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1. NORGES MUSEUMSFORBUND  
 

Norges museumsforbund er en uavhengig museumspolitisk og museumsfaglig 
interesseorganisasjon, og jobber for å gjøre museene til viktige møteplasser i samfunnet.  
 
Museumsforbundet ble opprettet i juni 1996 som en direkte videreføring av Norske Kunst- og 
Kulturhistoriske Museer (NKKM) og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen 
av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i 1918. Fra mai 2000 ble Norges 
museumsforbund slått sammen med Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML). 
Samisk Museumslag var fra stiftelsen i 1989 en frittstående organisasjon, men vedtok i 2006 å gå 
inn som seksjon i Norges Museumsforbund. Samisk Museumslag ble tatt opp som egen seksjon 
fra 2007. Foreningen norske vitensentre (FNV) var egen seksjon fra 2009, men ble etter eget 
forslag lagt ned på årsmøtet i Norges museumsforbund i 2015.   
 
Norges museumsforbund har kontor i Universitetsgaten 14 i Oslo.  
 
HM Dronning Sonja er Museumsforbundets høye beskytter. 
 

2. FORMÅL  
 

Norges museumsforbund skal:     

 arbeide for videreutvikling av museenes innsatsområder; fornying, forvaltning, forskning 
og formidling 

 være faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling, samarbeid 
mellom museene og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer, nasjonalt og 
internasjonalt 

 bidra til å synliggjøre og styrke museenes samfunnsrolle 

 være pådriver og kunnskapsressurs i den offentlige debatt om museenes faglige og 
politiske interesser 

 
 
HOVEDMÅL 2014 – 2019 
Våren 2014 ble det gjennomført en prosess for å utarbeide en strategi for Norges 
museumsforbund for perioden 2015-2019. Forslaget til strategi ble vedtatt med noen mindre 
endringer på årsmøtet i Bergen 11. september 2014.  
 
Hovedmålene i strategiplanen er: 

 Norges museumsforbund skal arbeide for å styrke museenes ressurs- og rammevilkår, for 
å sikre fortsatt videreutvikling av de fire F-ene i museene; fornying, forvaltning, forskning 
og formidling.  

 Norges museumsforbund skal være faglig møteplass og arena for debatt, 
kompetanseheving og kunnskapsdeling, og for samarbeid mellom museene og relevante 
forsknings- og utdanningsmiljøer, både nasjonalt og internasjonalt. 

 Norges museumsforbund skal bidra til å styrke og synliggjøre museenes samfunnsrolle. 

 Norges museumsforbund skal være pådriver og kunnskapsressurs i den offentlige debatt 
om museenes faglige og politiske interesser, i tråd med de forventninger som er knyttet til 
deres samfunnsrolle. 
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Strategiplanen har fire satsingsområder for arbeidet: rammevilkår, møteplass, samfunnsrolle og 
omdømme. Hvert satsingsområde har sine mål for hva som skal være oppnådd innen utløpet av 
perioden. I tillegg lages det årlige handlingsplaner med konkretisering av målene og resultatene 
man ønsker å oppnå. Handlingsplanen rulleres årlig slik at den kan tilpasses eventuelle endringer i 
rammebetingelsene. 
 

3. STYRETS SAMMENSETNING OG ARBEID 
 

Styret i Norges museumsforbund hadde i 2017 følgende sammensetning: 
 
 
I perioden 16. september 2016 - 30. mars 2017: 

 Ivar Gunnar Braaten, Stiftinga Sunnmøre Museum, styreleder og AU-medlem 

 Johnny-Leo Jernsletten, Tana og Varanger museumssiida, nestleder og AU-medlem  

 Randi Gilberg Hjelm-Hansen, Museene i Sør-Trøndelag, AU-medlem  

 Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum 

 Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene 

 Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger, avd. Stavanger kunstmuseum 

 John Olsen, Vest-Agder-museet 
 
Vararepresentanter:  

 Atle Ove Martinussen, Museumssenteret i Hordaland 

 Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger 

 Lars Emil Hansen, Oslo Museum 
 
 
I perioden 30. mars 2017 - 19. april 2018: 

 Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene, styreleder og AU-medlem 

 John Olsen, Vest-Agder-museet, nestleder og AU-medlem  

 Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum, AU-medlem  

 Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger, avd. Stavanger kunstmuseum 

 Tora Hultgren, Svalbard Museum 

 Lars Magne Andreassen, Árran Lulesamisk senter 

 Lars Emil Hansen, Oslo Museum 
 
Vararepresentanter:  

 Atle Ove Martinussen, Museumssenteret i Hordaland 

 Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger 

 Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum 
 
Styret må regnes som godt likestilt med tre menn og fire kvinner. Styreleder er kvinne.  
 
Museumsforbundets styre har hatt fem styremøter i 2017, hvorav to var todagers styreseminarer 
og ett var forberedende møte i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad. 
Seksjonene deltok på ett av møtene.  
  
Noen sentrale saker som styret beskjeftiget seg med i 2017, var: 

 Utarbeidelse av forslag til handlingsplan 2017-2018 

 Tildeling av aktivitetsmidler til seksjonene 
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 Planlegging av Museumsmøtet i Fredrikstadsammen med sekretariatet, seksjonene, Norsk 
ICOM og den lokale arrangementskomiteen 

 Innspill til høringer i Familie- og kulturkomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, 
Kommunal og forvaltningskomiteen samt Næringskomiteen 

 Innspill til statsbudsjettet for 2019 

 Innspill til ny kulturmelding 

 Budsjett og regnskap 

 Deltagelse i KULMEDIA-prosjektet Digitization and Diversity (DnD): Potentials and 
Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector i samarbeid med BI/CCI og NTNU 

 Deltagelse på Arendalsuka 2017 

 Fullføring av omstrukturering og videreutvikling av sekretariatet for å styrke det faglige 
fokuset, samt nyansettelser i sekretariatet 

 Utsetting av regnskap til ekstern regnskapsfører 
 

4. PERSONALE  
 

Museumsforbundets sekretariat hadde i 2017 følgende ansatte: 

 Generalsekretær Liv Ramskjær, 100 % stilling  

 Økonomikonsulent Joseph Sinnathamby, 100 % stilling, frem til 31.7.2017 og overgang til 
AFP. 

 Organisasjonskonsulent Ingrid F. Danbolt, 100 % stilling, i permisjon frem til 23.6.2017.  

 Organisasjonskonsulent Eva Marie Sund, i vikariert for Ingrid Danbolt, fast ansatt fra 14. 
august 2017. 

 Fra 1. august har Reidun Solheim fungert i vikariat for Eva Marie Sund i 70 % stilling 

 Seniorrådgiver Camilla Ruud, 100 % stilling fra 1.11.2017 
 
Norges museumsforbund hadde endringer i bemanningen i 2017, og kjønnsbalansen er ved 
utgangen av året tre kvinner. En ansatt gikk ut i svangerskapspermisjon i august. Arbeidsmiljøet 
anses som godt. Egenmeldt sykefravær er 0 %, og langtidssykefraværet er 11,21 %. Dette skyldes i 
hovedsak en langtidssykemelding. Det er ingen diskriminering på basis av kjønn eller etnisitet.  
 

5. GENERELT OM AKTIVITETEN I 2017  
 

På årsmøtet i Molde ble det vedtatt en handlingsplan for 2017-2018. Aktivitetsrapporten 
nedenfor er lagt opp etter disse hovedsatsingsområdene. 

 
Rammevilkår 
 

Innspill og høringer 
Museumsforbundet har i 2017 avgitt flere høringssvar og -innspill på ulike museumsrelevante 

tema. Av disse kan nevnes innspill til og høringer om: sentralbanklovutvalget – innspill til 

minnemyntinstituttet, ny stiftelseslov, forslag til ny generell del av læreplanverket for 

grunnopplæringen. 

 

Ut over dette bidro Museumsforbundet med innspill i den formelle høringen til statsbudsjett i fire 
komiteer: Familie- og kulturkomiteen og Utdannings- og forskningskomiteen, Kommunal og 
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forvaltningskomiteen samt Næringskomiteen. Sentrale tema som har vært løftet frem er: 
situasjonen for de samiske museene, særlig knyttet til Saemien Sijte og Bååstede, 
reiselivsmeldingen, forskning og kunnskapsvirksomheten i museene, teknisk-industrielle anlegg i 
tillegg til andre relevante museumssaker som understreking av behovet for langsiktig stabil 
finansiering av sektoren. Museumsforbudet har de siste årene understreket i innspill og høringer 
at museene må inkluderes i kreativ næringssatsingen og regjeringens politikk knyttet til reiseliv og 
kulturnæring. Dette ble gjennom stortingsbehandlingen for 2018-budsjettet lagt inn som en 
premiss fremover. 
   
Museumsforbundet har i tillegg gitt skriftlige innspill til partiene i forbindelse med Statsbudsjettet 
2018. Dette bidro blant annet til at det i budsjettforliket ble lagt inn 5 mill. kroner ekstra til de 
teknisk-industrielle anleggene, og midler til videre planlegging av nybygg for Saemien Sijte. 
Synspunkter på regjeringen Solbergs kulturbudsjett og andre aktuelle saker, som 
gaveforsterkning, pensjoner mm., er kommunisert gjennom pressemeldinger, samt ved kontakt 
med politikere, departement og andre relevante parter.   
 
På tampen av Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad i mars ble det lansert nye nettsider for 
Museumsforbundet og en ny logo. Nettsidene er utviklet av sekretariatet i samarbeid med Strand 
& Lund, med innspill og bidrag fra Frode Sandvik i Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer og 
Ann Siri Garberg i seksjon for samlingsforvaltning. Hver fagseksjon har egne områder på nettsiden 
med direkte kobling til egne Facebookgrupper og andre relevante nettsteder.  Fra april 2017 har 
utviklingen av ny nettside og mer aktiv bruk av sosiale medier stått i fokus i sekretariatet. Dette gir 
gode resultater, blant annet ved økning av likerklikk på Facebook, bedre spredning og 
oppmerksomhet rundt egne arrangementer, samt fagseksjonenes og øvrige samarbeidspartnere i 
kulturfeltet for øvrig. Vi ser at knappen for «Jobb i museum» brukes flittig. Det er utviklet en 
funksjon som gjør at museene selv kan melde inn ledige stillinger. I forbindelse med etablering av 
nye nettsider ble generalsekretærens blogg, MuseumsLiv, etablert. Den kommenterer aktuelle 
museumssaker og museumspolitikk generelt, og erfaringer viser at denne når frem også i 
mediebildet. Den positive utviklingen for bruk av nettsidene vi ser fra april ble ytterligere styrket 
fra august av. Da ble det nye nyhetsbrevet til Museumsforbundet lansert. Aktiviteten på 
fagseksjonenes sider har også økt noe utover høsten. Museumsforbundets typiske 
Facebooktilhenger er kvinne (69 %) og mellom 25 og 54 år og bosatt i Oslo. 
 
Norsk museumstidsskrift  
Styrking av forskningen i museene er en viktig sak for Museumsforbundet, og etablering av en 
nivågodkjent publiseringskanal er ett av målene i dette arbeidet. Forskningsrådet innvilget 
produksjonsstøtte til Norsk museumstidsskrift fra 2017. På senhøsten 2017 fikk 
Museumsforbundet beskjed om at tidsskriftet fra 2018 er blant de 25 godkjente tidsskriftene i 
Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap. Statistikk fra Universitetsforlaget 
viser at det i 2017 var til sammen 4303 visninger av artiklene i tidsskriftet. Det er en økning på 

nær 52 % fra 2835 visninger i 2016. Årets mest viste titler var: «De lette stridsvognene på Jæren – 
i skyggen av den kalde krigen» og «Fattigvesenets utvikling på 1800-tallet – med blikk på 
Namdalen», fulgt av «Lek eller fare? Fra lekeapparat til museumsgjenstand» fra 2016-årgangen.    
Norges museumsforbund har også vært partner for KULMEDIA-forskningsprosjektet; Digitization 
and Diversity (DnD): Potentials and Challenges for Diversity in the Culture and Media Sector og 
prosjektet Level UP i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag og NCK. 
 

Møteplass 
 
Internasjonalt samarbeid 
Museumsforbundet deltok på EMYA i Zagreb i mai, samt på NEMO i Ghent og 
generalsekretærmøtet i Stockholm i november. Museumsforbundet var også representert på 
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ICOM-konferansen om «Difficult Issues» i Helsingborg i september, som var et samarbeid mellom 
ICOM Nord og ICOM Germany. Generalsekretæren har, på vegne av Kulturrådet, deltatt i 
arbeidsgruppen for 20th Century Built Cultural Heritage. Museumsforbundets sekretariat hat 
deltatt i arbeidsgruppen for søknaden om å få ICOMs generalkonferanse til Oslo i 2022 samen 
med Norsk ICOM og flere av Oslo-museene; Kulturhistorisk Museum, UiO, Nasjonalmuseet for 
kunst, arkitektur og design, Munchmuseet, skimuseet, Norsk Teknisk Museum, Forsvarets museer 
og Visit Oslo. 
 
Nasjonalt samarbeid   
Norges museumsforbund har også i 2017 utført sekretæroppgaver for Norsk ICOM, og har inngått 
en femårsavtale om dette. Norsk ICOM bidrar med innspill til tema og program for de årlige 
museumsmøtene.  
 
Museumsforbundet har god kontakt med Kulturrådet, Universitetet i Bergen, 
Kulturvernforbundet og de øvrige kulturvernorganisasjonene. I 2017 deltok Museumsforbundet i 
samarbeidet om utforming av program for Privatarkivkonferansen sammen med Arkivforbundet, 
Riksarkivet, Byarkivet i Oslo og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ARBARK). Dette 
samarbeidet fortsetter for 2018.konferansen, og Museumsforbundet deltok også i en søknad til 
Riksarkivets utviklingsmidler om nettverk for privatarkiv. Generalsekretæren har også i 2017 
deltatt i Riksarkivets SAMDOK-prosjekt i flere arbeidsgrupper tilknyttet privatarkiv. 
Museumsforbundet har også deltatt i Riksarkivets brukerforum. 
 

Samfunnsrolle 
 

Samarbeid om utvikling av nytt EVU-studietilbud: Å forske i og på museum 
Universitetet i Bergen har i samarbeid med Norges museumsforbund utviklet et nytt etter- og 
videreutdanningstilbud (EVU)for museumsansatte. Målet med dette er å styrke arbeidet med 
forskning i museene og gi museumsansatte oppdatert kunnskap om teori, samt nødvendig 
kompetanse for å planlegge selvstendige forskningsprosjekter.  
 
Museumsforbundet deltar i styringsgruppen for studietilbudet som startet opp høsten 2015. 
Våren 2016 ble skrivekurset MUSE 621 gjennomført. Høsten 2017 ble tredje runde av MUSE 620 
gjennomført. Evalueringene viser at tilbudet var vellykket. Utviklingen i løpet av 2017, viser at 
dette tilbudet begynner å bli mer etablert med en jevn søkning. 
 
Konsolidering og eierskap 
I forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet i Molde arrangerte Museumsforbundet, i 
samarbeid med seksjon for ledelse, seminaret «Konsolidering og eierskap». Seminaret samlet mer 
enn 100 daglig ledere og styreledere, samt andre interesserte museumsledere.  
 

Norges museumsforbund er, i samarbeid med blant annet Museene i Sør-Trøndelag og NCK, 
partner i Nordplus-prosjektet Level Up - der formålet er å finne ut mer om ledelse av frivillige i 
nordiske museer. 
 
 

Omdømme 
 

I løpet av 2017 har Museumsforbundet levert en rekke innspill og høringsuttalelser. Arbeidet mot 
de ulike politiske miljøene er videreført og ytterligere utvidet i og med at det er mange nye 
medlemmer i relevante komiteer. I tillegg har Museumsforbundet også bidratt til, og deltatt i, en 
rekke medieoppslag der søkelyset ble rettet mot ulike sider ved museene og deres utfordringer.  
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Arendalsuka  
I forbindelse med Arendalsuka 14.-190. august hadde Museumsforbundet og museene i Aust- og 
Vest-Agder stand, med skiftende formidlingsopplegg, samt flere arrangementer og debatter.  I 
2017 deltok også Jødisk Museum i Oslo og Holocaustsenteret i samarbeidet om programmet 
under uka. To av arrangementene ble gjennomført som samarbeid med Kulturrådet, og det var 
også samarbeid med Arendalsuka Ung om en Quiz i regi av Aust-Agder museum og arkiv. Standen 
var jevnt over godt besøkt og quizen ble gjennomført flere ganger med god deltakelse.  
 
Opplegget under Arendalsuka 2017 var fyldig, og bidro til at Museumsforbundet markerte seg 
tydelig. Bruken av «Gamle Oksøy» som og hotell for deltagere, innledere og samarbeidspartnere 
var vellykket, og skuta fungerte godt som arena for samvær og mingling.  I 2017 ble Hestmanden 
hovedarena for debatter og øvrig program. Hovedarrangementet var museumsdebatten:   

 
 Mot en ny æra i museumspolitikken? – Museumspolitikk 2021. I tillegg arrangerte vi debatt om 
Konspirasjonsteorier – en trussel mot demokratiet? I samarbeid med Holocaustsenteret og Jødisk 
museum i Oslo. Denne ble etterfulgt av en Klezmer-konsert. I samarbeid med Norsk kulturråd 
inviterte vi i tillegg til Levende tradisjoner: Folkemusikk og dans fra Setesdal og Demokrati og 
europeisk kulturliv.  

  
Sentrale politikere og fagfolk deltok i debattene, som jevnt over trakk godt med publikum. 
Arendalsuka har vist seg å være en god arena for å synliggjøre og formidle sentrale synspunkter 
fra museumssektoren til politikere og samfunnet for øvrig. Det er også en viktig arena for 
uformelle samtaler og speeddating.   
 
Nasjonal aktivitet, foredrag og annet 
Det ble i løpet av året gjennomført en rekke besøk til museer rundt om i landet, dels i forbindelse 
med jubileer, åpninger av museer eller nye utstillinger, dels i forbindelse med seminarer, 
styreseminarer eller styremøter. Museumsforbundets generalsekretær deltok under åpningen av 
Bååstede-utstillingen og flere av de øvrige arrangementene under Tråante 2017 i jubileumsuken i 
februar. 
 
Museumsforbundets generalsekretær, Liv Ramskjær, bidro med innlegg, foredrag og taler på 
møter, konferanser, utstillingsåpninger og seminarer i 2017. Nytilsatt seniorrådgiver Camilla Ruud 
deltok med innlegg under forskningskonferansen til Seksjon for forskning i Trondheim i november. 
 
Det nasjonale museumsmøtet 
Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad 29.-31. mars samlet 267 deltagere, noe som må 
regnes som godt all den tid det bare var seks måneder siden det forrige møtet. Flyttingen av 
møtet fra høst til vår er generelt godt mottatt, men kom for noen noe brått på. Temaet for årets 
møte var «Likeverd», og valgt i anledning av Tråante 2017-jubileet. Innleggene på sesjonene 
belyste temaet fra ulike vinkler som blant annet omfattet urfolksperspektiv, inkludering, 
integrering, trussel utenfra- hat før og nå. Det var også to paneldebatter med politikere og 
museumsfolk. Museumsforbundet lanserte på tampen av møtet nye nettsider med ny logo for 
Norges museumsforbund. 
 
Onsdagen ble innledet med fagseksjonenes timer, der medlemmene møttes til faglig program, 
meningsutveksling og planlegging av arbeidet fremover før politikerdebatten: «Mot en ny 
museumspolitikk 2017-2021?». 
 
Fagseminaret med parallelle sesjoner hadde følgende tema:  
Inkludering = likeverd? Integrering Trussel utenfra; Hat før og nå Utvikling og autonomi  
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Programmet var utarbeidet i samarbeid med fagseksjonene og Norsk ICOM. Også i 2017 ble det 
arrangert et fagseminar med en overordnet tematikk på tvers av faggrenser. Tilbakemeldingene 
var gode.  
 
Årets museum 2017 
Juryen delte ut prisen for Årets museum 2017 til Nordnorsk kunstmuseum under festmiddagen på 
Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad. De øvrige nominerte museene var: Árran Lulesamisk 
senter og Museene i Sør-Trøndelag.  Juryleder var stortingsrepresentant Svein Harberg, og de 
øvrige jurymedlemmene var museumsdirektør Isabella Nilsson, Göteborgs konstmuseum og 
tidligere kulturredaktør Haakon Bekeng-Flemmen, Klassekampen. 
 
EMYA – European Museum of the Year Award 
Generalsekretær Liv Ramskjær er nasjonal korrespondent for EMYA. Hun deltok under 
presentasjonene av kandidatene og prisutdelingen i Zagreb i mai2017 sammen med 
representanter for Skimuseet i Rindal, som var nominert til EMYA 2017. 
   
Det var i 2017 ingen norske museer som søkte om å bli nominert til prisen for 2018, og det er i 
2018 ingen nominerte museer fra Norge. EMYA 2018-prisen deles ut i Warszawa i mai 2018.  
 

Videreutvikling av programvare for museumssektoren 
Med støtte fra Kulturrådet utarbeidet KulturIT en langsiktig plan for Primus, KulturNav og Digitalt 
Museum og andre løsninger som ønskes utviklet som del av porteføljen. Denne ble ferdigstilt 
våren 2017, og er tilgjengelig på http://kulturit.org/langsiktigplan. Planarbeidet omfattet en bred 
kartlegging av museenes behov, analyse av behovene og fastsettelse av mål og konkretisering av 
målene i prioriterte tiltak for de første tre årene. Flere av fagseksjonene i Norges 
museumsforbund deltok i dette arbeidet.  
 

6. KOMITEER OG UTVALG  
   

Faglig råd   
Styret i Museumsforbundet oppnevner medlemmene til Faglig råd. Faglig råd vurderer søknader 
om autorisasjon som konservator NMF og førstekonservator NMF. Søknader om konservator NMF 
behandles av medlemmene i Faglig råd, mens det trekkes inn et tredje eksternt medlem i 
behandlingen av førstekonservatorsøknadene. 
 
Det ble holdt to møter i Faglig råd i forbindelse med søknadene for 2017. Det har i tillegg vært 
omfattende e-postutveksling mellom medlemmene i komiteene i forbindelse med 
søknadsbehandlingen. I alt ble 13 søknader behandlet: seks konservatorsøknader og ni 
førstekonservatorsøknader.  Det ble innvilget seks autorisasjoner som konservator og nis 
autorisasjoner som førstekonservator. Syv av disse ble administrativt behandlet, da søkerne 
hadde doktorgrad fra norske universitet og tilfredsstilte kravene til museumspraksis, men tre ble i 
tillegg diskutert i Faglig råd.  
 
Faglig råd besto i 2017 av:  

 Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, leder 

 Øivind Storm Bjerke, Universitetet i Oslo  

 Alf Ragnar Nielssen, Nord universitet 

 Kari Loe Hjelle, Universitetsmuseet i Bergen  

 Kyrre Kverndokk, Universitetet i Bergen  

 Kari Telste, Norsk Folkemuseum  

http://kulturit.org/langsiktigplan
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 Svein Olav Hoff, Lillehammer kunstmuseum 

 Elna Siv Kristoffersen, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger 

 Liv Ramskjær (sekretær) 
 
Komiteer og utvalg 
Museumsforbundet er representert i, eller har nominert kandidater til, følgende komiteer og 
utvalg: 
 

1. Sikringsutvalget, Norsk kulturråd 
Museumsforbundets representant: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, NTNU  

2. Styret for Norsk lokalhistorisk institutt 
Nominert av Museumsforbundet: Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea, Per Norseng, Norsk 
Maritimt Museum (vara). I forbindelse med NLIs innlemmelse i Nasjonalbiblioteket 
fungerte dette styret i 2017 som et råd, som avvikles fra 2018    

3. Komiteen for Norges dokumentarv  
Nominert av Museumsforbundet: Jorun Sem Fure, Telemark Museum  

4. Årets museum 
Jurymedlemmer: Svein Harberg (leder), Isabella Nilsson og Haakon Bekeng-Flemmen. 
Sekretær: Liv Ramskjær  

5. NEMO (Network of European Museum Organisations) 
Norsk kontaktperson: Liv Ramskjær  

6. European Museum Forum  
Norsk kontaktperson: Liv Ramskjær  

 
 

7. MEDLEMMER OG MEDLEMSKONTINGENT 
 

Norges museumsforbund organiserer nesten hele museums-Norge. Det betyr at 
Museumsforbundet gjennom sin medlemsmasse representerer rundt 3 000 museumsansatte. 
Museumsforbundet har oversikt over medlemsmuseer på nettsiden.  
 
Museumsforbundet hadde pr 31. 12. 2016 240 medlemmer.  Av disse var 132 museer, åtte 
tilsluttede eller assosierte medlemmer og 100 personlige medlemmer. Ordningen med personlige 
medlemmer ble avviklet fra 2016. Også i 2016 er flere tidligere selvstendige museer blitt 
innlemmet i større administrative enheter i forbindelse med museumsreformen. Várdobáiki og 
Narviksenteret er nye medlemmer i 2016. Antallet personlige medlemmer ble redusert, og flere 
vitensentre meldte seg ut etter at seksjon for vitensentre la seg ned.  
 
 
Kontingenten for de ulike gruppene har vært uendret fra 2013 og var i 2017: 
 
Gruppe I:  Museer med brutto driftsbudsjett inntil kr 100 000   kr      700 
Gruppe II:  Museer med brutto driftsbudsjett kr 100 000 – 1 mill.   kr   3 500  
Gruppe III:  Museer med brutto driftsbudsjett kr 1 mill. – 5 mill.   kr   7 500 
Gruppe IV:  Museer med brutto driftsbudsjett kr 5 mill. – 10 mill.   kr 14 500 
Gruppe V:  Museer med brutto driftsbudsjett kr 10 mill. – 20 mill.   kr 22 000 
Gruppe VI:  Museer med brutto driftsbudsjett kr 20 mill. – 50 mill.   kr 31 000 
Gruppe VII:  Museer med brutto driftsbudsjett over kr 50 mill.   kr 45 000 
 
Assosierte medlemmer         kr   2 000 
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Personlige medlemmer         kr      500 
Seniormedlemmer         kr      300 
 
 
   

ANTALL MEDLEMSINSTITUSJONER FORDELT PÅ KONTINGENTGRUPPER 
 

 
  
 
Medlemskort 
I 2017 ble praksisen med at medlemmer får gratis adgang til andre medlemsmuseer videreført. 
Årsoblatene ble sendt ut sammen med faktura og informasjonsbrev. Antallet medlemskort pr 
institusjon ble økt fra 2017. Samtidig ble det foretatt en mer standardisert fordeling av antall 
museumsnytt pr institusjon som harmonerer med medlemsgruppene de er en del av. 
 
 

8. ØKONOMI 
 

Innbetalt medlemskontingent for 2017 var kr 2 768 900, mens driftstilskuddet fra Kulturrådet var 
på samme nivå som i 2016. Tilskuddet fra Sametinget til Samisk museumslag er økt til kr 423 000, 
som skyldes dels sammenslåing med Samisk museumsnettverk, dels en styrking. Samisk 
museumslag hadde et underforbruk på kr 59 638 som overføres til 2018. Årets museum hadde et 
underforbruk på kr 17 638 som overføres til 2018, og anses som avsetning til finansiering av 
kostnader knyttet til kommende støp av plaketter. Museumsforbundet hadde i 2017 et planlagt 
merforbruk i driftsresultat i forhold til budsjett, og ordinært resultat var på kr - 132 546. Dette 
merforbruket knytter seg til utvikling av nye nettsider og ny logo for Museumsforbundet som er 
utgiftsført i regnskapet for 2017. Dette var planlagt dekket av tidligere avsatt overskudd overført 
til fri egenkapital. 
 
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Likviditeten er god. Virksomheten 
forurenser ikke det ytre miljøet. Styret for Norges museumsforbund mener regnskapet gir ett 
rettvisende bilde av aktiviteten i 2017, eiendeler, gjeld og finansiell stilling. 
 
Årets underskudd på kr 132 546 dekkes av tidligere overføringer til fri egenkapital.  
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9. SEKSJONER UNDER NORGES MUSEUMSFORBUND 
 

I 2016 ble det utformet et mandat for seksjonene. Det er tilgjengelig på Museumsforbundets 
nettside, og gir blant annet økonomiske og faglige rammer for arbeidet i seksjonene og for 
samhandling mellom seksjonene og sekretariatet. Det ble innført en ordning der hver seksjon får 
tilført kr 20 000 i driftsmidler årlig. Dette skal benyttes til dekning av ulike driftskostnader 
seksjonene har, dekning av halvparten av kostnadene for en deltager til årsmøtet eller til andre 
aktiviteter og tiltak seksjonen ønsker å gjennomføre. I tillegg kan seksjonen søke om midler til 
seminarer, kurs eller andre tiltak innenfor det fagfeltet seksjonen arbeider i.  
 
For tildeling av midler for 2017, ble det gjennomført en søknadsprosess høsten 2016. Da kom det 
inn søknader fra fem av seksjonene til ni prosjekter på til sammen kr 209 000. Det ble besluttet å 
tildele kr 126 000 til seks prosjekter.  
 
For tredje gang ble valget til styrene i seksjonene avholdt samtidig med valget av styre i Norges 
museumsforbund. Under museumsmøtet i Fredrikstadavholdt åtte av seksjonene møte under 
posten seksjonenes time.  
 
Etter at seksjon for Vitensentre ble nedlagt som del av Norges museumsforbund på årsmøtet i 
Hamar i 2015, er antallet seksjoner ni. 
 
 

A. SEKSJON FOR FORMIDLING 2017 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod, før årsmøtet i Fredrikstad 2017, av: 

 

 Jenny Heggvik, Museum Vest, (leder) 

 Linda M. Høie, Haugalandmuseene  

 Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene  

 Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen  

 Vara: Elisabeth Løvold, Anno museum  

 Vara: Mangnus Sempler Holthe, Anno museum, Domkirkeodden  
 

Styret bestod, etter årsmøtet i Fredrikstad 2017, av: 

 Jenny Heggvik, Museum Vest, (leder) 

 Line Engen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (permisjon fra juni 2017) 

 Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene (sekretær og webansvarlig) 

 Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen  

 Linda M. Høie, Haugalandmuseene (økonomi) 

 Vara: Elisabeth Løvold, Anno museum  

 Vara: Magnus Sempler Holte, Anno museum  
 

Styret har i 2017 hatt fire styremøter; ett møte i Bergen og tre SKYPE-møter. Utover dette har 
styret holdt kontakt via e-post og telefon.  
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Aktivitet 
I forbindelse med Norges Museumsforbund sitt nasjonale museumsmøte i Fredrikstad bidro 
Seksjon for formidling med seksjonens time og idétorget. Tema for seksjonens time var 
«Utfordrende formidling – nye krav til museumspedagogen». Gunhild Aaby fortalte om 
fattigdomsprosjektet ved Vest-Agder-museet. Deretter fortalte Bjørg Eva Aasen ved Norsk 
jernbanemuseum om utstillingen «Mørke spor», om NSB sin rolle under 2VK. Mona Pedersen fra 
Kvinnemuseet, Anno museum, orienterte om Hijabprosjektet. Under seksjonens time ble det 
orientert om arbeidet til seksjonene og Gitte Bastiansen fortalte om MuseumsLosen en 
undervisningsside, som utvikles av Museum Vest. Vi opplevde at det var en vellykket seksjonens 
time med et tema som trakk 40 mennesker.  

 
Idetorget – der gode formidlingsideer blir presentert ble avholdt og vurdert av en jury bestående 
av Geir Endregard, Inspira Science Center, Linken Apall-Olsen, Oslo Museum og Linda Høie, 
styremedlem av Seksjon for Formidling.  Selve presentasjonene under Idetorget hadde omlag 100 
tilhørere. De to likeverdige vinnerne av Idetorget 2017 var Museene i Sør-Trøndelag med 
Omvisning for tegnspråklige på Ringve Musikkmuseum, et samarbeid mellom Norsk Døvemuseum 
og Ringve Museum og Østfoldmuseene med Minecraft/Borgarsyssel. For vinnerne av Idetorget 
har det generert mye positiv omtalte, samt reelle inntekter som følge av prisen. I april arrangerte 
SFF seminaret «Nye verktøy – nye muligheter» på Nasjonalgalleriet i Oslo. Et seminar om digitale 
verktøy i formidlinga med faglige bidrag fra Nasjonalmuseet, Østfoldmuseet, KulturIT, Telemark 
Museum og private aktører. Det var 40 deltakere på seminaret.  
 
SFF deltok på møte i Finland i nettverket Nordic Associations for Museum Education (NAME). 
Temaet for møte var universell utforming og tilrettelagt formidling. Det ble også utarbeidet en 
søknad om fortsatt prosjektstøtte fra Kulturpunkt/Nordisk ministerråd under møtet. NAME som 
prosjekt ble avsluttet i 2017 på grunn av manglende finansiering. Sammen med våre 
søsterorganisasjoner i Finland, Sverige, Danmark og Island drifter vi fortsatt Facebook siden 
NAME. SFF har kommet med innspill til den Generelle del av læreplanverket og fulgt med på 
arbeidet om fagfornyelse i skolen.  
 
Styret har lagt til rette for aktivitet i 2018 gjennom prosjektsøknader til NMF og planlegging av 
aktiviteter. Representanter fra styret har deltatt på møter og opplæring i regi av NMF. Vi har hatt 
jevnlig aktivitet på nettsider og vår Facebook side, Norges museumsforbund - seksjon for 
formidling.  

 

  
 

B. SEKSJON FOR KUNST- OG KUNSTINDUSTRIMUSEER 2017 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod før og etter årsmøtet i Fredrikstad i 2017, av: 

 Therese Möllenhoff, Astrup Fearnley Museet (leder)   

 Frode Sandvik, KODE (nestleder og webansvarlig) 

 Grethe Lunde Øvrebø, Haugesund Billedgalleri 

 Vibece Salthe, Museum Stavanger, avd. Stavanger kunstmuseum 

 Cecilie Skeide, Lillehammer Kunstmuseum 
 

 



14 

 

Seksjonen skal være Norges museumsforbunds kompetanseorgan innen kunst og kunstindustri. 
Seksjonen skal arbeide for å styrke faglige nettverk, øke samarbeid mellom institusjoner og belyse 
museumsfaglige utfordringer innenfor det kunsthistoriske felt. 
 
Aktivitet 
Styret i seksjonen hadde seks møter i 2017, fem på Skype og ett under Museumsmøtet i 
Fredrikstad.  
 
Seksjonen gjennomførte fagseksjonens time under Museumsmøtet i Fredrikstad, der vi inviterte 
Birgitte Sauge fra Nasjonalmuseet og Norsk Museumstidsskrift til å holde innlegget «Kuratering og 
publisering. Om vitenskapelig publisering i kunst og kunstindustrimuseene». Seksjonen arrangerte 
seminaret «Den forskningsbaserte utstillingen» på KODE i Bergen 16. oktober med 74 deltagere 
fra hele landet. Seksjonsleder stilte på møte for fagseksjonene sekretariatet og hovedstyret i Oslo 
6. desember. 
 
Seksjonen har ellers vært aktive på nett og sosiale media. 
 
 

C. SEKSJON FOR SAMFERDSEL, INDUSTRI, KOMMUNIKASJON OG ANLEGG 2016 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod, frem til årsmøtet i Molde 2016, av: 

 Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS (leder)   

 Sverre J. Svendsen, Nordmøre museum 

 Kjell Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum 

 Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum 

 Peter Juga, Museene i Sør-Trøndelag  

 Vara: Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum 

 Vara: Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene 
 

Styret bestod, etter årsmøtet i Molde 15. september 2016, av: 

 Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS (leder)   

 Kjell Roger Eikeset, Norsk Sagbruksmuseum 

 Tone Rasch, Norsk Teknisk Museum 

 Peter Juga, Museene i Sør-Trøndelag 

 Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum 

 Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene AS (vara) 

 Odd W. Williamsen, Nordmøre museum (vara) 
 

Seksjonene ønsker å være møteplass for museer med felles utfordringer og interesser innen 
dokumentasjon, formidling og vern av kulturminner innen industri, kommunikasjon og anlegg.  

 
Aktivitet 
I 2016 har det ikke vært avholdt ordinære styremøter, kun kontakt mellom enkelte 
styremedlemmer. Det var særlig mye korrespondanse i forkant av landsmøtet i Molde, og 
diskusjonene fortsatte under fagseksjonens time på landsmøtet. 

 

D. SEKSJON FOR NATURHISTORIE 2017 
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Styrets sammensetning 
Styret bestod, frem til årsmøtet i Fredrikstad 2017, av: 

 Dawn Williams, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (leder) 

 Line Gustavsen, Fetsund Lenser, Akershusmuseet 

 Finn-Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene 

 Eirik Rindal, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo 
 

Styret bestod, etter årsmøtet i Fredrikstads 2017, av: 

  

 Eike Müller, Randsfjordmuseene 

 Ingvar Spikkeland, Østfoldmuseene, Kanalmuseet i Ørje 

 Kåre Kullerud, Norsk Bergverksmuseum 

 Trude Magnussen, Naturhistorisk Museum, UIO 
 

 
Seksjonen er Norges museumsforbunds fagseksjon for naturhistorisk museumsvirksomhet. 
Ambisjonen er å utvikle en møteplass for samarbeid mellom de tradisjonelle naturhistoriske 
museene og de som arbeider med naturhistoriske samlinger ved regionale museer. Målet er å 
bidra med faglig påfyll i form av et eller flere fagseminar hvert år. 
 
Aktivitet  
I 2017 har det vært ett styremøte. Dessverre fikk seksjonen ikke til noe aktivitet, men vil arbeide 
videre for å øke denne i 2018. 
 

E. SEKSJON FOR MUSEUMSLEDELSE 2017 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod, frem til årsmøtet i Fredrikstad2016, av: 

 Even Ødegaard, MiA – Museene i Akershus, leder 

 Astrid Aksnessæther, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

 Nils Anker, Vestfoldmuseene  

 Siri Aavitsland, Museum Stavanger 

 Gro Eikeland, Vest-Agder-museet 
 

 
Styret bestod, etter årsmøtet i Fredrikstad 2017, av: 

 Even Ødegaard, MiA – Museene i Akershus, leder 

 Astrid Aksnessæther, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 

 Nils Anker, Vestfoldmuseene 

 Siri Aavitsland, Museum Stavanger 

 Gro Eikeland, Vest-Agder-museet 
 
Seksjonen skal være Norges museumsforbunds faglige møteplass for å behandle spørsmål innen 
ledelse, økonomi, administrasjon og organisasjonsutvikling. Seksjonen skal være et forum for 
museumsledere.  
 
Aktivitet 
Styret hadde fire møter i 2017. 
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Hovedaktiviteten var forberedelse og gjennomføring av årets lederseminar. Seminaret med 
tittelen «Forandring fryder!» ble lagt til Scandic Bystranda i Kristiansand sentrum 28.-29. 
september. Dette var det første året hvor seminaret ble gjennomført på høsten, som en følge av 
at Museumsforbundet fra 2017 endret tidspunktet for det nasjonale museumsmøtet. Seminaret 
var fullbooket med 80 deltagere. Gjennomgangstemaet var endringer og utviklingstrender som 
påvirker museets samfunnsrolle og museumsledernes lederrolle, og som åpner for spørsmål om 
hva museene skal bli i fremtiden. Videre var målet å belyse hvilke mulighetsrom som finnes i 
denne utviklingen, og hvordan kan man kan gripe disse for å skape positive prosesser som fører til 
omstilling, fornyelse og ny vekst.  
 
Innledere var: Anne-Kari Bratten (administrerende direktør, Arbeidsgiverforeningen Spekter), Tom 
Colbjørnsen (professor i organisasjon og ledelse, Handelshøyskolen BI), Suzette Paasche (direktør, 
MiST), André Støylen (administrerende direktør, Sparebankstiftelsen DNB), Reidar Fuglestad, 
(administrerende direktør for Sørlandets Kunstmuseum/Kunstsilo i Kristiansand), Tone Hansen, 
(direktør, Henie Onstad Kunstsenter og leder, Norsk Kulturråd), Stein Olav Henrichsen (direktør, 
Munchmuseet), og Christian Rangen (høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI). I tillegg ble det 
arrangert gruppediskusjoner og festmiddag for alle deltagerne. 
 
I seksjonens time under det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad 29. mars, arrangerte 
seksjonen et miniseminar om mangfoldsledelse og diskrimineringslovverket. Publikum fikk en 
gjennomgang av diskrimineringslovverket med særlig fokus på det ledere må kunne om ulovlig 
forskjellsbehandling. Foredragsholder var Antje Bomann-Larsen som er formidler med ekspertise 
på internkultur, mangfoldsledelse og presentasjonsteknikk. I tillegg ble det orientert om 
fagseksjonens arbeid og årets lederseminar i Kristiansand 28.-29. september. 
 
 

F. SAMISK MUSEUMSLAG 2017 

Styrets sammensetning 

Styret bestod, frem til årsmøtet i Fredrikstad i april 2017, av: 

 Styreleder Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Sijte 
 Kasserer Margrethe Vars, RDM-De Samiske Samlinger 
 Sekretær Lisa Gay Bostwick, Midt-Troms Museum 
 Oddmund Andersen, Árran (vara) 

På årsmøtet i Fredrikstad 2017 ble følgende valgt inn i styret: 

 Styreleder Henrik Olsen, DÁG – Senter for nordlige folk 
 Kasserer Margrethe Vars, RDM-De Samiske Samlinger 
 Sekretær: Marit Myrvoll, Várdobáiki museum 
 Oddmund Andersen, Árran (vara) 
 Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Sijte (På fellesmøte 30. mars 2017 mellom SML, samiske 

museer og Sametinget ble det vedtatt at siden Lisa representerer SML i Bååstede-
prosjektgruppa, går hun inn i styret som Bååstede-representant) 

På grunn av valgresultatet ved Sametingsvalget høsten 2017, ble Henrik Olsen utnevnt til 
medlem av det nye NSR-sametingsrådet. Styret måtte da konstituere seg på nytt og Marit 
Myrvoll ble, fra og med 12. oktober, konstituert som leder fram til neste årsmøte i NMF. 
Oddmund Andersen gikk inn som fast medlem: 
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 Styreleder Marit Myrvoll, Várdobáiki museum 
 Kasserer Margrethe Vars, RDM-De Samiske Samlinger 
 Medlem Oddmund Andersen, Árran  
 Medlem Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Sijte  

Formålet til Samisk museumslag er å fremme samisk kultur, kulturvern og kulturhistorie, og styrke 
samarbeidet mellom samiske museer, og mellom samiske museer og andre museer og 
institusjoner som arbeider med samisk kultur. 

Aktivitet  
Fra og med 2017 er Samisk museumslag og samisk museumsnettverk slått sammen til en 
organisatorisk enhet. Målet med sammenslåingen er å få en organisasjon med både samisk 
museumsfaglig virksomhet og fagpolitisk aktivitet. I Sametingets budsjett for 2017 ble SMLs 
arbeid styrket som følge av denne endringen. Det er opprettet ei Facebook-gruppe for styret. 

Bååstede-prosjektet har tatt mye tid i 2017. Det begynte med åpningen av Bååstede-utstillinga 6. 
februar i Trondheims Erkebispegård under Tråante 2017, hvor Lisa Dunfjeld-Aagård var leder for 
arrangementet og H.M. Kong Harald foretok den høytidelige åpningen. Også SMLs utstilling av de 
samiske museene var vist i Erkebispegården. I løpet av 2017 har begge utstillingene ambulert og 
vært vist flere steder. Flere forhandlingene om tilbakeføring av gjenstander har vært gjennomført 
i 2017, og SML har vært representert på alle forhandlingsmøter som har vært avholdt på Norsk 
Folkemuseum. 
 
Stortinget vedtok i juni å nedsette en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av 
samene og kvenene. SMLs leder deltok 15. mai i Stortingets høring i Kontroll- og konstitusjons-
komiteen, i forkant av vedtaket om denne saken, og uttrykte at dette arbeidet er svært viktig.   
SML-styret søkte og fikk innvilget aktivitetsmidler hos NMF høsten 2017 til et seminar hvor de 

samiske museenes rolle i dette arbeidet skal drøftes. Seminaret er planlagt i 2018. 

 

Fagdag ble arrangert i september i Alta i tilknytning til Norsk kulturråds fagdag om 

publikumsarbeid. Fagdagen fungerer som en viktig felles samtalearena for de samiske museene, 

hvor man kunne ta opp felles utfordringer og problemstillinger. Det var fire tema som sto på 

dagsorden; Det samiske fagnettverket; Konservatorproblematikk; Sannhetskommisjon. Hva slags 

rolle skal samiske museer ha og hva skal museene bidra med i dette arbeidet?; Publikumsarbeid 

og formidling 

I forbindelse med Statsbudsjettet 2018, var SMLs leder med i NMFs høringsmøte i Kommunal- og 
forvaltningskomiteen for å løfte frem Saemien Sijte og Bååstede-priosjektet. Da sametingsrådets 
budsjett 2018 ble lagt fram, var SML på høring i både komiteer og grupper i Sametinget 21. 
november. Saken gjaldt bevilgning til Bååstede-prosjektet, og Norsk Folkemuseum var derfor også 
til stede.  

 
 

G. SEKSJON FOR SAMLINGSFORVALTNING 2017 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod, frem til årsmøtet i Fredrikstad 2017, av: 

 Ann Siri Hegseth Garberg, MiST (leder)  

 Monica Milch Gebhardt, Varanger museum 
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 Henrik Smith, MiA, Museene i Akershus 

 Kristin Gaukstad, Oslo Museum 

 Per Øyvind Østensen, Sunnhordland museum (vara) 

  
 
Styret har fra årsmøtet i Fredrikstad i 2017 bestått av: 

 Ann Siri Hegseth Garberg, MiST (leder)  

 Monica Milch Gebhardt, Varanger museum 

 Henrik Smith, MiA, Museene i Akershus 

 Kristin Gaukstad, Oslo Museum 

 Per Øyvind Østensen, Sunnhordland museum (vara) 
 
Aktivitet 

Landsmøtet i Fredrikstad i mars 
Seksjonen hadde ansvar for Seksjonens time, der vi arrangerte et seminar om verdivurdering og 
forsikring av samlinger. Tittelen var: «Like mye verdt?»- om verdivurdering og forsikringer av 
samlinger. Innledere var Kristin M. Gaukstad fra Oslo museum (og fra styret) og Anne Mette 
Gottschal fra MiST/Ringve musikkmuseum.  Kristin snakket om verdisetting og verdivurdering av 
samlinger med utgangspunkt i Oslo museum, mens Anne Mette delte erfaringer fra 
forsikringsarbeid og skadeoppgjør etter brannen på Ringve musikkmuseum. Etter innledningene 
ble det tid for drøftinger og diskusjoner, der Henrik Smith var møteleder. Det var ca 20 personer 
til stede.  
 
Aktivitetsmidlene ble brukt som bidrag til seminar arrangert av Museumssenteret i Hordaland 19. 
og 20.januar 2017 om Helsefarlege stoffer i museumssamlingar. I tillegg arbeidet seksjonen med å 
foreslå og skaffe foredragsholdere, samt informasjonsspredning. Ann Siri H. Garberg avsluttet 
seminaret med å snakke litt om vegen videre. 
Videre har seksjonen bidratt i forbindelse med seminar arrangert av Haugalandsmuseene 17.-
18.oktober: Tingenes tilstand. Seminar om vurdering, avhending og etikk. Her bidro seksjonen 
med forslag til innledere, samt informasjonsspredning via NMFs kanaler (Nyhetsbrev), og praktisk 
under seminaret med møteledelse i en sesjon (Per Øyvind Østensen) og noe referatskriving. 
Seksjonen har god kontakt med Nordisk konservatorforbund-Norge og andre relevante 
samarbeidspartnere i arbeidet med kurs, seminarer og andre aktiviteter. Ann Siri Garberg deltok 
også i arbeidet med de nye nettsidene til Museumsforbundet. 
Styret hadde fem styremøter inkludert styreseminar i Varanger 13.-15.september. 
Det fikk styret orientering om Varanger museum og besøkte Vadsø museum- Ruija Kvenmuseum i 
det gamle NRK-bygget. Styret fikk omvisning i utstillingen om Varangerhus og i magasinlokalene 
og utstillingsfasilitetene for øvrig. Direktør Ole Martin Lislevand, avdelingsleder Kaisa Maliniemi 
og konservator Tove Kristiansen tok imot oss.  
Deretter ble Vardø og Vardømuseenes administrasjon besøkt, med orientering om Vardø restored 
ved Svein Harald Holmen, orientering om magasinforhold og videre planer for dette ved 
avdelingsleder Monica Dahl. Deretter fulgte omvisning på Pomormuseet og besøk hos 
kommandanten på Vardøhus festning, som ønsket råd om forvaltningsarbeidet. Dagen ble 
avsluttet med besøk på Steilneset, monumentet over de trolldomsdømte. Formidler Maria 
Berteussen Skydsrup fortalte om Steilneset og direktør Ole Martin Lislevand deltok i de videre 
samtalene under middagen. 

 
Siste dag. I tillegg holdt Ann Siri H. Garberg et innlegg om Museenes samlingsforvaltning – 
utfordringer og framtid for politikere, styremedlemmer i museets styre og i museumsforeningens 
styre på Kulturhuset i Vardø. 
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H. SEKSJON FOR IMMATERIELL KULTURARV 2017 
 

Styrets sammensetning 
Styret bestod, frem til årsmøtet i Fredrikstad2016, av: 

 Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv (leder) 

 Ole Aastad Bråten, Valdresmusea Heidi Richardson, Hardanger og Voss Museum  

 Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea 

 Ellen Width, Midt-Troms Museum (vara) 
 
 
Styret har fra årsmøtet i Fredrikstad i 2017 bestått av: 

 Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv (leder) 

 Heidi Richardson, Hardanger og Voss Museum, Hardanger Fartøyvernsenter 

 Ole Aastad Bråten, Valdresmusea  

 Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea, sekretær  

 Ellen Width, Midt-Troms Museum (vara) 
 

Seksjonen skal være Norges museumsforbunds kompetanseorgan innen immateriell kulturarv.  
Seksjonen skal arbeide for å styrke faglige nettverk, øke samarbeid mellom institusjoner om 
museumsfaglige utfordringer knyttet til immateriell kulturarv.  

 
Aktivitet 
Seksjonen er opptatt av arbeidet med UNESCO-listeføring, arbeidet med immateriell kulturarv 
generelt i musene, særlig knyttet til metodikk, begrepsutvikling og behov for økt utveksling av 
gode erfaringer.  

 
I mars lanserte Norsk kulturråd sine hjemmesider om immateriell kulturarv, listeføring og 
UNESCO-konvensjonen. Seksjonen ved Torveig Dahl var med i en paneldebatt om temaet.  
Under landsmøtet til NMF var det seksjonen time 29. mars. Magne Velure var invitert til å 
innlede. Det ble en veldig interessant forelesning med gode drøftinger. 
 
Seksjonen arrangerte fagseminaret «Musea og det uhandgripelege – i møte med språk og 
industri» på Sjølingstad, i november med Vest-Agder-museet som vertskap. Det var 25 deltagere. 
I seminaret var det lagt opp til gode samtale om relevante tema. Hovedforedraget var Magne 
Velure som øste av sin omfattande erfaring og kjennskap til arbeidet på musea, nasjonalt og 
internasjonalt. Som forrige fagseminar, var det lagt opp til orienteringer og møte med Sjølingstad 
og deres arbeid for å videreføre den industrielle produksjonen og materialkunnskapen i fabrikken 
med fokus på «best practice».  
 
Det var veldig god tilbakemelding på innhold og form på fagseminaret. Seksjonsstyret har 
planlagt fagseminaret 2018 med annen vinkling, men ønsker å utvikle formen ytterligere, basert 
på erfaringer fra de to foregående fagseminarene. 

 
Seksjonen hadde to styremøter og  et styreseminar i Valdres i august. 

 

I. SEKSJON FOR FORSKNING 2017 
 

Styrets sammensetning  
Styret har fra årsmøtet i Fredrikstad i 2017 bestått av: 

 Jostein Skurdal, Stiftelsen Lillehammer Museum (leder) – valgt for 1 år 
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 Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag – valgt for 2 år i 2016 

 Per Norseng, Norsk Maritimt Museum – valgt for 2 år i 2016 

 Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum – valgt for 2 år i 2017 

 Morten Steffensen, Nordlandsmuseet (varamedlem) – valgt for 2 år i 2017 

 
Hovedmålet med fagseksjon for forskning er å styrke forskningen og forskningens plass i norske 
museer. Etableringen av fagseksjonen er en oppfølging av Museumsmeldingen og det pågående 
arbeidet i museene med å styrke forskningen som en av de fire F-ene meldingen har som 
hovedsatsinger. 
 

Visjon 2025 
Museumsforskningen skal være en synlig del av norsk forskning. 

 
Aktivitet 
Styret har hatt fire møter, de fleste ved hjelp av Skype og et møte i Fredrikstad i forbindelse med 
nasjonalt museumsmøte. I tillegg har vi hatt mye dialog på e-post på ulike saker. 
  
I forbindelse med Nasjonalt museumsmøte i Fredrikstad 29. mars 2017 ble det gjennomført et 
miniseminar om «Forskning og formidling» med fire innlegg og 30 deltagere. 
 
Det er utgitt to nummer av Norsk Museumstidsskrift i 2017 med 5 vitenskapelige artikler og et 
utstillingsessay. 
 
Facebook-siden til Forskningsseksjonen hadde mange oppslag og 325 følgere ved utgangen av 
året og har blitt en viktig informasjons- og dialogkanal. I tillegg brukes hjemmesiden til Norsk 
Museumsforbund som informasjonskanal. 

 
Den årlige forskningskonferansen ble gjennomført i Trondheim 23. november med 35 påmeldte 
deltagere. Det var 15 foredrag fordelt på to parallelle sesjoner. Konferansen var et godt eksempel 
på hvor mangfoldig og varierende forskningen som museene driver er.  Den store interessen for å 
delta både med og uten foredrag, viser en slik årlig konferanse har livets rett. Det ble foreslått å 
utvide neste års konferanse til to dager for å få bedre tid til å diskutere og bli kjent. 
 
Kurs om forskningsfinansiering ble gjennomført i Stavanger 18. september med 31 deltagere. Med 
foredragsholdere fra Kulturrådet, Forskningsrådet og presentasjon av prosjekter som har fått 
støtte fra NFF, ble det en god og opplysende kombinasjon med påfølgende gode diskusjoner.  
 
Det er dialog med Nord Universitet om kurs i vitenskapelig metode og skriving. Nordland 
fylkeskommune har bevilget kr 50.000 til utviklingen. 
 
Forskningsseksjonen har gitt innspill til Norges Museumsforbund sitt forslag til forskningsprogram. 

 
Kristin Øye Gjerde har deltatt i ressursgruppa for Primus som representant for forskning. 

 
 
 
 
 


