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Høring Prop. S 127 (2019-2020) 
 
Norges museumsforbund er svært glade for at Regjeringen har erkjent at kompensasjonsordningene 
som gjelder kultursektoren ikke treffer alle museene, og nå kommer med forslag til nye tiltak for å 
rette opp i det. Det viser at Regjeringen har lyttet til de innspill vi har gitt denne våren. Mange 
museer har allerede åpnet, og flere vil åpne de kommende ukene, helt eller delvis etter hva som er 
mulig og forsvarlig i henhold til smittevernreglene. Museene går nå inn i det som for de fleste er 
høysesonger, og det er frem til september mange museer vil ha de største tapene sine. Ikke minst 
fordi mange da har større arrangementer som de har store inntekter av og mange besøkende 
generelt. Selv om museene nå åpner opp igjen, vil det ikke bli noen normal sommersesong med de 
begrensninger smittevernrestriksjonene legger på dem. Vi regner med at museene vil merke 
ettervirkningene av koronanedstengningen i hele 2020, 2021 og kanskje enda lenger i deler av 
sektoren. Norges museumsforbund er derfor tilfreds med at Regjeringen erkjenner at museene vil få 
økonomiske utfordringer på grunn av dette fremover, og at de ikke vil kunne åpne alle arenaene. 
Museumsforbundet er også tilfreds med at Regjeringen kommet tydelige signaler om at virkningen 
av disse tiltakene vil vurderes undervegs og at man vil foreta ytterligere tilpasninger ved behov og 
med nye tiltak dersom det blir nødvendig. Det kan hende det blir nødvendig, i og med at 
museumssektoren er kompleks og berører flere ulike departementer. Det kan utfordre helhetsblikket 
for at noen ikke faller av. 
 
enda mer at vi er tilfredse med at regjeringen signaliserer at de vil komme med nye tiltak hvis det blir 

nødvendig 
 
Vi har følgende kommentarer til den fremlagte proposisjonen: 
  
Post 77 Kompensasjonsordning for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet 
Det var positivt at Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett forlenget denne 
kompensasjonsordningen frem til 15. juni, og at den ble foreslått utvidet for bortfall av flere typer 
inntekter og arrangementer. Selv om denne ordningen bare traff et mindre antall museer ga den 
nødvendig hjelp til noen av de som hadde store tap. Derfor er det veldig bra at denne foreslås utvidet 
til 1. september, og at det signaliseres fra Regjeringen at man vil vurdere ytterligere utvidelser på et 
senere tidspunkt. Det er også svært positivt at Regjeringen tar sikte på å endre forskriftene for 
kompensasjonsordningen for arrangører i kultursektoren, og for Finansdepartementets 
kompensasjonsordning for næringslivet, slik at disse også ivaretar aktører som helt eller delvis er 
fritatt for skatteplikt når de opplever inntektstap direkte relatert til billettinntekter uten formelt å 
være arrangør. Det er imidlertid viktig å sørge for tydeligere formuleringer i forskriften og 
utlysningstekstene om at dette også omfatter museenes tap av inntekter knyttet til besøk, slik det 
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gjelder for kinobesøket, og at museumsbesøk i krisepakkesammenheng regnes som arrangement. 
Dette er tidligere dessverre blitt misoppfattet av mange museer. Denne ordningen treffer noen av 
Kulturdepartementets institusjoner, enkelte museer under andre departementer og flere museer 
finansiert rent gjennom egeninntekter.  
 
Post 70 Det nasjonale museumsnettverket og Post 78 Ymse faste tiltak 
Museumsforbundet er svært glade for forslaget om å øke driftstilskuddene for de 62 museene på 
Post 70 Det nasjonale museumsnettverket og Post 78 Ymse faste tiltak som har mer enn 60 % 
offentlig støtte, forholdsmessig ut fra det de hadde av billettinntekter samt butikk- og kafésalg i 
2019. Selv om dette ikke kompenserer for alle tap museene har, vil det gi museene kjærkommen 
hjelp til å klare seg bedre gjennom 2020. Sammen med fornuftige strategier for sommersesongen og 
høsten 2020 vil dette lette trykket for mange institusjoner som i liten grad har kunnet nyttiggjøre seg 
de ulike krisepakkene, med unntak av adgangen til å permittere som noen av dem har benyttet seg 
av. 
 
Hva mangler?  
Det som dessverre ser ut til å mangle i den fremlagte proposisjonen er tiltak som kan støtte opp 
under universitetsmuseene, andre museer og sentre under Kunnskapsdepartementet og kommunalt 
eide museer. Vikingskipsmuseet og Kulturhistorisk museum, som har svært høye besøkstall, vil for 
eksempel ha betydelige tap fra manglende billettinntekter og butikksalg. Andre universitetsmuseer 
har hatt mer omfattende tap fra oppdrag de ikke har kunnet gjennomføre på grunn av 
nedstengingen. Universitetsmuseene har ikke kunnet permittere, og har også falt utenfor alle de 
etablerte ordningene. Det gjenstår å finne en løsning som gir disse institusjonene kompensasjon for 
inntektstap. 

 

 

 
Kontaktinformasjon: 
Liv Ramskjær, generalsekretær, tlf. 92427878, LR@museumsforbundet.no  
 

 

 


