å øke tilfanget av 
søkere med forskerkompetanse og bidra til at de kan videreutvikle seg og blir værende i museene.  
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