Krisepakke for stengte museer nå!
De krisepakkene som er kommet så langt treffer ikke museene godt. Nedsettelse av momsen vil ikke
gi effekt før museene kan åpne for publikum, gjøre innkjøp og oppheve frys av investeringer og
vedlikehold. Kostnadskompensasjon for bedrifter, som ble lansert i dag, kan i beste fall hjelpe noen
institusjoner. Bortfallet av inntekter er det mest kritiske for museene. For mange går det nå ut over
likviditeten og truer driften. Folkemuseet har permittert 170 ansatte, og flere museer vurderer nå
oppsigelser. Mange er redd de ikke vil kunne åpne etter krisen. Sesongen er i gang, og bunnen av
cruise- og annen turisme er falt ut, sammen med inntekter fra billetter, formidling til skoleklasser og
andre grupper, butikk, kafé og egeninntekter fra konsulentoppdrag, utleie av lokaler og arkeologisk
feltarbeid.
Museene rapporterer om tap på disse områdene som resultat av stengingen. Over 80 % av dem som
har svart på Museumsforbundets undersøkelse er museer som har finansiering fra
Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet universitetsmuseer eller andre departementer.

Hvilke tiltak trengs:
Det er en myte at museene ikke har tap fordi de ikke har publikum nå, og ikke er i faresonen for å
ikke kunne gjenåpne etter krisen. Tap av inntekter utgjør hele driftsgrunnlaget for noen og helt
nødvendige tilskudd for svært mange, også museer med betydelig statlig støtte og statlige museer.
Museene har de siste årene etter påtrykk/oppfordring fra Regjeringen økt egeninntektsandelen.
Dagens lanserte pakke, som skal gi bedrifter kompensasjon for tap av utgifter man har når man er
pålagt å stenge, må også gjelde museene. Den vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å løse
utfordringene for alle museer.
Museumsforbundet mener at disse tiltakene trengs nå:
• Museene må få kompensasjon for tap av billettinntekter og andre typer egeninntekter som faller
falt bort på grunn av pålagte koronatiltak.
• Museene må få en digital tiltakspakke som sikrer videre innovasjon og utvikling av digital
samlingsforvaltning, formidling og tilgjengeliggjøring for alle grupper publikum.
• Museene med omfattende løpende kostnader må omfattes av den varslede
kontantstøtteordningen. Ordningen må også omfatte kostnader ved avbestilte og utsatte
utstillinger, bygg osv.
Museumsforbundet bidrar gjerne med ytterligere kunnskap om sektorens behov.

