
 

Notat til høring i familie- og kulturkomiteen den 2.11.2017  

Norges museumsforbund representerer de norske museene; både museene på det nasjonale 
museumsnettverket i Kulturdepartementet, universitetsmuseene, museer under øvrige departementer, 

private museer og de samiske museene under Sametinget. Museumsforbundet er en 

interesseorganisasjon som arbeider for museenes faglige og økonomiske utvikling gjennom arbeidet i 

organisasjonens sekretariat og ni ulike fagseksjoner. 

Museumsforbudet ser positivt på at trenden med stadig lavere prisomregning er snudd til forslag om en 

liten økning for 2018. Det vil bøte noe på videre reduksjon av driftstilskuddene, men med forventet 

økning i lønnsveksten og forslag om økning i kulturmomsen vil det ikke gi store positive utslag for 

museene det kommende året. 

Det er positivt at det foreslås midler til museumsprosjekt som; scene ved Ibsenmuseet/Norsk 
folkemuseum, viktige sikringstiltak ved flere av KODEs avdelinger, ytterligere bidrag til Hestmanden – 

som bringer den et stykke videre, men fremdeles ikke helt frem til drift for egen maskin, samt at 

nybygget Kystens Arv følges opp med økning i driftsmidler. Munchmuseet følges opp med byggemidler, 
men det foreslås bare midler til ett nytt museumsanlegg, for Orkla Industrimuseum, i 2018-budsjettet. 

Flere tidligere igangsatte prosjekter følges ikke opp i 2018-budsjettet, men blir skjøvet til senere år; 
Båthallen Norsk Maritimt Museum/Norsk folkemuseum, Vernebygg Finnmarken/Museum Nord og 

Dalane Folkemuseum/vitensenter Jøssingfjord. Museumsforbundet vet at det er flere byggesaker med 

godkjent lokal finansiering som ikke har nådd opp. Disse hadde trengt et positivt signal fra statlig hold. 
Dette gjelder blant annet Telemark Museum og Norsk Bergverksmuseum. Det siste har Statsbygg brukt 

betydelige ressurser på å planlegge, så det virker uforståelig for oss at dette prosjektet nå ikke 
realiseres.  

Museumsforbundet vil også i år særlig trekke frem nybygget for det nedskalerte Saemien Sijte der nytt 

prosjekt ble levert sommeren 2017, og vil understreke at signal om en oppstartbevilgning under 
Tråante-året vil være et viktig politisk signal overfor den samiske befolkningen. De bør nå få visshet om 

at teksten i budsjettproposisjonen ikke bare er fagre ord, jfr. Museumsforbundets høring i kommunal- 

og forvaltningskomiteen. Midler til gjennomføring av tilbakeføringen av samiske kulturgjenstander 

gjennom Bååstede-prosjektet må også trekkes frem i denne sammenhengen, siden få av de samiske 
museene har magasinfasiliteter og ressurser til konservering og bevaring som sikrer gjenstandene 

forsvarlig oppbevaring.  

Museumsforbundet vil i årets høring særlig trekke frem følgende saker, noen vi er fornøyd med og 

noen vi ikke er så fornøyd med: 

- Forslaget om bevilgning av 8,2 mill. kroner til en strategi for kultur og reiseliv, med vekt på 

å stimulere til økt kulturturisme; dette er svært positivt og Museumsforbundet håper dette 

betyr at museene blir en likeverdig og integrert del av dette arbeidet slik at de kan 

inkluderes i virkemiddelapparatet, jfr. vårt høringsnotat til næringskomiteen. 



 

Museumsforbundet tar det for gitt at de 2 mill. kroner som foreslås til disposisjon for 
Innovasjon Norge, går til øremerking av etableringen av et forenklet klyngeprogram særlig 

rette inn mot samspill mellom kultur og reiseliv, og at dette også inkluderer museene. I dag 

har museene i liten grad tilgang til innovasjonsnettverk innen Innovasjon Norge og 

Forskningsrådet, noe de bør ha på lik linje med andre kulturinstitusjoner for å utvikle 

kulturnæringsdelen ytterligere. Satsingen på Kreativ næring er så langt forbeholdt 
kunstfeltet, så virkemidler også for museene er viktig. 

- Det er bra at Arkivverket styrkes med midler til bevaring av digitalt skapte arkiv, system for 

langtidslagring i tillegg til prosjektmidler til privatarkivarbeid. Museene er også viktige 

privatarkivinstitusjoner, og mange har styrket dette arbeidet de senere årene. Den 

foreslåtte økningen er ett skritt i riktig retning for å styrke arbeidet med bevaring av viktige 

privatarkiv som belyser samfunnsutviklingen samen med avleveringspliktig offentlig 

arkivmateriale.  
- Museumsforbundet er ikke fornøyd med beslutningen om å flytte museumsseksjonen i 

Kulturrådet til Bodø, da dette betyr at det må bygges opp et helt nytt fagmiljø. Det er 

positivt at det foreslås bevilget 15 mill. kroner til reetablering av miljøet. Det vil 

forhåpentligvis kunne sikre at andre deler av Kulturrådets aktiviteter og tildelinger ikke i 
stor grad berøres negativt. 

- Museumsforbundet er ikke fornøyd med at det foreslås at "Kap. 1429, post 72: Tilskudd til 
tekniske og industrielle kulturminner» er foreslått redusert med 5 mill. kroner i forhold til 
2017. Dette kan få store konsekvenser, særlig for de 15 industrianleggene på 

Riksantikvarens bevaringsprogram. Det kan også ramme drift og vedlikehold av tekniske 
og industrielle kulturminner generelt. Postens størrelse har ikke økt de siste årene, det har 

derimot antall anlegg som kan søke støtte fra denne potten. I 2016 medførte dette at 
anlegg på bevaringsprogrammet sto i fare for å bli nedlagt. Museumsforbundet gir sin 

tilslutning til Industrianleggenes Fellesråds arbeid for å øke post 72 med 10 millioner. 

- Det er heller ikke noe positivt signal at opprinnelig mål i Klima- og miljøbudsjettet for 
ferdigstilling av istandsetting av bygningsarven utviskes. Selv om museene i svært 

begrenset grad har tilgang på ressurser fra Riksantikvaren og Kulturminnefondet vil dette 

svekke arbeidet med bevaring av viktig kulturarv. 

Museumsforbundet savner:  

- At gode ord og intensjoner om betydningen av forskning og kunnskapsutvikling ikke følges 

opp av konkrete tiltak. Museumsforbundet vil henvise til signaler i Humaniora-meldingen 

om behovet for å styrke forskningen i ABM-sektoren, jfr. vårt høringsnotat til KUF-

komiteen. Museumsforbundet vil utarbeide forslag til aktuelle og konkrete 
forskningsprogrammer i nær fremtid og vil komme tilbake til dette i innspill til budsjett for 

2019.  
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