
 

Notat til høring i utdannings- og forskningskomiteen den 1.11.2017  

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. 

Museumsforbundet er fornøyd med at budsjettforslaget prioriterer midler til planlegging og midler til 

viktige og nødvendige museumsbygg ved Naturhistorisk Museum, Tromsø Museum og Bergen Museum 

og Kulturhistorisk Museum. Det er bra, men vi vet at det også er andre som venter. 

Etter fremleggingen av Humaniora-meldingen i vår, med positive signaler for ABM-sektoren, har 

Museumsforbundet sett frem til budsjettforslaget og hvordan disse vil bli fulgt opp. Signalene som kom 
knyttet til forskning i ABM-sektoren og vilje til å innlemme sektoren i CERES oppfatter 

Museumsforbundet som svært positive. De er også i tråd med Museumsforbundets strategier og innspill 

til statsbudsjett og høringer de siste årene. Fokuset på å styrke de humanistiske perspektivene i 
forskningsprogrammene, og erkjennelsen av at humanistisk kunnskap er viktig i møtet med de nye 

store samfunnsutfordringene, er nødvendig å ha med seg i utvikling av kommende 
forskningsprogrammer. I budsjettforslaget pekes det blant annet på områder som integrering, 

migrasjon og konflikter, store teknologiskift og klima, miljø og bærekraft. Mange museer arbeider med 

og har erfaringer knyttet til disse temaene. 

Museumsforbundet mener det nå er på tide med et forskningsløft for museene, gjerne i samarbeid med 

resten av ABM-sektoren. I dag er det bare noen få museer som er akkrediterte forskningsinstitusjoner. 

Det betyr at få museer har anledning til å søke forskningsmidler gjennom Forskningsrådet og 
tilsvarende europeiske forskningsprogrammer. Dette gjør at museene er helt avhengige av å få være del 

av andres søknader. Mange museer har hatt stor nytte av den offentlige phd-ordningen som gir viktige 
bidrag til å styrke forskningsinnsatsen i museene utenfor universitetsmuseene. Enkelte museer har 

flere ansatte i ordningen, noe som viser at museene har vilje til å satse på forskning ved at de bidrar til 

finansieringen. Flere museer har de senere årene prioritert å gi ansatte anledning til å ta doktorgrad 

fullfinansiert av institusjonen. De viser med dette en sterk vilje til å øke kompetansen i virksomheten og 
kvaliteten på det faglige arbeidet ved institusjonen. De senere årene har både antall ansatte med 

doktorgrad og fagfellevurderte publikasjoner i museene økt.  

Museene har behov for å generere mer kunnskap om samlingene og relevante tema og 

problemstillinger som er aktuelle for videre innsamlings- eller utstillingsformål, eller få ny innsikt om 

sentrale tema eller egen praksis. For å få til et større og bredere løft er det behov for spesielle tiltak som 

egne forskningsprogrammer for museene. UNI-MUSEER-prosjektet har vist at universitetsmuseene har 

fått til mye med til dels begrensede ekstra ressurser. Museumsmeldingen satte fokus på forskning i 

museene uten at det har kommet noen ekstra midler til dette, men det har likevel bidratt til økt fokus 

på forskning i museene. 



 

Museumsforbundet mener det er nødvendig med en egen satsing for museumssektoren, og vil i nær 
fremtid utarbeide forslag til aktuelle og relevante programmer for sektoren som vi ønsker skal styres 

via Forskningsrådet. Dette vil bidra til å styrke museene som forskningsinstitusjoner og vil tilføre 

forskersamfunnet nye perspektiver og ny kunnskap samtidig som den kunnskapen museene kan bidra 

med vil bidra til å utvide perspektiver i pågående forskning ved universitetene. 

Forslaget om å bevilge 12 mill. kroner til tiltak for åpen tilgang til offentlig finansiert forskning er bra, og 

Museumsforbundet støtter dette. At man også innlemmer fagområdene innen arkiv, bibliotek og 
museum i Norsk Vitenskapsindeks (NVI) er Museumsforbundet svært tilfreds med. Museumsforbundet 

har tidligere argumentert for at museene skal kunne få bli en del av CERES (tidligere Christin) slik at 

forsknings- og formidlingsarbeidet i museene blir synlig både for myndighetene og for andre forskere. 

Det vil bidra til å øke relevansen og verdien av forskningen samtidig som den synliggjøres. Det vil også 

gi mer kunnskap om både omfang og hva slags forskning som foregår i museene. I forarbeidet til 

Humaniora-meldingen gjorde Forskningsrådet en evaluering av forskningen i institusjonene, men den 

innbefattet ikke museene utenfor universitetsmuseene da de ikke har sine arbeider registrert på linje 
med disse.  

En uttelling i form av «tellekantmidler» vil naturligvis også være velkomment i en tid der museene har 

opplevd realnedgang i offentlige tilskudd.   
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