
 
 

Innspill – Kulturløftet III                  Oslo 20. juni 2013 

Norges museumsforbund er glad for at museene har fått god uttelling gjennom Kulturløftet 

så langt. Museene er blitt vesentlig styrket først og fremst gjennom økning i driftstilskudd, 

sysselsettingsmidler samt nasjonale kulturbygg. Vi har merket oss at det understrekes at 85-

90 % av dette er brukt som ledd i gjennomføringen av museumsreformen. De siste årene har 

det imidlertid vært en tydelig dreining mot sentrale faglige utfordringer i museene som 

bygningsvern, kystkultur, samlingsforvaltning og formidling. Det mener Museumsforbundet 

er et riktig skifte av fokus for den videre styrkingen av museene som bør fortsette under 

Kulturløftet III.  

Museumsforbundet har med noe bekymring merket seg at realveksten for museene under 

Kulturløftet i 2013 var den laveste siden 2006. Vi har forståelse for at også andre felt må 

prioriteres, men vil understreke at det fortsatt er mange sentrale felt innen museenes 

virksomhet som bør styrkes. Videre satsing på bygningsvern er viktig både for bevaring av 

museenes bygninger og for bevaring og videreutvikling av immateriell kulturarv. På 

innspillsmøtet i Oslo understreket både Øst-Norsk Jazzsenter og FolkOrg betydningen av økt 

fokus på tradisjons- og erfaringsbasert musikk og immateriell kulturarv knyttet til folkedans. 

Museumsforbundet vil understreke at mange av museene arbeider godt med disse delene 

av den immaterielle kulturarven og vil kunne være gode partnere for ulike musikkmiljøer. 

Her er det et potensial for samarbeid som kan utvikles videre. Det er i tillegg mulig å etablere 

samarbeid med kunstnere og ulike grupper av utøvere slik at de i større grad enn i dag vil 

oppfatte museene som egnede samarbeidsparter.  

Den nye handlingsplanen for kultur og næring, Fra gründer til kulturbedrift, understreker 

betydningen av samarbeid mellom museum og reiseliv. Dette er i tråd med museenes 

reiselivssatsinger og det samarbeid Norges museumsforbund alt har etablert med 

hovedorganisasjonen Virke om oppbygging av reiselivsnettverk. Museumsforbundet mener 

det er potensial for å utvide samarbeidet til ulike grupper kunst- og kulturaktører. Det kan gi 

disse gruppene de egnede arenaene de gir uttrykk for at de savner. Vi ser frem til at 

signalene i handlingsplanen følges opp med praktiske tiltak – eventuelt som en del av 

Kulturløftet III. Museumsforbundet mener at museer og kulturvern må bli en sentral del av 

satsingen det legges opp til gjennom Innovasjon Norge og Kulturrådet. Stadig flere museer 

har startet arbeid med verdiskapingsprosjekter i samarbeid med ulike næringer, og her er 

det potensial for videreutvikling og etablering av nye former for samarbeid. 

Kulturutredningen 2014 har tydelig fokus på mangfold og demokrati. Det er to sentrale 

elementer i museenes samfunnsrolle. Museene kan og bør bli tydeligere arenaer for 

diskusjon av demokratiets utfordringer i dagens samfunn. For å kunne gjøre en god jobb 



med dette er det viktig at museene har den nødvendige kunnskapen til å utfordre publikum 

med nye perspektiver. Styrking av dette feltet gjennom egnede samarbeidsprosjekter er 

viktig. Museene kan blant annet bidra til dokumentasjon av det flerkulturelle Norge, og økt 

digital tilgjengelighet av denne delen av vår historie. 

Museumsforbundet vil understreke at Kulturløftet III må fortsette å prioritere midler til 

sentrale tema og arbeidsområder som er viktige for museenes videre faglige utvikling i tråd 

med de politiske signalene som er gitt i St.mld. nr 49 (2008 – 2009) Framtidas museum og 

Kulturutredningen 2014. Av de fire f-ene; forvalting, formidling, forskning og fornying har 

forskning så langt ikke vært tilgodesett med midler gjennom Kulturløftet. Forskning i 

museene har først og fremst vært finansiert gjennom driftsbudsjettene, prosjektmidler fra 

Norsk kulturråd, ulike typer forskningssamarbeid eller andre eksterne midler. Norges 

museumsforbund vil understreke at forskning er en sentral og integrert del av museenes 

arbeid med forvaltning, formidling og fornying av samlingene, og at samlingene har en 

sentral rolle som museenes grunnkapital. Museumsforbundet påpeker at at det er behov for 

styrking av arbeidet med forskningen i museene gjennom etablering av relevante tiltak. En 

tydelig satsing på museumsforskningen gjennom Kulturløftet III vil bidra til økt prioritering av 

forskningen og forsterke den utviklingen en rekke museer allerede har startet på. Satsinger 

og virkemidler bør utformes slik at de treffer både de større institusjonene som har egne 

forskningskoordinatorer og de mindre institusjonene som foreløpig ikke har anledning til 

det. Videreføringen av Kulturrådets stimuleringsmidler til utviklingstiltak på post 77 kan 

være ett tiltak for å styrke forskningen i museene og museumsnettverkene. 

Museumsforbundet mener et annet egnet virkemiddel kan være å stille til rådighet 

stimuleringsmidler til museer som har ansatte som publiserer vitenskapelige artikler eller 

bøker gjennom fagfellevurderte tidsskrifter eller forlag på linje med det 

Kunnskapsdepartementet gjør for institusjoner i Universitets- og høgskolesektoren. En 

forutsetning for dette er at museene tar i bruk CRIStin for registrering av den faglige 

aktiviteten til ansatte med forskningskompetanse, noe som er et ønske fra museene. Dette 

vil bidra til å synliggjøre museenes forskningsarbeid overfor andre forskere, og vil også gi 

bedre dokumentasjon av den faglige aktiviteten i museene. Bedre dokumentasjon av faglig 

aktivitet kan gjøre det enklere for museene å oppnå status som forskningsinstitusjoner og 

dermed anledning til å søke på Forskningsrådets utlysninger på linje med andre 

forskningsinstitusjoner. I dag er det et fåtall museer som har slik status, og det utestenger 

dem fra å søke på selvstendig grunnlag på relevante programmer. God kunnskap om 

relevante tema er viktig for at museene skal gjøre en god jobb både med forvaltningen av 

samlingene og formidling overfor et mangfoldig publikum. 
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