Notat til høring i Stortinget - revidert budsjett 2020
Norges museumsforbund hadde sett frem til noen positive signaler for en sektor som 12. mars ble
stengt ned og mistet alle sine inntekter. Det var langt mellom godbitene for museer flest i revidert
statsbudsjett 2020. Det er positivt at det foreslås midler til å grave opp vikingskipet i Østfold,
takreparasjon i Valdres og til at Nobels Fredssenter skal få kapasitet til å medvirke i prosessen for en
mulig flytting til Bankplassen 4. Det støtter Museumsforbundet.
Vi hadde imidlertid håpet på en bedre utkvittering av oppdraget fra Stortinget knyttet til de etablerte
hjelpepakkene. Regjeringen mener de har levert på den ved den foreslåtte utvidelse av
kontantordningen for bortfall av inntekter som presenteres på side 55. Den skal nå kunne få inntil 70
prosent kompensasjon for tap over kr 25 000 for flere typer inntekter enn billettinntekter. Man har
med andre ord lyttet til idrettens innspill knyttet til tap fra kiosksalg mv. Det er flott at man
anerkjenner at andre typer inntekter er viktige. Det vet vi at det er i museene også. Ordningen
gjelder imidlertid fortsatt bare museer som har under 60 prosent støtte. Det gjør at ordningen
fortsatt bare treffer en svært begrenset andel av museene. Av alle museer med støtte fra
Kulturdepartementet (post 70 og 78) er det bare ti museer som faller inn under ordningen. I tillegg
kommer to museer under andre departementer og noen private museer/museer uten offentlig
støtte inn under ordningen. Dette gjelder kanskje 5-10 institusjoner. Museer med høy
egenfinansiering som er innenfor ordningen er blant dem er blant de som har det aller mest
krevende nå, eller vil få det svært krevende senere i sommer. I møte med politisk ledelse 4. mai,
understreket Museumsforbundet blant annet at et viktig strakstiltak var at museene må få
kompensasjon for tap av billettinntekter og andre typer egeninntekter som falt bort på grunn av
pålagte koronatiltak.
For de mange museene denne ordningen ikke kan hjelpe, er de månedene vi har foran oss de som gir
dem årets viktigste inntekter fra solgte billetter, butikk, kafé, utleie, store arrangementer etc. I 2020
vil inntektene bli lavere enn normalt på grunn av situasjonen. Å åpne opp museene med gjeldende
restriksjoner vil ikke kunne dekke opp for de inntektene museene vill fått i en normal sesong.
Konsekvensene av dette kan bli store. Så langt har ikke noen norske museer måttet stenge, slik vi har
sett eksempler på i utlandet, men det vil kunne skje også i Norge. Museumsforbundet håper vi
slipper å oppleve dette, slik at museene kan fortsette å bidra til bevaring av kulturarv og gi god
kunnskap og gode opplevelser til befolkningen. Det trenger vi i denne krisetiden.
Museumsforbundets forslag til revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 er:
·
En digital tiltakspakke som sikrer videre innovasjon og utvikling av digital samlingsforvaltning,
formidling og tilgjengeliggjøring for alle grupper publikum for alle grupper publikum for hele
museumssektoren. Her trengs både midler til infrastruktur på linje med det Nasjonalbiblioteket
og Arkivverket har fått, og arbeid med massedigitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale som
skal skannes av Nasjonalbiblioteket og til søkbare prosjektmidler for nyutvikling i Kulturrådet
som museene kan søke på.

·

·

Bygningsvernet i museene har store behov, og innsats på dette området vil både kunne øke
vedlikeholdsnivået og sikre kulturarven for fremtiden samtidig som det kan bidra til å få fart i
andre sektorer i samfunnet som nå har redusert aktivitet. Kulturdepartementet og Kulturrådet
sitter med gode oversikter over status i museene etter en kartlegging i museene i 2019. Denne
bør kunne danne et godt grunnlag for å finne gode tiltak. Det er behov for midler til egne
ansatte, oppdrag for andre bedrifter, drifts- og sikringsmidler. Noen prosjekter vil egne seg som
sysselsettingstiltak.
Søkbare midler til museumsbygg og anlegg (inkl. teknisk-industrielle kulturminner og
museumsbaner) vil bidra til sysselsetting i museene og for lokale næringer. Midler til omsøkte
eller planlagte nybygg av magasin- og utstillingsbygg samt andre større prosjekter på utstillinger
vil ha virkninger i sektoren og ikke minst gi ringvirkninger til andre næringer. I tillegg vil KUDmuseenes budsjettsøknader ha lister med omsøkte tiltak som kan brukes som utgangspunkt for
tiltak i revidert budsjett 2020, men kanskje først og fremst budsjett 2021.

For mer informasjon se: https://museumsforbundet.no/museene-ma-hjelpe-seg-selv/ og lenkene til
undersøkelser og notater i teksten
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