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Politiske signaler 2018 

│ Det nasjonale museumsnettverket:  «…for museene i Det nasjonale 
museumsnettverket være relevant å gjøre endringer i den prosentvise 
fordelingen mellom stat og region, slik at hovedansvaret ligger hos 
fylkeskommunen» (Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på 
kulturområdet) 

│ Nasjonalt helhetsgrep og sentrale beslutninger for god oppgaveløsning 

│ Større grad av nasjonale føringer for innsamling, bevaring, dokumentasjon 
og formidling av kulturarv.  

│ Standarder og kvalitetsmål  



Politiske signaler 2018  

│ Nasjonale kulturbygg og utviklingsmidler fra spillemiddelordningen 

fortsatt samlet på statlig nivå 

│ Museumslov 

│ «drøfte både samarbeidsrelasjonene og mulige konsolideringer med 

museer utenfor Kulturdepartementets nasjonale museumsnettverk» 
(Utredning av oppgave- og ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene på kulturområdet) 



Kunnskapsinnhenting 
 

│ Museumsundersøkelsen 2018 –  lansert 29 januar Kulturrådet  

│  Bygningsvernundersøkelse – ut 2019 

│ Delegasjonsbesøk museumsdirektører Skottland mars  

│ Brukerundersøkelse museene – eksternt forskningsoppdrag for 
Kulturrådet 

│ Evaluering av reformen – eksternt forskningsoppdrag 

│ Dialogmøter – museumsfaglige tema – 11 regioner  

 
 

 



Museumsundersøkelsen 2018 – hva så vi ? 

 

 

 

 



Bygningsundersøkelsen  
 

│ Bygningsvernundersøkelse – ut 2019 

│ Om lag 5000 kulturhistoriske bygninger  

│ Tilstandsgrad og andre opplysninger 

│ Veileder ute på kulturradet.no !  

 
 

 

185 

virkedager 

igjen i 2019  



Hva synes de besøkende ?  

 

 

 

 

 

│ Utvikling og gjennomføring av bruker- og bruksundersøkelser ved museer i 
Norge  - Rambøll er tildelt oppdraget  

│ Undersøkelsen deles i en fast kjernemodul: nasjonal sammenstilling – 
kunnskap over tid  

│ To fleksible tilleggsmoduler: Dypdykk i enkelttema 

│ 3-6 spesifikke tilleggsmoduler – for museenes eget bruk !  

│ Web-basert spørreskjema – nettbrett, PC, egen mobil, tilsendt  

│ Dynamiske webrapporter i dashboardformat som er tilgjengelige for de 
enkelte museene gjennom prosjektportalen. 

 

│  
 

 



Hva skal vi spørre om ? 

│ 1) Bakgrunn (til bruk i segmentering og utvikling av forståelse for hvem 

som bruker museene) 

│ 2) Bruk av og kjennskap til museet og dets tilbud 

│ 3) Vurdering av besøk, herunder a. Museet som helhet b. Ulike tilbud ved 

museet 

│ 4) Motivasjon for besøk 



Kompetanseprogram for institusjoner 

│ Ny tilskuddsordning i Kulturrådet  

│ Ordningen retter seg mot etablerte kulturinstitusjoner og 

prosjekter som tester nye metoder og modeller med vekt på 

det digitale markedet, for markedsføring, effektivisering av 

inntektsmodeller og tilrettelegging av informasjon til 

publikum. 

│ 5 millioner kroner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dialogmøter i 11 regioner   

 

 

 

 

 

│ Museene i Det nasjonale museumsnettverket,  

│ De samiske museene, 

│ Museer som har fast driftstilskudd fra andre departement enn 
Kulturdepartementet  

│ Fylkeskommunene 

│ Sametinget  

│  
 

 



Dialogmøter 2019  

 

 

 

 

Region Dato  

Nordland 27.05. 

Troms og Finnmark 28.05. 

Trøndelag 17.06. 

Møre og Romsdal 19.09. 

Vestland 17.09. 

Rogaland 18.09. 

Agder 08.10. 

Vestfold og Telemark 09.10. 

Innlandet 10.10. 

Viken  15.10. 

Oslo 16.10. 



Evaluering av reformen  

│ Forskingsoppdrag som skal sjå nærare på musea sin plass og rolle i 

samfunnet i lys av museumsreforma.  

│ Oppdraget skal femna om musea i Det nasjonale museumsnettverket, dei 

samiske musea og musea som får fast driftstilskot frå andre departement 

enn Kulturdepartementet. 



Museenes utfordringer mot 2025 

│ Strategier basert på analyse av samfunnsmessige drivkrefter 

og omgivelser; lokalt, regionalt, nasjonalt 

│ Bevissthet om styrket kulturfaglig- og politisk rolle 

│ Prioriteringer og profilering, kvalitet på utvalgte områder 

│ Digitalisering, demokrati og dannelse  

│ Institusjonell profesjonalisering; organisering, eierskap 

│  Stordata  

│  Pluralistisk definisjonsmakt  

 

 



Følg oss 

│        @kulturradet 

│        www.facebook.com/norsk.kulturrad 

│        www.kulturradet.no/nyhetsbrev 




