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INNSPILL TIL KULTURDEPARTEMENTETS ARBEID MED STATSBUDSJETTET 2019  

Norske museer er i verdenstoppen når det gjelder museumsbesøk per innbygger, med over 11 
millioner besøkende i året. Museene er også viktige for turisme og kulturnæring. Forskning og 
kunnskapsutvikling tilknyttet samlinger og formidling er en forutsetning for at museene skal kunne 
fungere som demokratiske møteplasser, samt for lokal verdiskaping og reiseliv. Humaniorameldingen 
understreker hvordan museene støtter «opp under utviklingen av demokrati, samfunn og 
meningsdannelse og er en essensiell del av infrastrukturen for en åpen og opplyst samtale». 
Museenes rolle som lærings- og kunnskapsinstitusjoner vektlegges også, og museene bidrar årlig til 
organisert formidling av kunnskap til nær en million barn og unge gjennom Den kulturelle 
skolesekken eller andre pedagogiske tiltak. I 2015 utgjorde besøket av barn og unge 2,8 millioner 
besøk, noe som tilsvarer om lag 25 % av totalbesøket.  

Det som gjør at museene skiller seg fra andre kunnskapsinstitusjoner er at de har store og verdifulle 
samlinger som representerer langsiktige verdier i vår kulturarv. Disse utgjør fremtidige generasjoners 
kunnskapsbank. Samtidig skal kunnskapsutvikling og forskning om samlingene bidra til åpen og kritisk 
debatt i dagens samfunn. Museene knytter fortid og nåtid sammen, og i møte med de store 
samfunnsutfordringene fyller de en viktig samfunnsrolle som demokratiske møteplasser. Forskning er 
en forutsetning for faglig kvalifisert innsamling, forvaltning og formidling. Det er museenes oppgave å 
forske på disse samlingene, slik at de kan fortelle sine historier om mennesker og miljøer, immateriell 
kultur og tradisjon, supplert av skriftlige og visuelle kilder.  

Museenes hovedutfordring 
Museenes økonomi er under press fra flere hold, blant annet fra sterkt økende og uforutsigbare 
pensjonskostnader samt økende kostnader til vedlikehold av bygg. Konsolideringene har brakt mange 
museer over grensen for balanseføring av fremtidige pensjonskostnader, og dette skaper 
utfordringer for stadig flere. Hovedutfordringen for museene er imidlertid at statsbudsjettene de 
siste fire årene har gitt en realnedgang i de statlige tilskuddene i og med at overføringene til 
museene fra staten de siste årene har ikke fulgt den reelle økningen i pris og lønnsvekst i samfunnet 
forøvrig. Flere kommuner og fylkeskommuner har fulgt opp dette med tilsvarende reduksjoner, noe 
som forsterker effekten. Fylkes- og kommunereformen må ta inn over seg hvilke implikasjonene 
regionreformen vil få for museumssektoren. Museumsforbundet vil på bakgrunn av gode erfaringer 
med engasjement fra og tilskudd til museene fra stat, fylke og kommune tydeliggjøre at dette er en 



 

modell vi ønsker skal fortsette fremover da dette gir et godt helhetsperspektiv og en forutsigbarhet 
og retning i politikken. Dette vil også være et viktig budskap i vårt innspill til ny kulturmelding. Den 
senere tid er det kommet tydeligere signaler om økende utfordringer på lokalt plan med ønske om 
innblanding som bryter med armlengdes avstands-prinsippet. Det er dokumentert gjennom Spekter-
rapporten: Kunsten, kulturen og sjefen, men også gjennom signaler til Museumsforbundet fra 
museer i ulike deler av landet. 
 
For museene er konsekvensen av reduksjonene i tilskuddene at mange har forsøkt å beskjære 
budsjettposter for å få det til å gå rundt. Flere av museene har måttet redusere antall ansatte, og 
mange har varslet at de vil måtte foreta ytterligere reduksjoner fremover samt foreta omfattende 
kostnadsreduksjoner på andre felt. Dette truer kvaliteten på arbeidet i museene på flere områder, og 
bidrar til redusert aktivitet. Samtidig opplever museene at det er økte forventninger til ny 
kompetanse, særlig innen digital utvikling og markeds- og forretningsutvikling, men også til at 
museene skal bidra til god inkludering av asylsøkere og flyktninger. 
 
Antallet museer som melder om reduksjon av stab og aktiviteter for å få budsjettene til å gå i balanse 
øker, og flere vurderer salg av eiendommer og nedleggelse av funksjoner, som for eksempel 
bibliotek, for å klare å opprettholde andre viktige samfunnsoppgaver. Svært få museer klarer å 
kompensere fullt ut for dette gjennom mottatte gaver, gaveforsterkning, prosjektmidler og økning i 
andre egeninntekter. Resultatet blir uansett at museene først må fylle tomrommet etter nedgangen i 
prisomregningen før de får fullt utbytte av eksterne midler og andre egeninntekter eller gaver de 
måtte generere. 
 
Museumsforbundet mener at statsbudsjettet for 2019 bør ha et omfang og en innretning som sikrer 
at museene kan levere den høye kvaliteten som deres posisjon i samfunnet krever at de leverer. 
Museene nyter stor tillit og godt omdømme i samfunnet, men dette vil kunne utfordres av svekket 
kvalitet i alle ledd. Dette gjelder både i formidlingen overfor publikum, i arbeidet med å forvalte, 
digitalisere og oppbevare samlingene, og i kunnskapsoppbyggingen som foregår gjennom FoU-
arbeidet i museene. Museumsforbundet mener at det er viktig at museene kan opprettholde kvalitet 
i arbeidet med fornying, forvaltning, forskning og formidling. Dette er i tråd med de forventninger 
som føringene gitt i Kulturdepartementets budsjett om at god formidling forutsetter institusjoner 
som har en kvalifisert tilnærming til både formidlingsoppgavene, kunnskapsoppbyggingen og 
bevaringsfunksjonene. God kvalitet kommer imidlertid ikke uten tilstrekkelig mengde gode fagfolk. 

Forslag til andre prioriterte områder i 2019-budsjettet: 

1.    Styrke museenes infrastruktur i systemer og bygg - sikre samisk kulturarv 
Museumsforbundet er opptatt av at budsjettet for 2019 skal støtte opp om sentrale deler av 
museumsdriften som fortsatt trenger styrking. En styrking av de samiske museene er helt nødvendig 
for å gjøre dem i stand til å ta vare på den samiske kulturarven. Museumsforbundet har i flere innspill 
og høringer understreket behovet et nybygg for Saemien Sijte. Vi ser nå frem til realiseringen av 



 

nybygget i tråd med signalene i Jeløya-plattformen, og regner med at dette følges opp i revidert 
budsjett våren 2018 og Statsbudsjettet 2019.  

Satsing på vedlikehold av antikvariske bygg, ressurser til gode forvaltningssystemer og standarder, 
nybygg som rommer helårsåpne utstillinger og magasin, er fortsatt nødvendig for videre 
publikumsutvikling i museene. Det gis nå signaler om å styrke finansieringen av vedlikehold av 
private verneverdige bygg, og at Kulturminnefondet skal styrkes. Det er flott, men det er en 
utfordring for bevaring av de allment tilgjengelige verneverdige byggene i museene at de stort sett 
faller utenfor støtteordningene i Kulturminnefondet og hos Riksantikvaren. 

For 2019 vil Museumsforbundet særlig løfte frem bygg- og magasinkapasitet ved de samiske 
museene. De seks samiske museene har samlet om lag 40 faste stillinger som dekker et område fra 
Hedmark i sør til den russiske grense i nord. De må løftes opp til et økonomisk driftsnivå som gjør det 
mulig for dem å ta imot de samiske kulturgjenstandene som skal tilbakeføres gjennom Bååstede. Å 
sørge for at disse museene blir i stand til å ta vare på den samiske kulturarven på en god måte, er en 
forpliktelse Norge har ovenfor den samiske befolkningen. I kjølvannet av Tråante 2017, mener 
Norges museumsforbund at det er på sin plass å gi disse museene et løft gjennom revidert budsjett 
2018 og budsjett 2019. 

Museumsforbundet har i tidligere års innspill presisert at bygg i mange tilfelle kan være en viktig 
suksessfaktor i fullføringen av museumskonsolideringene. Gjennom å gi samlingene bedre og sikrere 
oppbevaringsforhold, vil museene kunne oppfylle sin forvaltningsrolle på en langt bedre måte enn i 
dag.  

 
2. Styrke rammevilkårene for arbeid med forsknings- og utviklingsarbeid i museene (FoU).  
For å videreutvikle museene som kunnskapsinstitusjoner er det nødvendig å styrke museene som 
forskningsinstitusjoner. Dette er et område som ikke har vært prioritert i tidligere budsjetter, til tross 
for at «Framtidas museum» har forskning som et sentralt uttalt mål. Forskning danner grunnlag for 
den formidlingen museene skal tilby publikum, og bidrar til at museene blir i stand til å ta de rette 
valgene om bevaring av gjenstander som er representative for vår kulturarv.  

Norges museumsforbund etablerte Norsk museumstidsskrift med Universitetsforlaget som utgiver i 
2015, og er fra 2018 ett av 25 tidsskrifter som er godkjent som Norske åpne tidsskrift innen 
humaniora og samfunnsvitenskap. Museumsforbundet samarbeider også blant annet med 
Universitetet i Bergen om EVU-kursene MUSE620 og MUSE621 for å styrke museenes 
forskningsarbeid. Gjennom arbeidet i sekretariatet og i seksjon for forskning gjennomføres flere tiltak 
som bidrar til utvikling av museumsforskningen også i årene som kommer. Museumsforbundet har i 
2017 styrket staben med en seniorrådgiver med doktorgrad som ledd i dette arbeidet. 

Humaniorameldingens avsnitt om ABM-sektoren støtter opp under flere av de tiltakene 
Museumsforbundet har foreslått de senere årene, som innlemmelse av museene i Cristin/CERES, og 
det signaliseres også at behovet for «forskningsmidler som er tilpasset [ABM] institusjonenes egenart 



 

og kapasitet» skal vurderes. Museumsforbudet har i flere år argumentert for at museene må 
innlemmes i Cristin/CERES, slik at forskningsarbeidet som utføres i museene blir synlige for 
forskerfellesskapet og offentligheten for øvrig. Det er derfor gledelig at dette blir en realitet i løpet av 
2019.  
 
Museumsforbundet ønsker også at KUD prioriterer forskning i museene ved å bidra til å:  

Etablere strategisk forskningsfond “Museene 2025” gjennom Norges forskningsråd – 50 mill. 

kroner  

Museumsforbundet mener det er behov for å etablere et eget forskningsprogram for museene 

gjennom Norges forskningsråd. Formålet er å heve forskningskompetansen og bidra til at museenes 

forskning blir mer synlig, samt at museene blir mer likeverdige forskningspartnere. Forskningsfondet 

bør på sikt få en ramme på 50 mill. kroner, slik Museumsforbundet har foreslått i innspill til 

statsbudsjettene for 2016 - 2018. Dette bør inkludere midler til doktorgradsprosjekter, postdoktor-

stillinger og andre forskningsprosjekter av ulikt omfang. I første omgang ser vi for oss en varighet 

over en 5-årsperiode med en gradvis oppbygging av satsingen. For 2019 ber vi om at det settes av en 

oppstartsbevilgning på 15 mill. kroner til prosjekter innen følgende tema; Store ting/Mange tider; Blå 

skifter; Frihet/Framtid, for perioden 2019-2022. Forskningsprogrammets tematiske områder svarer 

på presserende samfunnsutfordringer knyttet til klima, det grønne skiftet og migrasjon. Det vil være 

en forutsetning at deltakende prosjekter har tett tilknytning til museenes innsamling, 

samlingsforvaltning eller formidling. En nærmere beskrivelse av program og tema er under utforming 

og vil legges frem for departementet. 

 
3. Søkbare utviklingsmidler  

Museene er blitt større og mer profesjonelle organisasjoner etter museumsreformen, men 

Museumsforbundet ser at det fortsatt er store behov for utvikling og samordning av museumsfaglige 

oppgaver. De søkbare midlene som Kulturrådet disponerer til museumsutvikling, er etter 2013 

dessverre blitt redusert og løftet over til spillemidlene. Tendensen til overføring fra ulike poster i 

statsbudsjettet til spillemidlene har økt de senere årene, sist blant annet med overflyttingen av 

gaveforsterkningen fra 2018.  Denne flyttingen vil etter hvert bidra til å redusere de totale midlene 

som går til kultur. Dersom man også legger til grunn at fordelingen av spillemidlene fortsatt skal være 

64 % til idrett og 18 % til kultur, vil de totale midlene til kultur svekkes. Dette bidrar til å hemme den 

positive utviklingen av samarbeid mellom museene man har sett etter museumsreformen. Samtidig 

har realnedgangen i tilskuddene medført at etterslepene innen samlingsforvaltning har økt. Det 

tydeliggjør behovet for både midler til nyutvikling og konkret arbeid med samlingene. 



 

Museene er også betydelige bevaringsinstitusjoner for privatarkiv, og oppbevarer nær en tredjedel 

av det bevarte privatarkivmaterialet i Norge. Museene er dermed en viktig bidragsyter i arbeidet 

med å sikre en samlet samfunnsdokumentasjon, og er et viktig supplement til Arkivverket og andre 

bevaringsinstanser. Norges museumsforbund mener at arbeidet med privatarkiv ved museene bør 

løftes frem. Dette kan gjøres ved at det avsettes midler til styrking av dette arbeidet gjennom 

grunnbevilgningene, men også gjennom søkbare prosjektmidler. Økningen i Riksarkivets 

prosjektmidler til dette i 2017 er positiv, men tilfanget av søknader viser at det er store udekkede 

behov. Dette er et område Museumsforbundet mener må styrkes ytterligere. 

Vi foreslår derfor å avsette ytterligere 20 mill. kroner til større utviklingssatsinger samt arbeid med 

sentrale museumsfaglige spørsmål, blant annet knyttet til: digitalisering av samlingene og ordning og 

tilgjengeliggjøring av Arkiv.  

Kreativ næring 

Regjeringen satser tungt på kreativ næring. Museumsforbundet har i innspill til statsbudsjettene de 

siste årene understreket at også museene bør være en naturlig del av denne satsingen, og regner 

med at de får en naturlig plass i satsingen i tråd med de positive signalene fra Stortinget under 

behandlingen av budsjettet for 2018.  

Norges museumsforbund bistår gjerne med ytterligere informasjon, og imøteser et positivt resultat i 

budsjettet for 2019. 
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