
 

 
 

 
 

 

 

 
Velkommen til Museumsmøtet 2018 i Mosjøen  – innkalling til 
årsmøte i Norges museumsforbund 19. april! 
 
Kulturarvsmaskiner er hovedtema for den faglige delen av møtet iMosjøen. I 2018 er det 
100 år siden Norske Museers Landsforbund ble stiftet, og det vil bli markert under møtet. 
Siden Mosjøen har småflyplass starter møtet med fagseminarer på ulike steder den den 
17.april, og møtet har fått en litt annen struktur enn det har pleid å ha. Årsmøtet vil komme 
på slutten av programmet denne gang. Program, årsmelding og sakspapirene til årsmøtet, 
fullmaktsskjema for bruk av stemmerett på Museumsforbundets årsmøte - samt annen 
oppdatert informasjon  - legges fortløpende ut på Museumsforbundets hjemmesider: 
 
www.museumsforbundet.no 
 
Vi minner om at alle medlemsinstitusjonene som skal være til stede på årsmøtet 19. april 
må ha levert fullmaktsskjema for å kunne bruke stemmeretten. Frist for innsending av 
fullmaktsskjema for bruk av stemmerett/-er 26. mars 2018.  
 
Vi gjør oppmerksom på at det bare er medlemsinstitusjonene som skal fylle ut 
fullmaktsskjema. Sakspapirene legges ut digitalt på nettsiden. Årsmelding vil bli ikke bli trykt, 
men den er tilgjengelig på nettsiden til Museumsforbundet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Liv Ramskjær 
generalsekretær 
 

 
 

http://www.museumsforbundet.no/


 
 

 
 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET! 
 
Sakskart: 
 

       1. Åpning og konstitueringer   

-    Valg av dirigenter, fullmaktskomité, redaksjonskomité, tellekorps og 
protokollunderskrivere 

   Styrets forslag til konstitueringer vil bli lagt ut på hjemmesidene 
       -    Sakliste 
       -   Styrets forslag til forretningsorden (vedlagt) 

       2. Årsmelding for 2017 (se pdf på nettside) 
       3. Regnskap for 2017 (se pdf på nettside)  

4. Handlingsplan for 2018 - 2019 (vedlagt) 
       5. Forskningsprogrammet Museum 2025 (vedlagt) 

6. Forslag til høringsinnspill til ekspertutvalget for nye 
oppgaver til fylkeskommunene (vedlagt) 

   7. Valg  
- Valgkomiteens forslag til nytt styre (vedlagt) 
-  Forslag til seksjonsstyrer (vedlagt) 
- Styrets forslag til ny valgkomité (vedlagt) 
-  Valg av revisor (vedlagt) 

8. Forslag til uttalelse fra årsmøtet  
(kommer i revidert versjon)  

9. De nasjonale museumsmøtene 2019 og 2020 (vedlagt) 
 



 

 
 

 

SAKSPAPIRER 
 

Sak 1: Åpning og konstitueringer: 
FORRETNINGSORDEN FOR ÅRSMØTE  
I NORGES MUSEUMSFORBUND 

 
1) Årsmøtet varsles og innkalles i samsvar med Museumsforbundets vedtekter. 

Årsmøtet behandler de saker som er foreskrevet i vedtektene. Saker som ikke er nevnt i 
innkalling, kan ikke behandles. 

 
2) Årsmøtet fastsetter selv sin forretningsorden. Endringer i denne forretningsorden 

behandles som andre vedtektsendringer, men behandles under konstitueringen av et 
årsmøte. 

 
3) Med mindre årsmøtet fastsetter noe annet, er forhandlingene offentlige. 
 
4) Styrets leder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 
 
5) Årsmøtet velger to ordstyrere som fordeler møteledelsen mellom seg. 
 
6) Debatt: 

Når et punkt på dagsordenen behandles, får først forslagsstilleren ordet, så en 
representant for styret om ikke dette er forslagsstiller. Etter disse får deltakerne ordet i 
den rekkefølge de tegner seg. 

  
 Utover innledningen/innledningene har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak, første 

gang maksimum 7 minutter, andre gang maksimum 3 minutter. 
 
Til første innlegg fra en taler tillates inntil to replikker á 1 minutt og et svar på inntil 1 
minutt pr. replikk. 

 
Innlegg skal holdes fra det eller de steder i salen som ordstyreren anviser som talested. 

 
Forslag må leveres skriftlig og underskrevet til ordstyreren. Også forslag som er innsendt 
tidligere, må fremmes fra talested dersom de skal med i den endelige votering. Når det 



anses formålstjenlig, kan ordstyreren gi talere som vil fremme forslag, ordet før 
opprinnelig tur. 

 
Ordstyreren kan under debatten stille forslag om ytterligere begrensing av taletiden for 
dem som deretter tegner seg, og om nødvendig, for allerede inntegnede talere. 
Ordstyreren kan stille forslag om strek på talerlista med anledning til å tegne seg under 
etterfølgende innlegg, eller, om nødvendig, etter dem som allerede har tegnet seg. 

 
Etter at begrensing av taletiden eller strek på talerlisten er vedtatt, er det ikke adgang til 
replikkordskifte. 

 
 Etter at strek er satt på talerliste, kan det ikke fremmes forslag. 
 
7) «Til forretningsordenen»: 

Møtedeltakere med forslagsrett kan også be om ordet til forretningsordenen.  Innlegg til 
forretningsordenen, herunder forslag om utsettelse, har prioritet foran innlegg på den 
ordinære talerliste. 

 
Forslag til forretningsordenen, innenfor denne rammevedtekt, så som forslag om 
begrensning av taletid, strek på talerlisten, utsettelse eller pause, avgjøres ved alminnelig 
flertall. Slike forslag skal avklares før den ordinære debatt gjenopptas. 

 
8) Stemmerett(-er) og avstemninger: 

Ifølge Museumsforbundets vedtekter § 4.8, har institusjonene stemmerett på årsmøtet 
gradert etter kontingentklassene: ”Medlemsinstitusjoner som har betalt 
medlemskontingent for inneværende budsjettår har stemmerett. Har en institusjon flere 
stemmer, kan én og samme representant utøve stemmerett i henhold til dette gjennom 
medbrakte fullmakter. Det samme gjelder for representanter fra seksjonene.  Personlige 
medlemmer har stemmerett på årsmøtet gjennom representasjon fra seksjonene (se § 6.2 
og 6.8). Personlige medlemmer kan delta på årsmøtet med talerett, men uten forslags- og 
stemmerett.” 
 
Fullmaktsskjema for bruk av stemmerett(-er) skal være Forbundet i hende innen en uke 
før årsmøtet. Fullmaktsskjemaer som er innlevert etter fristen vil bare unntaksvist bli 
godkjent av fullmaktskomiteen. Fullmaktsskjemaer som innleveres etter at møtet er satt 
skal forkastes. 
 
Dersom det er mer enn to forslag til samme sak, kan ordstyreren foreta 
prøveavstemninger. Forslag som ikke oppnår støtte fra 10 % av de tilstedeværende 
representanter, trenger ikke medtas i den endelige votering. 

 
Avstemninger foretas normalt med opprekning av stemmekort. Dersom minst 10 % av de 
stemmeberettigede krever det, skal avstemning foregå ved navneopprop. 

 
Ved personvalg skal det stemmes skriftlig dersom to stemmeberettigede medlemmer 
krever det. For å bli valgt må man få minst 50 % av de avgitte stemmer. Oppnår ingen 



kandidat dette, holdes det omvalg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. 
Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 
9) Forbundets administrasjon fører årsmøtets protokoll. Innen en måned fra årsmøtets 

avslutning skal den legges fram til kontroll og underskrift av de personer årsmøtet har 
valgt til dette formål.  I protokollen skal innføres alle forslag som det blir votert over eller 
som er fremmet før eventuelt utsettelsesforslag vedtas, avstemninger og endelige 
vedtak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

SAKSPAPIRER 
 

Sak 4: Handlingsplan for Norges museumsforbund 2018-2019 

          
Handlingsplanen er utformet på basis av forslaget til strategi for Museumsforbundet i 
perioden 2015-2019. Det legges også i neste periode vekt på å videreutvikle aktiviteten i 
fagseksjonene, samarbeidet mellom dem og sekretariatet ytterligere for å utvikle gode 
tilbud og møteplasser for medlemmene. I tillegg vil styrking av arbeidet med 
forskningssatsingen i Museumsforbundet fortsette og øke, blant annet gjennom utforming 
av et forskningsprogram for museene. I tillegg vil relevante signaler i og vedtak i tråd med 
Humaniorameldingen bli fulgt opp med relevante parter. 
 
Ut over dette vil videreutvikling av innholdet på de nye nettsidene bli prioritert, blant annet 
med innhold som synliggjør museene og deres plass i kultur- og integreringsdebatten, samt i 
humaniora. Det pågår arbeid på statlig nivå knyttet til ny kulturmelding og regionreform 
som i 2018 vil prege arbeidet i Museumsforbundet.  
 
For perioden fra april 2018 til april 2019 vil vi fokusere på disse områdene:  
 
Rammevilkår:  
• Synliggjøre museenes behov for forutsigbare rammevilkår og ressurser. Dette gjøres ved å 
delta i offentlig debatt og i relevante politiske fora, samt gjennom høringsinnspill, 
presseomtale, kronikker, sosiale medier osv.  

• Arbeide kontinuerlig for å styrke museenes økonomi gjennom offentlige bevilgninger  

• Arbeide for å tydeliggjøre museenes behov i forbindelse med den pågående 
regionreformen 

• Støtte museer som arbeider med urfolk og nasjonale minoriteter. Dette gjøres ved å delta 
i møter, høringer, gi skriftlige innspill, bidra til informasjonstiltak osv.  

• Arbeide for å styrke museenes mulighet for deltagelse i prosjekter knyttet til kultur og 
næring  

• Fremme forslag til tema for relevante forskningsprogram i Norges forskningsråd  



• Arbeide for at museenes implementering i Cristin/CERES blir best mulig frem til dette er 
utført i 2019, og sikre at publisering premieres med økte ressurser til forskning  

• Bidra til etablering av gode rammeavtaler for avtalelisenser som forenkler museenes 
arbeid med rettighetsklarering.  
 
• Bidra til etablering og videreutvikling av relevante museumsutdanninger/museumsrettede 
kurs ved universitet og høgskoler  

• Bidra til diskusjon omkring felles standarder  
 
Møteplass:  
• Implementere tilpasning av organisasjonen i tråd med strategiplanen  

• Seksjonene og sekretariatet skal samarbeide om utvikling av museumsrelevante analyser, 
utvikling av fagpolitikk, gjennomføring av temamøter/seminarer, forskningssatsinger og 
andre aktiviteter som bidrar til å fremme museenes posisjon som offentlige, demokratiske 
møteplasser 

• Styrke museene som vitenskapelige, tverrfaglige møteplasser og videreføre samarbeid 
med forskningsmiljøer som kan bidra til relevant forskning om museumssektoren  

• Gjennomføre relevante møteplassaktiviteter som bidrar til å styrke museenes posisjon 
synlighet som åpne, demokratiske institusjoner i samfunnet  

• Styrke museene som arkivfaglige møteplasser og bidra til gjennomføring av seminar om 
privatarkiv samt etablering av nettverk for privatarkiv 
 
Samfunnsrolle:  
• Museene skal styrkes som arenaer for kritisk refleksjon, dialog og debatt om sentrale 
samfunnsspørsmål og -utfordringer, både nasjonalt og internasjonalt. Dette skal blant annet 
gjøres ved å stimulere til at: 

- Museene i større grad bidrar til å sette agenda i viktige samfunnsspørsmål 
-Museene øker sin relevans for nye grupper av besøkende  
 

• Norges museumsforbund skal styrke museene som arena for involvering og inkludering 
 
• Arbeide for å synliggjøre konsekvensene av ekspertutvalgets forslag om nye oppgaver for 
fylkeskommunene overfor storting, departementer og fylker for museenes utøvelse av 
samfunnsrollen 

• Norges museumsforbund skal bidra til å styrke museumskritikken av alle typer utstillinger 
gjennom museumsessay til Norsk museumstidsskrift og prosjektet «Ung kritiker» (Dersom 
søknadene går inn) 

 
Omdømme:  
• Synliggjøre Museumsforbundets kunnskap og kompetanse om sektoren i kulturdebatten 
blant annet gjennom deltagelse i debatter, innspill, innlegg i media og egen nettside  



• Bidra til å sette museumsetiske spørsmål på dagsordenen  

•Museumsforbundet skal fremskaffe en oversikt over omdømmeundersøkelser og 
ringvirkningsanalyser som er gjennomført av eller i tilknytning til norske museer 
 
•Museumsforbundet skal delta i/samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale 
fora/forskningsmiljøer om utvikling av indikatorer for museenes betydning i samfunnet 
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Sak 5: Forskningsprogrammet Museum 2025 

 
Bakgrunn  
Museenes samfunnsrolle, slik den beskrives i Framtidas museum, ligger «i å utvikle og 
formidle kunnskap om menneskers forståelse av og samhandling med sine omgivelser». 
Videre understrekes det at «Museene skal ha en faglig fri stilling som gir handlingsrom for å 
stille kritiske spørsmål vedrørende både fortid og nåtid». I museenes oppdrag ligger et 
ansvar for å identifisere og respondere på samfunnets behov.  
 
Globale endringsprosesser knyttet til migrasjon, teknologi og klima stiller dagens samfunn 
overfor krevende utfordringer. Museene er en helt sentral arena for å integrere 
humanistiske og kulturelle perspektiv i den offentlige diskusjon og meningsdanning om slike 
endringsprosesser. Museum2025 er et formidlings- og forvaltningsrettet forskningsprogram 
som skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap om museenes samlinger og styrke 
museene i utøvelsen av sin samfunnsrolle. Forskning tilknyttet formidling og samlinger skal 
styrke museene som premissleverandører for en demokratisk, kritisk offentlighet.  
Museumsmeldingen formulerte en tydelig ambisjon for arbeidet med forskning i museene, 
uten at dette har medført større, samordnede satsninger. Fra 2013 har Norges 
museumsforbund hatt økt fokus på forskning. I 2015 ble Norsk museumstidsskrift etablert, 
og i 2019 skal museene innlemmes i systemet for forskningsregistrering (Cristin, CERES). 
Humaniorameldingen, som ble lagt frem våren 2017, understreker museenes rolle som 
kunnskaps- og læringsinstitusjoner, og at behovet for «forskningsmidler som er tilpasset 
[ABM] institusjonenes egenart og kapasitet» skal vurderes. MUSEUM2025 vil styrke 
museene i utøvelsen av sitt samfunnsoppdrag som sentrale, offentlige steder for debatt og 
kritisk refleksjon om presserende samfunnsutfordringer.  
 
Hvorfor eget forskningsprogram for museene?  
Museene skiller seg fra andre kunnskapsinstitusjoner ved at de har store og verdifulle 
samlinger. Forskning er en forutsetning for faglig kvalifisert innsamling, forvaltning og 
formidling av samlingene. De museumsansatte har inngående kunnskaper om og 
forutsetninger for å forske på relevante tema og problemstillinger knyttet til samlingene. 
Samlingenes kvalitet og samfunnsrelevans styrkes av en kontinuerlig kunnskapsutvikling 



knyttet til objektene, og dette gjøres best av dem som arbeider tett på samlingene og som 
ser forskningen i sammenheng med innsamling, forvaltning og formidling.  
 
Norske museer er helt i verdenstoppen når det gjelder museumsbesøk per innbygger med 
omlag 11 millioner besøkende i året. Museene er også viktige for turisme og kulturnæring. 
Forskning og kunnskapsutvikling er en forutsetning for at museene skal kunne fungere som 
demokratiske møteplasser, samt for lokal verdiskaping og reiseliv. Humaniorameldingen 
understreker nettopp hvordan museene støtter «opp under utviklingen av demokrati, 
samfunn og meningsdannelse og er en essensiell del av infrastrukturen for en åpen og 
opplyst samtale».  
 
Programmets formål og omfang  
For å styrke kunnskapsoppbyggingen i museene foreslår Norges museumsforbund at det 
etableres et forskningsprogram av seks års varighet i Forskningsrådet. Programperioden 
foreslås delt inn i to perioder fra 2020-2022 og 2023-2025. Programmet skal omfatte kultur- 
og naturhistoriske museer og kunstmuseer.  
 
Et viktig mål er å øke forskningskompetansen ved museene, samt å øke 
museumsforskningens synlighet i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer innen 2025. 
Et annet viktig mål er å styrke museene i utøvelsen av sin samfunnsrolle. Programmet har 
tematisk utgangspunkt i presserende samfunnsutfordringer, og MUSEUM2025 vil føre til ny, 
forskningsbasert kunnskap om samlinger knyttet til slike utfordringer.  
 
Nedenfor angis tematiske områder for forskningsprogrammets første 3-årsperiode. Det er 
en forutsetning at prosjektene har tett tilknytning til museenes formidling og/eller 
innsamling og samlingsforvaltning. Gjennom de to programperiodene skal det skapes ny, 
forskningsbasert kunnskap om museenes arbeidsområder, slik at både kunnskapsgrunnlaget 
og den samfunnsrelevante formidlingen ved museene styrkes.  
 
Temaområde I: Frihet/Framtid   
Frihet er en grunnleggende rettighet og verdi i vårt samfunn. Vitenskapens fremskritt og 
teknologiske nyvinninger har satt mennesket i stand til å frigjøre seg fra mange 
begrensninger, både fra naturens og kulturens side. Samtidig er våre friheter ekstremt 
ressurs- og energikrevende. Bruken av olje og gass er så innbakt i våre liv at vi knapt tenker 
over det: Den er i transportmidler, klær, hus og mye av det vi omgir oss med. Hadde vi 
verdsatt friheten til å mene, ytre, eller forme identitet like høyt om vi ikke hadde hatt 
tilgang til oppvarmede hus, rent vann, effektiv transport eller en overflod av mat, klær, ting 
og tjenester?  

Mange museumssamlinger har kommet til med det moderne samfunnets fremvekst. 
Gjenstander fra eldre bondekultur ble stilt i kontrast til den nye tid og de nye friheter, og i 
museenes samlinger finnes mange fortellinger om frihet og ufrihet. Frihetsbegrepet har i 
seg et løfte om en bedre fremtid og en tro på at frie mennesket er bedre skikket til å ta gode 
valg, til å opptre demokratisk, rasjonelt og sivilisert. Gjennom historien har vi blitt stadig 
friere, men samtidig har frihetens mørke sider trådt tydelig frem og synliggjort en global 
ujevn fordeling. Krig, terror og klimaforandring har ført til økende migrasjon. Om hele jordas 
befolkning skulle nytt de samme friheter og bekvemmeligheter som oss, så ville ikke kloden 
tålt det. Den globale skjevfordelingen av energi, av vann og mat, tydeliggjør at ikke alle kan 



nyte de friheter vi har i dag, og at vi i fremtiden må innskrenke de vi har i dag. Med 
utgangspunkt i kunst-, kultur- og naturhistoriske samlinger kan frihetsbegrepet formidles og 
debatteres på vidt forskjellige måter, både med samtidige, fremtidige og historiske 
perspektiv. Kultur- og naturhistorie, kunst- og kunstindustri kan på ulike måter stimulere til 
påkrevde og bred offentlig debatt om hvordan vi kan forstå og forvalte frihet i møte med 
fremtiden.  

Temaområdet vil samle prosjekter som problematiserer frihet og framtid: hvordan har frihet 
artet seg historisk, hvordan kan museene formidle frihet? Hvordan har friheters positive og 
negative konsekvenser virket sammen, hvordan kan lokal frihet ses i lys av globale forhold? 
Frihet er det beste vi har, kan det tenkes at det også er det verste? Hvordan har 
frihetsbegrepet virket inn i kulturelle ekskluderings- og inkluderingspraksiser, og hvordan 
har frihetsutøvelse vært betinget av og i sin tur påvirket natur? Med frihet følger ansvar, 
men hvem og hva har vi ansvar for? Hvordan vil frihet arte seg i fremtiden?   

Temaområde II: Store ting/Mange tider 
Museenes samlinger gir oss tilgang til fortiden. Fortidas gjenstander forankrer og 
konkretiserer det vi ikke lenger kan se, og med gjenstander kan museene skape forbindelser 
mellom fortid, nåtid og fremtid. Ulike tidsforståelser blir særlig tydelige med store 
museumsgjenstander som kulturhistoriske bygninger, fartøy, kulturlandskap eller teknisk-
industrielle gjenstander og anlegg. De store objektene strekker seg ut i tid og rom, de 
rommer noe mer enn det vi ser i øyeblikket, og de er eksponert for klimapåvirkning. Mange 
fortider har utspilt seg i og rundt tingene, både før og etter at de ble del av en samling. 
Mange forskjellige folk og miljøer har vært knyttet til dem, og forvaltningsregimer og 
formidlingsopplegg har forandret seg over tid. Museene har fremtidsfokus i sin omgang med 
de store tingene, de skal bevares for lang tid, aller helst «for evigheten». Klimaforandringer 
blir særlig tydelig med de store objektene: i et våtere og varmere klima truer alger og sopp, 
bakterier og insekter med å ødelegge tingene, som er vår tilgang til fortid.  
 
Fortiden er museenes tid, men museene gjør også fremtider tilstedeværende og virksomme 
i nåtiden. Dagens klimautfordringer setter enorme tidsspenn i spill, som det at våre 
handlinger i fortid og nåtid vil få konsekvenser som strekker seg hundretusener av år 
fremover. I møte med dagens store samfunnsutfordringer kan museene bidra til å sette i 
gang kritiske, offentlige refleksjoner om fortid, nåtid og fremtid. Fremtidsalternativer kan 
være lettere å forstå når de settes i forbindelse med et mangfold av fortider. Store kunst- og 
kunstindustrielle gjenstander er også velegnede innganger til tid: hva slags fortider, nåtider 
og fremtider, og hvilke tidsforbindelser kan fremkalles og formidles med kunst? Museene er 
eksperter på tid, og kunst- og kunstindustrimuseer og kultur- og naturhistoriske museer kan 
bidra til en nødvendig, bred offentlig diskusjon om framtid ved å problematisere, forske på 
og formidle vårt forhold til tider.   
Deltema-området vil samle prosjekter som problematiserer tid og gjenstander. Hvilke 
tidsdimensjoner ligger i museenes nåværende eller tidligere forvaltningsregimer? Hvordan 
skal museet bevare gjenstander for fremtiden, hvordan har de forvaltet og hvordan bør de 
forvalte kunnskap og immaterielle håndverkstradisjoner? Hvordan har de store 
museumsgjenstandene blitt formidlet, og hvordan kan de brukes i nyskapende formidling og 
stimulere til kritisk refleksjon om tid? 
 



Temaområde III: Blå skifter 
I dag snakkes det om det grønne skiftet – i entallsform og med vekt på det historisk 
enestående i de omstillinger vi står ovenfor. Men brå endring og kreativ omstilling er ikke 
noe nytt, og kanskje aller minst for kystbefolkningen som gjennom historien har foretatt 
mange blå skifter. Sett fra verdensrommet er kloden blå, omtrent 70 % av overflaten er 
dekket av vann. Norge rår over havområder 5-6 ganger større enn landterritoriet vårt og 
hadde vi strukket ut kystlinjen hadde den rukket omtrent to ganger rundt jorda. Gjennom 
tidene har vi hentet store ressurser fra havet, og mye av den fremtidsrettede forskning og 
næringsutvikling retter seg inn mot havet. Men løsninger på morgendagens problemer kan 
ikke bare være teknologiske og industrielle, de må også inkludere kunst og kultur. 

Mange museer har samlinger relatert til hav og kystkultur, samlinger som gir innganger til å 
forstå samspill mellom menneske og natur. Museenes styrke er at de går bredere ut enn de 
næringspolitiske og teknovitenskapelige satsninger, og de kan belyse hvordan kulturelle, 
sosiale og historiske dimensjoner spiller inn når endring skjer. Havet har satt 
kystsamfunnene på mange og harde prøver: noen muligheter forsvinner, andre dukker opp, 
og kystsamfunn har årtusenlang trening i omfattende endring, tilpassing til ressurstilgang og 
erfaringsoverføring til nye næringer.  Museene er eksperter på å identifisere og formidle 
menneskelig endring og historisk ulikhet. Ved å forske på og formidle endring kan museene 
bidra til å synliggjøre forandring som et grunnleggende kjennetegn ved menneskets forhold 
til natur.  

Temaområdet vil inkludere prosjekter som problematiserer menneskelig endringsvilje og 
endringsevne i møte og samspill med hav og kyst, med utgangspunkt i kulturvitenskapelige 
perspektiv. Havet gir ressurser og tilbyr transportvei, det har tatt liv og gitt liv, det har vært 
åsted for eventyr, det har gitt opphav til kunnskap og forestillinger. Museene kan bidra i 
offentlige diskusjoner om endring, og gi kunst og kultur en naturlig plass i debatter om 
hvordan vi forholder oss til og forvalter våre naturressurser. Hvordan har menneskets 
forhold til endring endret seg gjennom historien? Hvordan har natur og kultur, forestillinger 
og tro, kunnskap og teknologi virket sammen i forskjellige blå skifter? Hvordan kan tidligere 
endringshistorier bidra til nåtidige og fremtidige tilnærminger til hav- og kystnæring?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

SAKSPAPIRER 
 

 
Sak 6: Forslag til høringsinnspill til ekspertutvalget for nye oppgaver til 

fylkeskommunene 
 

I februar 2018 nedsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et utvalg med mandat å 

vurdere overføring av ytterligere oppgaver og ansvar fra staten til de nye fylkeskommunene frem 

sin rapport om regionreformen og nye oppgaver for fylkeskommunene. I mandatet lå det en 

tydelig bestilling om at utvalget skulle rette oppmerksomheten mot ansvar, oppgaver og 

myndighet som støtter opp under fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Generalistprinsippet 

skulle også ligge til grunn for arbeidet. 

 

I den delen av det foreliggende forslaget som omfatter kultur; kap. V Kultur og kulturminnevern, 

kommer dette til syne ved at utvalgets klare strategi er at «kultur skal bygge regionen», og at 

kultur må ses i sammenheng med andre politikkområder. Særlig nevnes det at kultur er viktig for 

bolyst, næringsutvikling og attraktivitet. «Kultur bør ses i sammenheng med øvrige 

fylkeskommunale oppgaver, herunder næringsutvikling, idrett, stedsutvikling, folkehelse, 

opplæring, integrering og kulturminneforvaltning.» (s. 125) Denne tydelige instrumentaliseringen 

av kulturens rolle mener Norges museumsforbund er et skritt bort fra en allmenn oppfatning av at 

kulturen har en selvstendig egenverdi og en reduksjon av kulturens rolle til å bli et redskap for 

andre formål. Dette bryter også med utsagn om kulturens egenverdi, fra de siste fire 

kulturministrene. 

 

Det er uheldig at kultur og museer reduseres til instrumentelle verktøy og midler til å nå andre mål 

enn å gi kulturopplevelser og kunnskap om nær fortid og historie, samt anspore til kritisk 

refleksjon slik museene gjennom mange år har formet og utøvd sin samfunnsrolle. Kultursektoren 

har i mer enn et halvt år bidratt med innspill til Kulturdepartementets arbeid med en ny 

kulturmelding. Museumsforbundet forutsetter at denne legges frem og diskuteres før endelig 



behandling av ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for kommunene på museums- og 

kulturfeltet i Stortinget. Museumsforbundet mener det er viktig at fylkeskommunenes 

samfunnsutviklerrolle ikke vurderes isolert, men i sammenheng med museenes samfunnsrolle og 

oppdrag i det videre arbeidet med å definere nye oppgaver for de nye fylkeskommunene.  

    

Museenes samfunnsrolle, kvalitet og kritikk 

I internasjonal sammenheng er forholdet mellom museer og myndigheter i Norge i dag på mange 

måter enestående. Museene gis ikke bare rom for, men gjennom statlige styringssignaler 

forventes de å være kritiske til maktapparat og myndighetsutøvelse. Gjennom samfunnsrollen har 

museene stor faglig frihet til å definere og avgrense hva som er relevant og viktig i et 

samfunnsperspektiv. Prinsippet om armlengdes avstand garanterer museenes rett og plikt til å 

være kritiske, og dette er et viktig bidrag til en velfungerende kritisk offentlighet. En slik uavhengig 

posisjon er avgjørende for at museene skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag og fylle en rolle 

som premissleverandører for offentlig diskusjon. (Se: Museumsmeldingen (St.mld. 49 (2008-2009) 

Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling og fornying, s. 145.)  

 

Dette betyr ikke at ikke museene gjennom utøvelsen av sin samfunnsrolle i praksis bidrar til bedre 

helse, mer inkludering og integrering og til å gi bolyst og utvikle lokalt næringsliv. Mange museer 

er, og har lenge vært, viktige aktører i lokalt integreringsarbeid, nettopp fordi de ser det som sin 

oppgave å speile samfunnet de er en del av og være aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner som 

setter fokus på relevante problemstillinger. Muligheten museene har til å diskutere dagsaktuelle 

problemstillinger og sette dem i historisk relevant perspektiv er unikt for dem som institusjoner. 

Det er imidlertid avgjørende at dette skjer på fritt grunnlag og uten ekstern styring, med andre ord 

med armlengdes avstand til bevilgende myndigheter.  

I Sverige har man de senere årene opplevd tiltagende forsøk på faglig styring av tema og 

vinklinger i museenes valg av tema for utstillinger. Det har ført til diskusjon av armlengdes 

avstands-prinsippet og kulturinstitusjonenes rolle som instrumentelle verktøy for andre formål, 

og har vært en sentral årsak til at man sterkt har ønsket en museumslov. De senere årene har 

kulturpolitikken i Sverige vært preget av «Samverkansmodellen». Den sterke statlige styringen 

som ligger i denne modellen vil, etter Museumsforbundet syn, ikke gi god grobunn for et uttalt mål 

om at museene skal ha en tydelig rolle som aktiv og aktuell samfunnsaktør – som skal ha et kritisk 

blikk på omverdenen. Erfaringene fra Samverkansmodellen viser at dette oppleves å være under 

press. Ønsket om en tydeligere stadfesting av armlengdes avstands-prinsippet var også viktig 

grunn til at forslaget om en museumslov ble tatt godt imot i de svenske museene.  

Norges museumsforbund mener at en museumssektor med god kvalitet, faglig frihet og en tydelig 

kulturell egenverdi fortsatt må være et mål i Norge – også etter en regionreform.   

 

 

Konsekvenser for museumsfeltet: museene og museumsreformen 

Forslaget til ekspertutvalget oppleves av Museumsforbundets medlemmer som dramatisk. 

Dersom forslaget vedtas, kan tiden være over for en samlet nasjonal museumspolitikk og ikke 

minst for museumsreformen som har preget arbeidet i og utviklingen av museene de siste 15 

årene. En sentral kjerne i museumsreformen er at man har et stort samlet nasjonalt 



museumslandskap som utgjør kjernen i langsiktig bevaring og formidling av kulturarven, og som 

samarbeider om dette i flere faglige nettverk.  Utvalget foreslår å overføre bevilgningene for 

«flertallet av museene» fra stat til fylkeskommune, noe som medfører en betydelig endring i det 

nasjonale ansvaret for museene.  Begrunnelsen for dette er at de fleste museene er regionale og 

stort sett har et lokalt nedslagsfelt. Hvor denne kunnskapen er hentet fra er usikkert, det er ingen 

henvisninger i rapporten som tyder på at utvalget har satt seg inn i museumssektoren, dens 

historie og utvikling, har lest den siste museumsmeldingen, eller orientert seg i 

museumsstatistikken.  

 

Museumsforbundet mener at utvalgets forslag vil føre til en punktering av museumsreformen – 

eller at det i praksis vil bli resultatet dersom de aller fleste institusjonene flyttes fra staten til 

regionalt nivå. Det representerer på ett vis en reversering tilbake til status fra tiden før 2004 og 

iverksetting av museumsreformen. Før denne tid var det et 16-18 museer på det som den gang var 

post 70 Nasjonale institusjoner, som fra 2004 ble omgjort til post 70 Det nasjonale 

museumsnettverket med et langt større antall institusjoner. Disse har gjennom de siste 15 årene 

med konsolidering blitt redusert til de 63 institusjonene som i dag utgjør hoveddelen av 

Kulturdepartementets museumsportefølje. I tillegg kommer museene på post 78, kap. 328.  Man 

må imidlertid ikke glemme at det i tillegg til disse finnes en rekke museer under andre 

departementer som ikke omtales i ekspertutvalgets forslag, men som også er en del av 

museumslandskapet og som har vært berørt av den nasjonale museumspolitikken og deltar i 

museumsnettverkene og Museumsforbundets fagseksjoner.  

 

Det betyr at man i dagens konsoliderte museer har institusjoner der en eller flere tidligere 

nasjonale institusjoner inngår. Det gjør det ikke enklere å definere hva som er nasjonalt eler 

lokalt. Museumsforbundet vil understreke at mange av de norske museene forvalter samlinger 

langt utenfor sitt lokalsamfunn eller sin region. Eksempler på det er for eksempel Næs 

Jernverksmuseum og Dalane Folkemuseum som begge er helt sentrale institusjoner som forvalter 

nasjonal kulturarv i tillegg til den lokale historien. Dersom disse, eller de mange andre tilsvarende 

institusjonene, trekkes ut av den nasjonale museumspolitikken mener Museumsforbundet vi 

taper noe svært vesentlig i nasjonal bevaring og formidling vår kulturarv. 

 

 

Museene, museumsreformen og regionene 

Siden museumsreformen startet i 2003/2004 har en tydelig nasjonal museumspolitikk vært 

avgjørende for den positive utviklingen i norsk museumssektor. Museumsmeldingen (St.mld. 49 

(2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling og fornying) viste tydelig at 

museene var blitt profesjonaliserte etter konsolideringen, og at man så effekt av de faglige 

gevinstene ved større enheter. I dag opplever mange museer at de har bygget nye organisasjoner 

og står klare til å videreutvikle det faglige arbeidet i institusjonene. Den pågående evalueringen av 

museene som gjøres i forbindelse med departementets arbeid med kulturmeldingen vil gi en 

oppdatert status for museene. 

 

Sentralt i det faglige utviklingsarbeidet de siste 15 årene har vært et tydelig og målrettet fokus på 

kontinuerlig faglig utvikling i Norsk museumsutvikling, senere ABM-utvikling og i dag 



museumsseksjonen i Norsk kulturråd. Faglig utviklingsarbeid gjennom prosjekter, nettverk og 

utviklingsmidler har vært avgjørende for den profesjonalisering som har foregått i museene og 

som har gjort norske museer internasjonalt ledende når det gjelder museumsbesøk og 

profesjonalitet. Museumsreformen har gitt faglig sterke konsoliderte museer. I dag signaliserer 

museumsdirektører fra ulike deler av landet at de aldri har hatt bedre utgangspunkt for godt 

faglig arbeid Museumsreformen og det faglige utviklingsarbeidet som blant annet har vært 

gjennomført via strategiske utviklingsmidler og satsinger i Kulturrådet har bidratt til nasjonal 

samhandling, kompetanseoppbygging og faglig utvikling på flere områder. Satsing på 

programområder med årlige oppfølgingsmøter har etter Museumsforbundets medlemmers 

erfaring fungert svært godt, og har gitt rom for verdifull erfaringsutveksling og nettverksbygging 

mellom ulike institusjoner og deler av landet.  

 

Innen samlingsforvaltning har Kulturrådets faglige initiativ, fagsamlinger og utviklingsmidler vært 

viktig for å løfte feltet. Særlig viktig har arbeidet med felles standarder og verktøy for arbeid vært, 

med oversettelse av Spectrum, Benchmarks og Significance og arbeid med retningslinjer for 

avhending/destruksjon av gjenstander, samt vurdering av museumsbygninger. Denne type 

overordnet strategisk viktig arbeid, der det trengs ressurser og evne til satsing og samarbeid vil bli 

vanskelig, om ikke umulig å få til dersom alt av prosjekt/utviklingsmidler skal splittes opp og 

fordeles på de ulike fylkeskommunene.  

 

En nasjonal samhandling når det gjelder ansvarsfordelingen mellom museene når det gjelder 

initiativ til innsamling og bevaring vil også bli langt vanskeligere å gjennomføre dersom alt ansvar 

skal flyttes bort fra statlig nivå. Det vil få konsekvenser for muligheten til mer effektiv innsamling 

og bevaring av gjenstander og arbeidsdeling slik at flere felt totalt sett kan dekkes. Nasjonale 

nettverk har de siste 15 årene betydd mye for samarbeid og utvikling på ulike tematiske 

enkeltområder. Dette betyr mye for institusjonene for faglig utvikling innen innsamling, forskning 

og formidling av kulturarven. Eksempler er Kystkulturnettverkets fiskeredskapsprosjekt og 

«Fortellinger om kysten», arbeidernettverkets prosjekt om «Det fleksible arbeidslivet», og 

utviklingen av kompetanseportalen: samlingsnett.no. 

 

Ekspertutvalgets anbefalinger vil i praksis bety at man setter strek over ikke bare 

museumsreformen, men også flere tiår med kulturpolitisk villet, nasjonal museumsutvikling. Et 

viktig element i den vurderingen av kommunens, fylkets og statens rolle i den kommende 

kulturmeldingen vil være vurderingen av hvilken modell som tjener museene og den videre 

utviklingen av disse best. Norges museumsforbund mener at det ikke er en løsning å gå tilbake til 

en liknende modell som man hadde før museumsreformen. Vi mener den utviklingen 

museumssektoren er inne i, bør fortsette og videreutvikles. Dette kan gjøres ved å styrke 

samarbeidet mellom de konsoliderte enhetene, med rot i den fagkompetansen de har 

opparbeidet seg. Undersøkelsene i forbindelse med Museumsmeldingen viste at museene var blitt 

administrativt og økonomisk profesjonalisert og at de aller fleste opplevde faglige gevinster på 

flere områder, som innen formidling og samlingsforvaltning. De så også at det lå muligheter til 

ytterligere faglig utvikling innen felt som forskning. Museene får stadig flere ansatte med 

doktorgrad, og produserer flere fagfellevurderte vitenskapelige artikler, og flere museer rundt om 



i landet har ansatte i doktorgradsløp og under etterutdanning. Det er positivt å se, selv om det 

fortsatt er potensial for videreutvikling fremover.  

  

 

Nasjonal, regional eller lokal? – eller alt? 

Det er uklart i ekspertutvalgets forslag hva som skal regnes som «nasjonalt» og lokalt, og det er 

bare Nasjonalmuseet for kunst og Norsk Folkemuseum som nevnes i rapporten som eksempler på 

nasjonale institusjoner. Det er videre uklart og om man har sett tilbake på museumslandskapet 

før Museumsreformen og de 16-18 institusjonene på post 70 Nasjonale institusjoner i 

Kulturdepartementets budsjettproposisjoner fra før 2004.  

 

De fleste museene har i dag finansiering fra, og forholder seg til, de tre administrative nivåene – og 

de er godt fornøyd med denne tredelingen fordi den gir støtte, forankring og engasjement på ulike 

nivåer og ofte på utfyllende måter. Sentralt for denne utviklingen har vært vilje og evne til å satse 

på økonomisk styrking av sektoren fra statlig hold og en forventning om at dette følges opp lokalt 

og regionalt og vice versa. Denne utviklingen har skjedd med en nasjonal kulturpolitikk som 

bakteppe.  

 

Museumsforbundets medlemmer har jevnt over opplevd at dette har vært svært viktig for deres 

utvikling i denne perioden, selv om noen fylker og kommuner har vært rausere med å prioritere 

museer og kultur enn andre. Museumsforbundet frykter at en forskyvning og ansvarsfordeling 

mellom kommune, fylkeskommune og staten med overføring av midlene direkte til 

fylkeskommunene vil bidra til at midlene blir mer fragmenterte, og at muligheten til å foreta større 

nasjonale løft og prioriteringer vil bli betydelig redusert. Det vil også lett kunne bidra til ytterligere 

skjevfordeling av midler mellom regionene, noe som nasjonale overordnede satsinger kan bidra til 

å redusere. Det er sagt lite i ekspertutvalget om hvordan man tenker seg at fordelingsnøkkelen 

skal fungere og hva den skal bygge på. I tillegg mener Museumsforbundet at risikoen for at museer 

og kultur vil tape mot andre lovfestede oppgaver og andre mer kritiske samfunnsfelt som helse og 

veg. Flere signaler fra medlemmer om fylker som allerede nå signaliserer at lokale prosjektmidler 

til museene vil bli kuttet fordi «de trengs andre steder» har nådd Museumsforbundet den siste 

tiden. 

 

Nye forvaltningsstrukturer krever nytenkning om museenes rolle og ansvarsområder i tillegg til 

forbindelser til ulike forvaltningsnivåer. Museumsforbundet mener at hoveddelen av museenes 

inntekt også i fremtiden bør komme fra statlig hold, mens en mindre andel kommer fra regionalt 

og lokalt nivå. Samtidig vil en tydelig regional og lokal forankring kunne bidra positivt til å styrke 

museenes betydning, særlig i forhold til utvikling innenfor næringsliv, reiseliv og kulturnæring. 

Museene kan også spille en langt større rolle i bevaring og formidling av lokale privatarkiv som 

sikrer en bredere samfunnsdokumentasjon i samarbeid med andre arkivinstitusjoner.  

 

En tydelig og nasjonalt overordnet retning i museumspolitikken har vært avgjørende for 

utviklingen, og vi mener at godt samspill mellom kommune, fylke og stat må være kjernen også i 

videre utvikling. Museumsforbundet vil utdype dette i høringsinnspillet til ekspertutvalgets 

forslag. 



 

 

Betydning av museene lokalt, nasjonalt og transnasjonalt 

Museene forvalter langsiktige nasjonale verdier innen kunst-, kultur- og naturarv. Lokal natur- og 

kulturarv er et viktig arbeidsområde for museene, men mange har samlinger som har rekkevidde 

på nasjonalt og innimellom også på transnasjonalt nivå. I møte med dagens 

samfunnsutfordringer, er museene også nødt til å tenke utover egen kommune og fylke. Mange 

bruker alt globale samlinger i møte med flyktninger i arbeidet med å bygge bro og kontakt mellom 

kulturer. Klimaforandring, global migrasjon og teknologiske endringer utfordrer dessuten 

tradisjonelle forståelser av det lokale og det regionale. Å sikre at museene kan fortsette den 

faglige utviklingen de er i gang med og videreutvikle denne til beste for samfunnet er viktig. Dette 

krever også et overordnet blikk og økonomiske muskler til å gjøre større satsinger for å løfte 

viktige tema og samfunnsutfordringer. Humaniorameldingens signaler om behovet for styrking av 

forskningene i museene, sammen med Jeløya-plattformens understrekning av dette, mener 

Museumsforbundet er viktige signaler som krever en samlet nasjonal strategi som ser lenger enn 

regionale ønsker og behov.  

 

Et mangfoldig kunst- og kulturliv er en viktig forutsetning for et levende demokrati, og museene 

spiller en viktig rolle i å utfordre holdninger og skape politisk debatt. I alle norske kommuner 

finnes museer som utgjør en viktig del av den kulturelle grunnmuren. 

  

 

Arkiv 

Mange museer er betydelige privatarkivinstitusjoner som bidrar til bevaring og tilgjengeliggjøring 

av viktig samfunnsdokumentasjon. Østfoldmuseene har for eksempel 5,5 km med privatarkiv, og 

blant disse er det flere industriarkiv av nasjonal betydning. Vestfoldmuseene har Vestfoldarkivet 

som en del av sin organisasjon, og hvalfangstarkiv er ett av flere områder i deres arkivbestand 

som har betydning langt utenfor den lokale regionen. Listen over eksempler kunne vært mye 

lengre, men den understreker at utfordringen med å skille skarpt mellom lokal, regional og 

nasjonal betydning ikke er så enkelt.  

 

Ekspertutvalgets forslag om å flytte ut utviklingsmidlene til arkiv fra dagens fordelingsinstans 

Arkivverket ikke umiddelbart er noen god ide. Det er snakk om begrensede midler totalt sett, og 

en splitting av disse vil gjøre det vanskeligere å ta nødvendige overordnede grep for å satse på felt 

som er viktige og som trenger økt fokus en periode. Fleksibilitet og overordnet strategi vil bli 

svært vanskelig med denne type «smøre tynt» utover-tenkning. Mange museer fungerer også som 

folkemusikkarkiv og bidrar til bevaring, registrering og formidling av den norske 

folkemusikkarven, sammen med en rekke andre institusjoner. Det er viktig med en overordnet 

nasjonal plan og strategi for bevaring av disse spesielt, men også privatarkiv i sin alminnelighet. 

Her mener Museumsforbundet at kompetansen i Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet og 

museene må arbeide samlet for å etablere overordnede innsamlingsplaner, finne gode felles 

løsninger som kan brukes av alle, og som kan gi god formidling og opplevelse til publikum. 

 



De samiske museene – og forholdet til Sametinget 

Ekspertutvalget for utflytting av oppgaver til fylkeskommunene berører ikke de samiske museene 

eller andre samiske forhold i nevneverdig grad. Museumsforbundet regner ikke med at dette betyr 

at de samiske museene ikke vil bli berørt av reformen, og stiller seg, sammen med vår fagseksjon 

Samisk Museumslag, til rådighet for dialog om dette fremover. Følgende avklaringer vil være viktig 

i det videre arbeidet; 

- Forholdet mellom Sametinget og de nye regionene som har samiske museer og museer 

som arbeider med samiske spørsmål 

- Finansiering; tilskuddsnøkkel; stat/Sameting/fylke-region/kommune 

 

Ekspertutvalget, kompetanse og inspirasjon 

Ekspertutvalget har hatt et tydelig mandat og en sammensetning som er preget av dette. De er 

først og fremst eksperter på forvaltning og styring etc., ikke på de respektive feltene de omtaler. 

Det bidrar til at man ser mer teknisk og overordnet på hvilke tema og ressurser som kan flyttes ut 

uten å se på hvordan de ulike områdene fungerer i dag. Museumsforbundets gjennomgang av hele 

forslaget til ekspertutvalget, samt kompetansen til de enkelte medlemmene i ekspertutvalget og 

referansegruppen, viser at det ikke er noen personer med opplagt kompetanse på museumsfeltet. 

Det er ingen referanser til Museumseldingen (St.mld. 49 (2008-2009) Framtidas museum. 

Forvaltning, forskning, formidling og fornying), noe som tyder på at denne ikke er kjent eller valgt 

brukt. Det vi registrerer er imidlertid at det synes som en KS-rapport fra 2016 om regionalisering 

av kulturpolitikken kan være en inspirasjonskilde til ekspertutvalgets forslag. Denne rapporten 

har heller ikke Museumsmeldingen på litteraturlisten, men derimot mange rapporter om den 

svenske Samverkansmodellen, som den anbefaler sterkt som en løsning for Norge til tross for at 

det understrekes at det ikke er tilført nye ressurser gjennom denne, og at man ikke umiddelbart 

ser store resultater.  

 

I evalueringer av Samverkansmodellen påpekes det at modellen ikke har ført til utjevning mellom 

regionene, den bidrar ikke til å realisere statlige kulturpolitiske mål om lik tilgang til kultur for alle, 

uavhengig av geografi og sosiale forhold. Det pekes også på at modellen ikke har bidratt til å 

fremme kunstnerisk fornyelse eller fange opp nyskapende virksomhet. Som et positivt funn, 

påpekes at modellen har ført til økt dialog mellom ulike aktører på kulturfeltet, idet mye tid og 

ressurser brukes til dialogprosesser knyttet til utvikling av regionale kulturplaner. Slik har 

samverkansmodellen ført til et økt kulturpolitisk engasjement. Samtidig har det vist seg vanskelig 

å strukturere dialoger og involvere sivilsamfunnet, særlig grupper som minoriteter og ungdom. Et 

vesentlig funn i en evaluering, gjennomført på vegne av Sveriges riksdag i 2015, peker dessuten på 

at til tross for økt regional dialog så har modellen i svært liten grad ført til omprioriteringer på 

kulturbudsjettene, det økte engasjementet har kun i sjeldne tilfeller ført til endring. Mange museer 

opplever dessuten at den statlige kontrollen har økt, og at armlengdes avstand prinsippet er 

svekket.  

 

Det er stor variasjon i hvordan dagens norske fylkeskommuner fungerer på museumsfeltet. Noen 

fylker har ansatte med kompetanse og kunnskap om kultur og museum, samt vilje til å satse og 

investere i utvikling, mens andre i mindre grad har dette. Det øker usikkerheten om hvordan den 



videre utvikling vil bli etter en eventuell utflytting av hele ansvaret til alle nye regioner.  

 

 

Ubesvarte spørsmål – økonomi og kompetanseøkning 

En rekke spørsmål er ikke berørt i ekspertutvalgets forslag til nye oppgaver for regionene. De 

knytter seg dels til økonomien i dette og hvorvidt man ser for seg en styrking av regionene eller 

bare en utflytting av eksisterende midler til institusjonene. Hvordan man skal fordele de prosjekt- 

og nasjonale kulturbyggmidler utvalget foreslår å dele ut er heller ikke tydelig beskrevet. Dersom 

man bare skal spre midlene fra institusjonene som flyttes ut til fylkene etter en beregning av 

folketall og befolkningsgrupper, vil dette lett føre til en pulverisering av midlene, tynt smurt 

utover, i stedet for at de gir mulighet for større satsinger på bygg etter behov i enkelte regioner, 

samt andre midler som i dag styres sentralt til arkiv- og museumsutvikling og som benyttes til 

satsinger som gjelder flere institusjoner og bidrar til kompetanseutvikling og nettverksbygging. 

Prosjektmidlene Kulturrådet deler ut til museene gjennom programmene har en slik funksjon i 

dag, og bidrar også til kvalitetsheving på viktige arbeidsfelt for museene.  

 

Forslaget om utflytting av sikringsmidlene fra Kulturrådet til de nye regionene er et eksempel på 

at ekspertutvalget ikke har kunnskap om hva dette er og hvordan det arbeides med dette. I dag er 

det et eget utvalg, bestående av personer med spesialkunnskap innen sikring og bevaring som 

vurderer søknader og kvalitetssikrer at det gis til gode og relevante prosjekter. Denne 

spesialkunnskapen er av en art at man ikke kan forvente at hver region skal kunne ha eller 

opparbeide. Behovene for sikring i institusjonene vil heller ikke nødvendigvis være like store i hver 

fylkeskommune hvert år. Behov for større løft vil variere, og da vil sentralt saksbehandling og 

fordeling av midler være langt mer fleksibel og formålstjenlig. Da det vil være mulig å gå inn med 

større summer enkelte steder etter behov. Det vil ikke være umiddelbart enkelt å finne en egnet 

måte å fordele denne typen midler på heller. Det samme kan for øvrig også gjelde for midler til 

nybygg, der utflytting etter en nøkkel vil fungere lite elastisk og gjøre større satsinger vanskelig. 

 

Forslaget vil kreve omfattende kompetanseoppbygging innen kultur- og museumsfeltet i mange 

av fylkene og det er uklart hvordan dette er tenkt løst. Det kan se ut som ekspertutvalget legger til 

grunn at denne kompetansen allerede finnes i tilstrekkelig grad i fylkene. Kostnadene knyttet til 

kompetanseoppbygging og merarbeid i fylkene er heller ikke tematisert. Evalueringer av 

Samverkansmodellen viser at det blir et betydelig merarbeid og omfattende behov for 

kompetanseoppbygging. Dette er ikke med i beregningene eller vurderingene så langt. Uten en 

tematisering og konsekvensvurdering av dette vil det være vanskelig å vurdere hvordan dette vil 

påvirke institusjonenes økonomi.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SAKSPAPIRER 
 

 

Sak 7: Valg  
 
 

Forslag til nytt styre for Norges museumsforbund og fagseksjonene legges 
frem før møtet 
 

Forslag til nytt styre i Norges museumsforbund 
 

Valgkomiteens forslag til styresammensetting 2018/2019: 
Leder:  
John Olsen, Vest-Agder-museet (styreleder er på valg hvert år)  
 
Styremedlemmer:  
Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum (ikke på valg)  
Tora Hultgreen, Svalbard Museum (ikke på valg)  
Lars Magne Andreassen, Árran Lulesamisk senter (ikke på valg)  
Lars Emil Hansen, Oslo museum (ikke på valg)  
Hanne Beate Ueland, Museum Stavanger - Stavanger kunstmuseum (gjenvelges for 2 år)  
Cecilie Øien, Museene i Akershus. (Ny, velges for 2 år)  
 
Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge): 
1. Atle Ove Martiniussen, Museumssenteret i Hordaland (gjenvelges for 1 år)  
2. Kristin Armstrong Oma, Arkeologisk Museum UiS (gjenvelges for 1 år)  
3. Bård Frydenlund, Eidsvold 1814 (gjenvelges for 1 år)  
 

Forslag til ny valgkomité for hovedstyret i Norges museumsforbund  
 

Styret har følgende forslag til ny valgkomité:  
 
 
Ivar Gunnar Braaten (leder) 
Sunnmøre Museum 
 

Morten Steffensen 
Nordlandsmuseet  
 

Åshild Adsen 
Museene i Sør-Trøndelag, 
Nordenfjeldske 



 kunstindustrimuseum 
 
 
Jorun Sem Fure 
Telemark Museum 
 

Mari Høgestøl 
Arkeologisk museum, Universitet i 
Stavanger  

 
Forslag til revisor: BDO 
 
 
Forslag til nye styrer for fagseksjonene:  
 
Seksjon for immateriell kulturarv 
Styre: 
Anna Stella Karlsdottir, Aust-Agder museum og arkiv, styreleder (gjenvelges for ett år) 
Heidi Richardson, Hardanger og Voss museum (gjenvelges for to år) 
Torveig Dahl, Gudbrandsdalsmusea (gjenvalg for to år) 
Ole Aastad Bråten, Valdresmusea (ikke på valg)  
 
Varamedlem: 
Ellen Width, Midt-Troms Museum (gjenvalg for ett år) 
 
Valgkomite: 
Solveig Jordal, Museumssenteret i Hordaland (gjenvelges for ett år)  
Kaisa Maliniemi, Varanger museum (gjenvelges for ett år)  
John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år)  
 
 
Seksjon for formidling  
Styret: 
Jenny Heggvik, Museum Vest, Nordsjøfartmuseet, leder (gjenvelges for ett år)  
Linda M. Høie, Haugalandsmuseene (ikke på valg)  
Christine Haugsten Ellefsen, Østfoldmuseene (gjenvelges for to år) 
Knut Høiaas, Bymuseet i Bergen (gjenvelges for to år) 
Line Engen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (ikke på valg) 

Varamedlem: 
Judith Nielsen fra VAM, Sjølingstad Uldvarefabrikk, vararepresentant 
Ellen Hagen fra arkeologisk museum, Stavanger, vararepresentant 
 
Valgkomite:  
Marte Undheim, Sørlandets Kunstmuseum (gjenvelges for ett år)  
Cecilie Øien, styret i Norges museumsforbund (ny - velges for ett år)  
 
Seksjon for samlingsforvaltning 
 
Styret: 
Ann Siri H. Garberg, Museene i Sør-Trøndelag, leder (gjenvelges for ett år)   



 
Styremedlemmer: 
Henrik Smith, Akershusmuseene (ikke på valg) 
Monica Milch Gebhardt, Varanger Museum (ikke på valg) 
Kristin M. Gaukstad, Oslo Museum (gjenvelges for to år) 
 
Varamedlem: 
Per Øyvind Østensen, Sunnhordaland museum (gjenvelges for ett år)  
 
Valgkomite:  
Grethe Johnsrud, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
Kjartan Gran, Midt-Troms museum (gjenvelges for ett år) 
Tora Hultgren, styret i Norges museumsforbund (ny - velges for ett år) 
 
Seksjon for ledelse 
Styret: 
Nils Anker, Vestfoldmuseene (ikke på valg) 
Siri Aavitsland, Museum Stavanger (gjenvelges for to år) 
Gro Eikeland, Vestagdermuseet (gjenvelges for to år) 
Hege Hauge Tofte, Østfoldmuseene (velges for to år) 
Magnus Sempler Holte, Anno Museum, avdeling Domkirkeodden (velges for to år)  
 
Valgkomite: 
Stig Hoseth, Anno Museum, avdeling Norsk Skogmuseum (gjenvelges for ett år)  
Cecilie Øien, Museene i Akershus (gjenvelges for ett år)  
Eivor Winther Sunesen, Drammens Museum (gjenvelges for ett år)  
Lars Emil Hansen, styret i Norges museumsforbund (ny – velges for ett år)  
 
 
Seksjon for naturhistorie 
 
Styret: 
Trude Magnussen, Naturhistorisk Museum/UIO leder (velges for ett år) 
Kåre Kullerud, Norsk Bergverksmuseum, (gjenvelges for to år) 
Jørgen Rosvold, Museum Stavanger, (ny – velges for to år) 
Ingvar Spikkeland, Østfoldmuseene, Kanalmuseet i Ørje (ikke på valg)   
Eike Müller, Randsfjordmuseene, (gjenvelges for to år) 
 
Valgkomite: 
Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
Alfhild Skaardal, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 
 
 
Seksjon for kunst- og kunstindustrimuseer 
Styret: 
Therese Møllenhoff, Astrup Fearnley Museet (leder - velges for ett år)  
Grethe Lunde Øvrebø, Haugesund Billedgalleri (gjenvelges for to år)  



Vibece Salthe, Stavanger Kunstmuseum (ikke på valg) 
Cecilie Skeide, Lillehammer Kunstmuseum (ikke på valg) 
Frode Sandvik, KODE (gjenvalg – velges for to år)  
 
Valgkomite: 
Ingrid Norum, Musea i Sogn og Fjordane/Sogn og Fjordane kunstmuseum (gjenvelges for ett 
år)  
Benedikte Holen, Kunstmuseet Kube (gjenvelges for ett år)  
Hanne Beate Ueland, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år)  
 
 
Seksjon for forskning  
Styret: 
Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum (leder - velges for ett år) 
Hanna Mellemsether, Museene i Sør-Trøndelag (gjenvelges for to år) 
Ulf I. Gustafsson, Museene i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum (ny – velges for to år) 
Jorunn Jernsletten, Tana og Varanger Museumssiida (ny – velges for to år) 
 
Varamedlem   
Geir A. Stormbringer, Norsk Vegmuseum (ny – velges for ett år)  
 
Valgkomite: 
Stein Rino Bonsaksen, Helgeland Museum (gjenvelges for ett år)  
Finn Sandberg, Norsk Oljemuseum (gjenvelges for ett år)  
Tora Hultgren, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år)  
 
 
Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (oppdateres fortløpende) 
Styret: 
Hanne Synnøve Østerud, Vestfoldmuseene IKS, leder (velges for ett år) 
Erik Rønning Bersagel, MUST/Norsk Hermetikkmuseum (velges for to år) 
Ann Kristin Ramstrøm, Museumssenteret i Hordaland (ny – velges for to år) 
Ingebjørg Eidhammer, Norsk Teknisk Museum (ny – velges for to år) 
 
Varamedlem:  
Kari-Mette Avtjern, Randsfjordmuseene (gjenvelges for ett år) 
Odd W. Williamsen, Nordmøre museum (gjenvelges for ett år)  
 
Valgkomite: 
Camilla Gjendem, Østfoldmuseene (velges for ett år) 
Inger Smid Olsen, Jærmuseet (gjenvelges for ett år) 
John Olsen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år) 

 
 
Samisk museumslag 
Styret: 
Leder: Marit Myrvoll, Vardobaiki, (ny - velges for to år) 



 
Styremedlem:  
Oddmund Andersen (Árran) 
Riinakaisa Laitila (RiddoDuottarMuseat) 
 
Varamedlem:  
Lisa Dunfjeld-Aagård, Saemien Sijte (gjenvelges for ett år) 
Liv Astrid Kvammen Svaleng, Tana og Varanger Museumssiida (ny – velges for ett år) 
 
Valgkomite: 
Ingvild Bjørnå Pettersen, Tana og Varanger Museumssiida (gjenvelges for ett år)  
Anne-May Olli, RiddoDuattarMuseat (gjenvelges for ett år)  
Lars Magne Andreassen, styret i Norges museumsforbund (gjenvelges for ett år)  
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Sak 8: Forslag til uttalelse fra årsmøtet: Ekspertutvalgets 
forslag til ny oppgavefordeling vil svekke museenes 
samfunnsrolle og faglige utvikling  
 
Som følge av en tydelig nasjonal museumspolitikk har museene de siste tiårene utviklet seg til å bli 
faglig sterkere institusjoner. Den nåværende ordningen med finansiering fra stat, kommuner og 
fylkeskommuner sikrer både forutsigbare rammer og armlengdes avstand til myndigheter og 
politikere på det enkelte forvaltningsnivå. Dette hadde ikke vært mulig uten den statlig initierte 
museumsreformen. Ekspertutvalgets forslag kan sette en effektiv stopper for dette.  
 
Norges museumsforbund mener ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver på 
museumsfeltet ikke er basert på tilstrekkelig kunnskap om museenes utvikling de siste tiårene og 
deres betydning for samfunnet. Å redusere et samlet museumslandskap til kun å ha regional 
betydning vitner om mangel på kunnskap om innholdet i museenes samlinger, deres virkefelt og 
samfunnsrolle. Forslaget om betydelig endring av gjeldende museumsstruktur er dessuten i politisk 
utakt med sentrale pågående prosesser i kulturpolitikken som i liten grad berøres. Det arbeides med 
en ny kulturmelding, og i 2017 vedtok Stortinget å gjøre en vurdering av museumsreformen og 
synliggjøre framtidsutfordringer i et helhetlig museumstilbud. (Dokument 8:13 S (2016–2017), 



Vedtak 486.) Disse prosessene må sluttføres før forslaget om overføring av ansvaret for de fleste 
museene til fylkeskommunene kan behandles i Stortinget.  
 
 
Museumsforbundet frykter at en forhastet behandling av framtidens museumslandskap i Stortinget 
kan gi et resultat som vil ødelegge dagens nasjonale museumslandskap og hemme museenes faglige 
frihet og utvikling. Vi frykter at forslaget motvirker den profesjonalisering og kompetanse som er 
bygd opp de siste tiårene i museumssektoren. For at Stortinget skal kunne ta stilling til utvalgets 
forslag må kunnskapsgrunnlaget bedres, og baseres på erfaringer med tidligere nasjonal 
museumspolitikk.  
 
Ved å kanalisere all finansiering gjennom ett forvaltningsnivå, risikerer en å svekke museenes viktige 
samfunnskritiske funksjon og positive utvikling de siste årene. Det vil også bli vanskeligere å 
opprettholde en langsiktig strategisk utvikling av museumssektoren. En tredelt finansieringsmodell 
er den beste måten å styrke museenes kritiske funksjon og for å videreføre en samlende, strategisk 
museumspolitikk! 
 
Årsmøtet i Norges museumsforbundet ber Regjering og Storting om ikke å følge forslaget fra 
ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene på museumsfeltet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kontaktpersoner: 
Styreleder Gunn Mona Ekornes, Østfoldmuseene, tlf. 909 62 031 
Generalsekretær Liv Ramskjær, Norges museumsforbund, tlf. 924 27 878 
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Sak 9:  De nasjonale museumsmøtene 2018 og 2019 
 

Kommentar: 
I henhold til vedtektene skal årsmøtet uttale seg om valg av sted for neste årsmøte.  
 
I Fredrikstad ble det vedtatt at årsmøtet i 2019 skal avholdes Haugesund 2. - 4. april 2019 i 
samarbeid med Haugalandsmuseene. 
 
Styret i Norges museumsforbund foreslår at årsmøtet i 2020 arrangeres i Kirkenes i 
samarbeid med Varanger Museum og Tana og Varanger Museumssiida 21.-23. april/28.-30. 
april.  
 
Styrets innstillinger: 
 
2019:  Haugesund – Haugalandmuseene  
 
2020:  Kirkenes – Varanger Museum og Tana og Varanger Museumssiida 
 
 
 
 


