
 

 
 

 
Statsbudsjettet 2018 på det jevne for museene, men er det lyspunkt? 
 

Det positive signalet i forslaget til statsbudsjett for 2018 for museene under Kulturdepartementet, er at kompensasjonen 

for pris og lønnsvekst ligger på 2,2 %. Det er en økning fra nivået for 2017 på 1,7-1,8. Det er bra at trenden med 

realnedgang i tilskuddene foreslås snudd, sier styreleder i Norges museumsforbund Gunn Mona Ekornes, som videre 

understreker at siden dette ikke ser ut til å kompensere for forventet pris og lønnsvekst representerer forslaget bare en 

demping av nedgangen i tilskuddet til museene. Forslaget om å øke den laveste kulturmomssatsen fra 10 til 12 %, betyr 

at økningen som startet for to år siden beveger seg i retning Scheel-utvalgets forslag på 15 %. Dette vil gjøre 

museumsbesøkene noe dyrere for publikum, og vil redusere effekten av påplussingen.  

 

Av de seks institusjonene som foreslås gitt økning i driftstilskuddet er det Norsk folkemuseum som får den største 

økningen, med 8 mill. kroner til å realisere en teaterscene ved Ibsenmuseet.  På museumsfeltet er det bare forslag om ett 

nytt museumsbygg; nytt museumsbygg ved Orkla industrimuseum, som er en del av Museene i Sør-Trøndelag. Det 

foreslås totalt 35 mill. kroner til prosjektet og 5 mill. kroner for 2018. Forprosjektet til Saemien Sijte er ferdig og skal nå 

vurderes av Kulturdepartementet, og vil tidligst kunne gis bevilgning i revidert budsjett våren 2018. Flere omsøkte 

byggeprosjekter for utstillings- og magasinbygg har ikke nådd gjennom, og det er flere vedtatte prosjekter som ikke 

foreslås for tilskudd i 2018. For museene under andre departementer foreslås det stort sett å videreføre tilskuddene på 

samme nivå, men det foreslås blant annet 6 mill. kroner til videreføring av prosjekteringen av nytt utstillingsveksthus for 

Naturhistorisk museum på Tøyen og at forprosjektering av nytt museumsbygg for Tromsø Museum skal starte opp. 

 

Det er gledelig at Kulturrådet får en økning på 15 mill. kroner i forbindelse med flyttingen og reetableringen av 

museumsseksjonen til Bodø, sier generalsekretær Liv Ramskjær, som håper dette vil bidra til at kvaliteten på det faglige 

utviklingsarbeidet på museumsfeltet blir opprettholdt og at tapt kompetanse kan gjenoppbygges.  

 

Sjekk MuseumsLiv for flere kommentarer fra Museumsforbundet om forslaget til statsbudsjettet 2018. 
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