
 

Notat til høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen den 27.10.2017  

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. Felles for flere av disse museene er at det i 

kortere eller lenger tid har vært arbeidet med planlegging av nybygg knyttet til bevilgninger gjennom 

Kommunaldepartementets budsjettforslag kap 2445 Statsbygg, post 30 «Prosjektering av bygg, kan 

overføres». I det fremlagte forslaget til budsjett for 2018 er det flere positive signaler for museene som; 
videreføring av midler til nytt nasjonalmuseum på Vestbanen, samt prosjektering av 

Vikingskipsmuseum på Bygdøy og Veksthuset ved UiO, samt prosjektering av nytt bygg for Tromsø 

Museum og videreføring av byggearbeidene på Bergen Museum. Dette er veldig bra – og er viktige og 

nødvendige museumsbyggsaker de kommende årene.  

Imidlertid er det flere byggesaker som har vært under prosjektering i mange år som dessverre fortsatt 

ikke har nådd opp til bevilgning. For flere av disse har det gjennom flere år vært bevilget betydelige 

midler til utredning og prosjektering, som eksempelvis 25 mill. kroner til prosjektering av nybygg for 

Norsk Bergverksmuseum, som forvalter statlige og nasjonale verdier som Norges Banks myntsamling 
og verdens største samling av gedigent trådsølv fra Kongsberg Sølvverk. Det er fortsatt flere museer 

som trenger nye bygg for å kunne ta vare på og formidle vår kulturarv på en forsvarlig måte. 

Norges museumsforbund har i sine innspill til statsbudsjett for de siste årene, og i flere høringer i 

Stortinget, understreket behovet for å prioritere midler til ressurser og særlig nye bygg for de samiske 
museene. Det som særlig har vært fremhevet er behov for midler til nybygg for Saemien Sijte, der det 

over mange år har vært arbeidet med nybygg for å sikre bevaring og formidling av samlingen, lokale 
håndverkstradisjoner, doudji. De siste årene har prosjektet blitt nedskalert i omfang for å redusere 

kostnader med mål å sikre et nybygg. I tillegg har Museumsforbundet understreket behovet for å sikre 

alle museene i Bååstede-prosjektet magasiner av en kvalitet som setter dem i stand til å få tilbakeført 

gjenstander fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum. Dette er viktig for den samiske 
kulturen lokalt. Flere steder i Kommunaldepartementets budsjettproposisjon fremheves betydningen 

av å legge til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv (Prop. 1 S 
Kommunal og moderniseringsdepartementet, side 149, 150, 151, 153). Videre slås det fast at å styrke 

samiske språk og samiske institusjoner er viktig for å sikre og utvikle samisk kultur og samfunnsliv. 

I året 2017, med markeringen av Tråante og 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet, vil en 

bevilgning til nybygg for Saemien Sijte for oppstart i 2018 være et svært viktig signal fra staten om at 

dette ikke bare er fagre ord, men et uttrykk for vilje til aktiv handling. 

Norges museumsforbund og NMFs fagseksjon Samisk Museumslag ber om at det gis 

oppstartsbevilgning til nybygget, og støtter med dette forslaget fra Saemien Sijte om å flytte prosjektet 

fra post 30 til post 31.  
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