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Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 

         Oslo, 8. mai 2018 

 

 

Høringsinnspill fra Norges museumsforbund til ekspertutvalgets forslag til: 

Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene 

 
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.  

I februar 2018 la ekspertutvalget nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet frem sin 

rapport om regionreformen med forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene. Utvalget skulle 

rette oppmerksomheten mot ansvar, oppgaver og myndighet som støtter opp under 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle.  

 

I den delen av ekspertutvalgets forslag 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). Norges museumsforbund mener dette innebærer en tydelig 

instrumentalisering av kulturens rolle. Kultur reduseres til å bli et redskap for å nå andre mål. 

Dette står i strid med uttalte oppfatninger om kulturens egenverdi, tydelig signalisert av de fire 

siste kulturministre.  

 

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

politiske felt. 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, og de utgjør en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Det er en god 

investering å gi dem mulighet til å bidra til kunnskapsoppbygging, kritisk refleksjon og utvikling av 

demokratiet.  Dette er sentralt i museenes grunnleggende oppdrag som arenaer for samtale og 
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kunnskapsutvikling. Kultursektoren bredt 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 i Stortinget.  

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

tredeling som gir støtte, forankring og engasjement på ulike nivåer og svært 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, 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. 

 

Oppsummering av hovedsynspunkter i høringsinnspillet 

Ekspertutvalgets medlemmer er først og fremst eksperter på statlig styring og forvaltning. Dette 

bidrar til at forslaget preges av en funksjonell tilnærming. Oppdraget til ekspertutvalget har i liten 

grad gitt muligheter til å sette seg inn i relevante politikkdokumenter og andre kilder som kunne 

gitt nærmere kunnskap om sektoren. Norges museumsforbund bidrar gjerne i det videre arbeidet 

og vil i høringsinnspillet bidra til å kaste lys over utviklingstrekk og etablert politikk som er sentralt 

for å forstå utviklingen og dagens status. For å forenkle videre lesing av innspillet oppsummerer vi 

hovedsynspunktene i det her. Museumsforbundet 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   

- det er viktig å sikre kulturinstitusjonene autonomi og armlengdes avstand også fremover 

- oppgaver der en samlet nasjonal overordnet politikk er viktig vil bli vanskelig dersom 

ekspertutvalgets forslag gjennomføres. Det er overhengende fare for at det arbeidet 

museene har gjort de siste 15 årene reverseres, eller brytes ned dersom alle 

ekspertutvalgets forslag gjennomføres slik de er foreslått 

- det er behov for å sluttføre arbeidet med kulturmeldingen og etablere et bedre 

kunnskapsgrunnlag om museenes status etter museumsreformen før man vedtar 

endringer i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene. Beslutninger om overdragelse 

av oppgaver innen kultur- og museumsfeltet må tas etter at kulturmeldingen, vurderingen 

av museumsreformen og andre sentrale pågående utredningsoppgaver er ferdigstilt 

- noen oppgaver er av en art at de må være gjenstand for en overordnet nasjonal politikk 

og fordeling 



 

 

3 
 

- det er for enkelt å hevde at de fleste museene er av lokal eller regional karakter og bare 

har besøkende fra nærområdene 

- mangfolds- og inkluderingsperspektivene må inkludere urfolk og nasjonale minoriteter 

slik at museene som arbeider med dette inkluderes i den nasjonale helheten 

- et grunnleggende problem med forslaget er at man ved å regionalisere alle prosjektmidler 

man mister muligheten til å utvikle god faglig kvalitet og kvalitetssikring i sektoren som 

helhet  

- Kulturrådets funksjon ikke må svekkes, men videreutvikles som nasjonal aktør i kultur- og 

museumspolitikken – også som en ressurs for ulike forvaltningsnivåer i regionene 

 

Museenes samfunnsrolle 

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, se også: St.mld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til 

kunnskap og oppleving, som er politikkdokumentet som ledet frem til museumsreformen.). 

  

Mange museer er, og har lenge vært, viktige aktører i lokalt integreringsarbeid, nettopp fordi de ser 

det som sin oppgave å speile og samvirke med samfunnet de er en del av og fordi de ønsker å 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.  

 

Reversering av museumsreformen 

Dersom forslaget vedtas, kan i ytterste konsekvens tiden for en samlet nasjonal museumspolitikk 

og en museumsreform som har preget utviklingen av museene de siste 15-20 årene være over. 

Ekspertutvalget foreslår å overføre bevilgningene for «flertallet av museene» fra stat til 

fylkeskommune, noe som medfører en betydelig endring i det nasjonale ansvaret for museene.  
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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. Rapporten mangler henvisninger til relevante 

politikkdokumenter som omhandler museumssektoren, dens historie og utvikling og 

museumsstatistikk sombakgrunn for utvalgets uttalelse. På bakgrunn av dette oppleves forslaget 

til ekspertutvalget av Museumsforbundets medlemmer som dramatisk. 

 

Museumsforbundet frykter at forslaget representerer en reversering av museumsreformen – eller 

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

nivå. Forslaget kan sies å representere en reversering tilbake til status fra tiden før 2004 og 

iverksettingen av museumsreformen. Før denne tid var det et 16-18 museer på 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 heller ikke glemme at det 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.  

 

Museumsreformen, faglig utvikling og samlingsforvaltning  

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

avgjørende for den positive utviklingen i norsk museumssektor. Den har kvalitetssikret både 

forvaltning på ulike nivåer og museene. Museumsmeldingen (St.mld. 49 (2008-2009)) 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. Den pågående evalueringen av museene, som 

gjøres i forbindelse med departementets arbeid med kulturmeldingen, vil gi en oppdatert status 

for museene og si noe om utviklingen i tiåret etter Museumsmeldingen. 

 

De siste 15 årene har kontinuerlig faglig utvikling vært et tydelig og målrettet fokus 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. Bruk av strategiske utviklingsmidler og tydelig formulerte satsinger i 

Kulturrådet har også bidratt til nasjonal samhandling, kompetanseoppbygging og faglig utvikling 

på flere områder. De senere årenes satsing på programområder med årlige oppfølgingsmøter har 
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etter våre 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 ansvarsfordeling mellom museene når det gjelder initiativ til innsamling og bevaring 

vil 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 forskningsprosjekt om «Det fleksible arbeidslivet», og utviklingen av 

kompetanseportalen: samlingsnett.no. 

 

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

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

Sentralt i vurderingen av kommunens, fylkets og statens rolle i den kommende kulturmeldingen vil 

være en vurdering av hvilken modell som tjener den videre utviklingen av museene 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 forsterkes.  

 

Undersøkelsene som ble gjort 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. Mange museer så også at det lå 

muligheter til ytterligere faglig utvikling innen felt som forskning. Museene får i dag stadig flere 

ansatte med doktorgrad, og produserer flere fagfellevurderte vitenskapelige artikler. Samtidig har 

flere museer rundt om i landet ansatte som har startet på doktorgrader eller er under 
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etterutdanning på dette området. Forskning og frembringelse av ny kunnskap i museene er 

avgjørende for alt annet arbeid i museene enten det knytter seg til arbeid med samlingene, eller 

forskningsbasert formidling. For å få til dette trenger man en overordnet nasjonal strategi og 

satsing i tillegg til museenes egen prioritering. 

  

Forvaltningsnivåer, statlig prioritering og geografisk skjevhet  

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 som eksempler på nasjonale 

institusjoner. Det er uklart hvor grundig man har tenkt over dette spørsmålet, og hvorvidt man har 

sett tilbake på museumslandskapet før Museumsreformen og de 16 – 18 institusjonene på post 70 

Nasjonale institusjoner i Kulturdepartementets budsjettpropper fra før 2004. Kriteriene for hva 

som kan defineres som nasjonalt er uklare, og begrepsbruken bidrar til uheldige 

sentrum/periferidiskusjoner – som også bryter med grunntanken i museumsreformen om det 

overordnede nasjonale museumsnettverket som består av mange brikker i et helhetlig system. 

 

Staten plikter å legge til rette for at hele befolkningen får tilgang til kulturopplevelser og -

aktiviteter. Det finnes i dag store geografiske forskjeller i kulturtilbud. Museumsforbundet frykter 

at en forskyvning av ansvarsfordeling mellom kommune, fylkeskommune og staten med 

overføring av midlene direkte til fylkeskommunene vil bidra til ytterligere geografisk 

skjevfordeling. Det er også en berettiget frykt for at muligheten til å foreta større nasjonale løft og 

prioriteringer vil bli betydelig redusert. Nasjonale overordnede satsinger kan bidra til å redusere 

skjevfordeling mellom regioner fordi man har anledning til å gjøre tydelige prioriteringer og 

kompensere. Det er sagt lite i ekspertutvalgets rapport om hvordan man tenker seg at 

fordelingsnøkkelen skal fungere og hva den skal bygge på. Museumsforbundet mener at risikoen 

for at museer og kultur vil tape mot andre lovfestede oppgaver som helse og veg er stor.  

 

En tydelig regional og lokal forankring vil kunne bidra positivt til å styrke museenes betydning 

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

Museumsforbundet mener imidlertid at staten i fremtiden også bør bidra til å finansiere museer og 

kultur, og at det eksisterende trepartssamarbeidet er viktig for å sikre overordnet nasjonal 

museumspolitikk.  

 

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 på transnasjonalt nivå. I møte med dagens samfunnsutfordringer, er museene 
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også nødt til å tenke utover sin egen kommune og sitt eget 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 styrke den faglige utviklingen i museene er en 

betingelse for at museene kan fylle sin samfunnsrolle best mulig. Dette krever et overordnet blikk 

og økonomisk vilje til 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.  

 

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.  

 

Reiseliv, kulturnæring og kulturturisme 

Museene er, og har i lang tid også vært, reiselivsbedrifter. Museumsforbundet har de senere årene 

argumentert for at de også må inkluderes i virkemiddelapparatet innen reiseliv, kultur- og kreativ 

næring, noe stortinget også gjorde vedtak om i desember 2017. Museumsforbundet er kjent med at 

Kulturrådet arbeider for å implementere dette i sitt arbeid, og ser frem til at det skjer. Foreløpig ser 

det imidlertid ikke ut til at virkemidlene i Innovasjon Norge er tilpasset dette vedtaket, da den siste 

utlysningen i denne retning oppfordrer til samarbeid med museer og kulturinstitusjoner, men ikke 

gir dem anledning til å søke på egenhånd. Det er positivt med samarbeid, men da må det være på 

like fot med like muligheter til både delta i, initiere og sitte i førersetet i søknader og prosjekter. 

 

Koblingen til reiseliv, kultur- og kreativ næring er eksempel på ett område der lokale, regionale og 

nasjonale koblinger må ses i sammenheng. Det er viktig å ha med i det videre arbeidet med å 

definere kulturpolitikk, oppgavefordeling og balansen mellom de tre forvaltningsnivåene. 

Ekspertutvalgets ønske om tydeligere bruk av museer og kultur i regionbygging, som innen 

kulturnæring og reiseliv, er ikke konsistent med understreking av at museene først og fremst er 

regionalt forankret. Gjennomføring av nasjonale utviklingsstrategier knyttet til regjeringens 

ambisiøse mål for utvikling av kultur turisme, vil antakelig ikke være mulig med regionreformen. 

 

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 
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blant disse er det flere industriarkiv av nasjonal betydning som: Petterson, Borregaard, Mads Wiel 

Bomuldsfabrik. 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 utviklingsmidlene for arkivfeltet fra dagens fordelingsinstans 

er ikke en 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. 

 

Nasjonale minoriteter og urfolk – og forholdet til Sametinget 

Allerede i St.mld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving, ble mangfoldsperspektivet, 

nasjonale minoriteter og de samiske museene berørt og løftet frem som et område man ønsket å 

styrke. Ekspertutvalget for utflytting av oppgaver til fylkeskommunene er opptatt av museenes og 

kulturens bidrag i arbeidet med integrering og inkludering, men berører ikke de samiske museene 

eller andre samiske forhold i nevneverdig grad. Det mener Museumsforbundet er uheldig så lenge 

man i dag har en klar ansvarsfordeling på dette området. Museumsforbundet 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 

- Vurderingen av museumsreformen, jfr. Dok 8-forslaget, må også omfatte de samiske 

museene under Sametinget 
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Kulturminnevern og museum 

Museene har mange direkte og indirekte tangeringspunkter opp mot kulturminnevernet, både på 

området Teknisk industrielle kulturminner, marinarkeologi, bygningsvern mm.  Norges 

museumsforbund støtter høringsinnspillet fra Industrianleggenes Fellesråd. Vi vil utdype 

synspunkter på dette i den kommende høringen fra Klima- og miljødepartementet om 

regionreformen og forslaget til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring 

av andre oppgaver som har frist 21. juni. Denne ettersendes til Kommunaldepartementet. 

 

Inspirasjonen fra Sverige  

Ekspertutvalget har hatt et tydelig mandat og en sammensetning som gjenspeiler dette. En 

svakhet i arbeidet er at dette bidrar til at ekspertutvalget 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. Det 

har også vært vanskelig å gjøre på en tilfredsstillende måte med den korte tiden man har hatt til 

rådighet. Det gjør at man lett kan ta beslutninger om omfordeling av oppgaver mellom stat og 

fylke på et for tynt og spinkelt kunnskapsgrunnlag. 

 

Det er ingen referanser til relevante politikkdokumenter og annet kunnskapsgrunnlag på 

museumsfeltet. 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 norske politikkdokumenter som Museumsmeldingen på 

litteraturlisten, men derimot mange rapporter om den svenske Samverkansmodellen en modell 

som skulle fremme økt lokalt samarbeid om utvikling av kulturfeltet. Denne anbefales 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 av modellen.  

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 økt diskusjon av armlengdes avstands-
prinsippet og kulturinstitusjonenes rolle som instrumentelle verktøy for andre formål, og har vært 

en sentral årsak til at man i de svenske museene har ønsket en museumslov velkommen. Den 

sterke statlige styringen som ligger innebygd i Samverkansmodellen 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.  

Den svenske modellen har dessuten vist seg å fungere svært ulikt i ulike deler av Sverige over tid. 
Flere evalueringer viser at den de fleste steder ikke har bidratt til en reell omprioritering i 

kulturbudsjettene, men snarere har medført økt byråkrati i stedet for et bedre kulturtilbud til 
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befolkningen. Den første fasen, med positiv økning i lokal og regional dialog på kulturfeltet, ble de 
fleste steder avløst av dalende interesse og oppgitthet over økt styring og kontroll. Det påpekes 
også i evalueringer at fornying ikke fremmes av Samverkansmodellen, idet nyskapende og 
utradisjonelle kunst- og kulturaktiviteter kan ha vanskeligere å få støtte regionalt. 

Det er delte meninger om betydningen av denne modellen i Sverige. Den har imidlertid ført til økt 

byråkrati og det har vært betydelig behov for kompetanseoppbygging regionalt for å håndtere det. 

Dagens norske fylkeskommuner fungerer svært ulikt på museumsfeltet. Noen fylker har ansatte 

med bred 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 – Kulturrådets rolle fremover 

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 byggemidler utvalget foreslår å dele ut er heller ikke tydelig beskrevet. Dersom man bare skal 

spre midlene 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 tilstrekkelig kunnskap om behov, 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 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 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.  
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Forslaget vil kreve 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. Kostnader forbundet med dette, og hvor slike midler skal hentes fra 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.  

 

Avslutning 

Norges museumsforbund er av den oppfatning at den modellen man har hatt de siste 15 årene 

med trepartssamarbeid der kommune, fylke, staten ved Kulturdepartementet, øvrige 

departementer, og Kulturrådet har bidratt positivt til en bedre organisering og tydelig overordnet 

faglig utvikling i sektoren. Vi ser imidlertid at samarbeidet partene imellom med fordel kan bli 

bedre og utvikles videre i forbindelse med etablering av de nye regionene. 

 

Vi mener imidlertid at konkrete forslag til utflytting av oppgaver må ses i sammenheng med det 

pågående arbeidet med kulturmeldingen og de pågående prosesser med vurdering av 

museumsreformen og fremtidsbildene for museumssektoren. Dette er i tråd med de signaler som 

ligger i Meld. St 22 (2015-2016) og Innst. 385S (2016-2017) som understreker at det ikke skal gjøres 

endringer i ansvarsdelingen på kulturområdet før den varslede kulturmeldingen, og at man først 

skal ha en utredning av hvordan nasjonal kulturpolitikk kan ivaretas og hvordan best sikre 

kvaliteten i det profesjonelle kunst- og kulturlivet. Museumsforbundet bidrar gjerne positivt inn i 

det videre arbeidet.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

John Olsen     Liv Ramskjær 

styreleder     generalsekretær 

 
 

Kopi: Kulturdepartementet, Kulturrådet, Stortingets relevante komiteer 
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