MUSEENES SAMFUNNSROLLE I ENDRING
MUSEUMSFORBUNDETS LEDERSEMINAR 23. – 24. SEPTEMBER 2019

Museenes samfunnsrolle har vært et sentralt begrep i alle kultur- og
museumspolitiske dokumenter de siste ti-årene.
Men, hva er museenes samfunnsrolle i dag og i fremtiden? Hvordan løser
museene sitt samfunnsoppdrag, og er museene en troverdig samfunnsaktør?
Går det an å tenke nytt rundt hva et museum er og skal være?
Dette er store og overordnede spørsmål som museumslederne har ansvar
for å stille og søke svar på. Hvordan finne gode bærekraftige løsninger,
og hvordan lykkes vi?
Kulturrådets museumsundersøkelse fra 2018, regionreformen,
kulturmeldingen og den kommende museumsmeldingen kan åpne opp for
nye perspektiver på samfunnsrollen.
I vårt seminarprogram vil vi se på museenes samfunnsrolle både
overordnet i lys av kulturpolitikken, men også i vår daglige ledelse
gjennom formidling, forskning, samlingsforvaltning, innovasjon og fornying.
Museumslandskapet er frodig med et stort mangfold, og sammensetningen av foredragsholdere i programmet likeså!

VI INVITERER TIL MUSEUMSFORBUNDETS LEDERSEMINAR
Styret i seksjon for ledelse ønsker velkommen til Norges museumsforbunds
lederseminar 23. og 24. september i Bodø. Seminaret er et viktig møtested for ledere
og ledergrupper i norske museer der det legges opp til foredrag og diskusjoner
innenfor temaer knyttet til ledelse.
Seminaret avholdes på Radisson Blu hotell. Deltakerne tildeles overnatting med frokost
enten på Radisson Blu eller på Scandic Havet som ligger i kort avstand til
seminarhotellet.
Vel møtt!
Siri Aavitsland
Magnus Sempler Holte
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Gro Eikeland

DAG 1 - MANDAG 23. SEPTEMBER
10.30

Registrering

11:30

Lunsj på Radisson Blu hotell

12.30

Velkommen v/styreleder Siri Aavitsland

12:40

Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet
"Museenes kraft – museumspolitikk for framtida."

13.00

Heidi-Iren Wedlog Olsen, fylkeskultursjef i Møre og Romsdal og
Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør i Hordaland
"Museene i lys av regionreformen."

13.45

Pause

14:00

Thomas Bloch Ravn, direktør Den Gamle By i Århus
"Om museenes rolle nå og i framtiden."

14:45

Ole Jakob Furset, seksjonssjef i Museumsseksjonen, Norsk kulturråd
"Kulturrådets museumsundersøkelse – museenes utfordringer og muligheter."

15:00

Pause

15:15

"Museenes samfunnsrolle i lys av:"
Samlingsforvaltning og bærekraft
Cecilie Øien, direktør Museene i Akershus (MiA)
Inger Jensen, avdelingsdirektør Norsk Folkemuseum
Forskning og forskningsledelse
Hanne Kristin Jakhelln, direktør Norsk Luftfartsmuseum
Frode Meinich, direktør Teknisk museum
Formidling – det relevante museum
Marianne Nielsen, direktør Bymuseet i Bergen
Marion Fjelde Larsen, avdelingsdirektør Lofotr Vikingmuseum

16.00

Paneldebatt om museenes samfunnsrolle

17.00

Uformelt gruppearbeid med forfriskning (på Radisson Blu hotell)

18.30

Avgang med buss til Jektefartsmuseet

19:00

Omvisning og middag på Jektefartsmuseet

23:00

Buss tilbake til hotellet

DAG 2 - TIRSDAG 24. SEPTEMBER
08.00

Frokost

09:00

Ann Heidi Hansen, merkevareansvarlig NordNorsk Reiseliv
"Hvordan skape innovasjon og gåsehudsopplevelser på museum?"

10:00

Pause

10:15

Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet
"Innovasjonskultur i Munchmuseet."

10:45

Knut Storberget, styreleder Anno museum
"Samspill mellom administrasjon/ledelse, styret og eiere."

11:15

Karin Hindsbo, direktør Nasjonalmuseet
"Veien mot det nye Nasjonalmuseet."

11:45

Pause

12:00

Paneldebatt om innovasjon og ledelse

12.45

Avskjed

13.00

Lunsj på Radisson Blu hotell

14:00

Mulighet for omvisning på Norsk Luftfartsmuseum for de som ønsker det.

