
 
 
Vedtatt av årsmøtet 28.4.2021 

 
 

Handlingsplan for Norges museumsforbund 2021–2022 
 

Museumsforbundets visjon: 

Faglig sterkere, mer bærekraftige, inkluderende og tilgjengelige museer for alle.  

Museumsforbundets kjerneverdier er å:  

•  Arbeide for dialog og tydelighet i kommunikasjonen med medlemmer og offentligheten  

• Ha høy grad av etisk bevissthet 

• Gi rom for diskusjon, og tåle å være uenige for å nå viktige mål  

• Ha dristighet i å ta nye grep  

Målgrupper:  

• Myndighetene (Sametinget, departementer, direktorater, fylkeskommuner og kommuner)  

• politiske miljøer (alle nivåer)  

• medlemmene  

• media  

• generelle interesserte i offentligheten   

  

Handlingsplanen er utformet på basis av ny strategi for Museumsforbundet for perioden 2020-2023, 

vedtatt av årsmøtet på Gardermoen 14.9.20. Koronasituasjonen, de praktiske og økonomiske 

konsekvenser og ettervirkninger av nedstengingen av museene vil, i tillegg til effekten av de rådende 

smitteverntiltakene, prege arbeidet i Museumsforbundet i hele 2021 og frem mot årsmøtet 2022. 

Videre oppfølging av signalene i Kulturmeldingen, Kulturmiljømeldingen, Museumsmeldingen, Barne- 

og ungdomskulturmeldingen og andre relevante meldinger videreføres. Konkretisering av 

reiselivsstrategi vil også stå i særlig fokus, sammen med digitalisering av sektoren og oppfølging av 

arbeid med relevante lover og forskrifter. Handlingsplanen er spisset for å tydeliggjøre dette. 

 

For perioden frem til årsmøtet i Skien i våren 2022 vil dette være hovedoppgavene:  

• Koronasituasjonen har aktualisert behovet for å sikre forutsigbare rammevilkår og ressurser 

for alle museer uavhengig av formell tilhørighet. Museenes økonomi og handlingsrom vil 

preges av ettervirkningene av korona i flere år fremover. Museumsforbundet skal: 



- Foreta undersøkelser som belyser situasjonen og tydeliggjøre konsekvensene for 

Regjering, Storting og andre relevante parter.  

- Synliggjøre museenes situasjon i offentlig debatt og i relevante politiske fora, via 

høringsinnspill, presseomtale, kronikker, sosiale medier og personlig kontakt med 

politikere og andre relevante premissleverandører. 

- Arbeide for gode vilkår for museene i budsjett 2022. 

 

• Sikre at signaler og forslag til tiltak i museumsmeldingen, og andre relevante meldinger, blir gode 

og formålstjenlig verktøy for videre utvikling av museumssektoren. Dette gjøres ved å: 

- Følge opp arbeidet med ferdigstilling av relevante strategier og stortingsmeldinger 

som museumsmelding, kunstnermelding, barne- og ungdomsmelding, meldinger 

knyttet til nordområdene, næringsutvikling, by- og distriktspolitikk samt spille inn 

nødvendige justeringer koronakrisen har synliggjort. 

- Gi høringsinnspill til og følge opp behandlingen av andre relevante 

stortingsmeldinger, lov- og forskriftsforslag og forslag til aktuelle strategier.  

- Bidra til at det økende samarbeidet mellom museer i og over regioner styrkes videre. 

 

• Støtte museer som arbeider med urfolk, nasjonale og nyere minoriteter. Dette gjøres ved å: 

- Delta i møter, høringer, gi skriftlige innspill til meldinger og politikkutforming, skrive 

kronikker og debattinnlegg og bidra til informasjonstiltak osv. 

- Sikre at dette tydeliggjøres i de utvidede etiske retningslinjene for norske museer. 

- Styrke arbeidet og aktivitetsnivået i SML gjennom etablering av sekretariatstilling for 

SML og samarbeidet mellom samiske museer og tyske museer gjennom etablering 

av en prosjektstilling for Tysklandsprosjektet. 

 

• Arbeide for å styrke museenes mulighet for deltagelse i prosjekter knyttet til kultur og 

næring, samt arbeidet med konkretisering av ny reiselivsstrategi. Dette gjøres ved å: 

- Spille inn til og kommentere forslag til strategier, blant annet for å synliggjøre 

museenes potensial i spillutvikling. 

- Arbeide for at også museer med offentlig støtte kan delta i prosjekter i regi av 

Innovasjon Norge.  

• Styrke museene som vitenskapelige, tverrfaglige møteplasser ved å: 

- Sikre at forskningen i museumssektoren gis muligheter til videreutvikling, og at det 

sikres midler til forskning i museene gjennom Forskningsrådet og gjennom 

muligheter til å delta i relevante Europeiske forskningsprogram, som Horisont, JPI 

Kulturarv osv. 

- Videreføre samarbeid med forskningsmiljøer som kan bidra til relevant forskning om 

museumssektoren, gi relevant etterutdanning og øke samarbeidet mellom 

sektorene. 

- Arbeide for å etablere skattefordeler ved gaver til forskning i museene. 

- Følge opp arbeidet med museenes implementering i Cristin/CERES i 2021–2022. 

• Norges museumsforbund skal bidra til å styrke digitaliseringen i sektoren ved å: 



- Bidra til god dialog mellom museumssektoren, Nasjonalbiblioteket og Arkivverket 

slik at resultatet blir gode fellesskapsløsninger. 

- Synliggjøre museenes behov i arbeid med digitalisering, langtidsbevaring, relevante 

formidlingsdatabaser og betalingsløsninger som kan styrke museumsøkonomien. 

- Tydeliggjøre behovet for ressurser til digitalisering av alle typer samlinger. 

 

• Museumsforbundet skal styrke museene som arenaer for ytring, kritisk refleksjon, dialog og 

debatt om sentrale aktuelle samfunnsspørsmål og -utfordringer, både nasjonalt og 

internasjonalt. Dette skal blant annet gjøres ved å stimulere til at: 

- Museene i større grad bidrar til å sette agenda i viktige samfunnsspørsmål, som     

klimautfordringen samt sentrale mangfolds- og demokratispørsmål.  

- Museene øker sin relevans for nye grupper av besøkende.  

- Lage relevante kurs og seminarer i samarbeid med fagseksjonene. 

- Delta i samarbeid om å arrangere privatarkivkonferansen i desember 2020. 

- Delta i relevante internasjonale møter knyttet til NEMO, EMYA og andre relevante 

fora. 

- Delta i arbeidet frem mot Skeivt Kulturår og Frivillighetens år 2022 og bidra til å 

sette fokus på disse områdene. 

 

• Norges museumsforbund skal bidra til å styrke museumskritikken av alle typer utstillinger. 

Dette gjøres gjennom: 

- Dialog med media om økning av museumskritikk. 

- Stimulere til museumsessay om kritikk til Norsk museumstidsskrift. 

- Utforme konkrete forslag til/program for tiltak for museenes arbeid med ung kritikk. 

 

• Synliggjøre Museumsforbundets kunnskap og kompetanse om sektoren i kulturdebatten. 

Dette gjøres blant annet gjennom å: 

- Delta i debatter. 

- Gi innspill til Storting og departementer. 

- Kronikker og debattinnlegg i media og på egen nettside.  

 

• Styrke arbeidet med museumsetikk og sette temaet på dagsordenen ved å: 

- Bidra til å ferdigstille de utvidede museumsetiske retningslinjene i samarbeid med 

Norsk ICOM, og arbeide for god implementering av disse i museene. 

- Bidra med innledninger om museumsetikk for museer/styrer. 

- Synligjøre relevante etiske spørsmål i kronikker/debattinnlegg i media.  

 

• Styrke arbeidet med inkludering i museene ved å: 

- Bidra til å opprettholde oppmerksomhet om inkludering i bred forstand i museene 

gjennom seminarer, debatter og aktiviteter. 

- Bidra til at flere museer kan gjennomføre og teste ut lavterskel inkluderingstiltak ved 

å støtte gode ideer med gjenstående midler fra prosjektet «Inkluderende museer».
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