Pressemelding 6.10.2016

MUSEUMSBYGG + TILTAKSMIDLER = SANT
FORTSATT LAV GENERELL ØKNING AV DRIFTSTILSKUDDENE
Kulturdepartementets budsjett følger opp fjorårets fokus på økt gaveforsterkning, styrking
av vedlikehold, renovering og nybygg av museer på Vestlandet. I år er det ombygging av
KODE 1 samt ny elektrisk passasjerbåt til Lysøen og Museum Stavangers nybygg for grafisk
museum som er de største vinnerne i den Nasjonale kulturbyggpotten. I tillegg foreslås det
mindre bevilgninger til besøksbygg til Midt-Troms Museum, Spillum sag, fellesmagasin til
Museet for kystkultur og gjenreisnings avdeling i Hammerfest, samt rehabilitering av
Nordmøre Museums avdeling Geitbåtmuseet i Halsa.
Det er flott at det satses på nødvendige nybygg, bygningsvern, opprusting av
museumsbygninger, samtidig som nybygg sikres midler som gjør det mulig å drifte dem, som
Romsdalsmuseets Krona, på en forsvarlig måte. Koblingen mot tiltaksmidler for å møte den
vanskelige sysselsettingen på Vestlandet er tydelig også i år. Det blir mer utfordrende for
museer i andre deler av landet å få frem sine legitime behov. Museenes byggeprosjekter kan
lett bli et middel for å oppnå andre mål enn å styrke deres egenverdi.
Det som er bekymringsfullt for museene, er at den generelle økningen i tilskuddet på 1,7-1,8
% enda ett år ikke vil dekke forventet pris- og lønnsvekst. Norges museumsforbund stiller seg
spørrende til hvordan Kulturdepartementet tenker seg at museene skal oppfylle intensjoner
i budsjettforslaget om at: «God formidling forutsetter institusjoner som har en kvalifisert
tilnærming til både formidlingsoppgavene, kunnskapsoppbyggingen og
bevaringsfunksjonene». Norges museumsforbund vil understreke at tilstrekkelig med
kvalifisert bemanning er nødvendig for å få til dette.
På plussiden for museer underlagt andre departementer vil vi trekke frem at
Samferdselsdepartementet foreslår 10 mill. kr. til oppstart av nybygg for Norsk
kjøretøyhistorisk museum på Norsk vegmuseum. Det er gledelig at denne konsolideringen er
i havn, og at det resulterer i nyutvikling. På bekymringssiden ser vi at Forsvarsdepartementet
foreslår et nominelt kutt på 19,2 mill. kr. i posten som innbefatter Forsvarets museer og
Forsvarets musikk.
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