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Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther og Karen M. Olsen. 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden var godkendt skriftligt forud for mødet. 

 

2. Orientering fra formanden 

Udvalgets næstformand orienterede om seneste møde i Det Strategiske Panel, 

hvor temaet var samlingsvaretagelse. Igennem en række oplæg og gruppedrøf-

telser vendte panelets medlemmer udfordringer og løsningsforslag med hensyn 

til museernes indsamling, registrering og bevaring. 

 

3. Orientering fra styrelsen 

Ole Winther orienterede om følgende: 

 

Kulturstyrelsen fusionerer d. 1. januar 2016 med Styrelsen for Slotte og Kultur-

ejendomme og bliver til Slots- og Kulturstyrelsen. I den forbindelse foretages 

der en række interne omstruktureringer, men ikke noget, der får direkte ind-

virkning på udvalgets arbejde. 
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Regeringen har besluttet at etablere Statens Kulturarvskultur, som en del af 

den nye styrelse. Kontoret placeres i Nykøbing Falster. Udflytningen er planlagt 

til 2017. Styrelsen arbejder samtidig på udflytningen af Statens Værksteder for 

Kunst til Helsingør og Jagt- og Skovbrugsmuseets fusion med og flytning til 

Landbrugsmuseet Gl. Estrup. 

 

Regeringen har udmeldt en 2 % besparelse på kulturområdet, der også gælder 

museerne. Kulturstyrelsen er i gang med beregningerne for statstilskuddet 

2016 og melder snarest muligt ud til museerne. De museer, der modtager 1 

mio. kr. i driftstilskud friholdes, mens resten fordeles relativt. 

 

Kulturstyrelsen har igangsat et pilotprojekt, hvor museerne kan få adgang til en 

prøvepakke med elektroniske tidsskrifter. Projektet skal afklare, hvilke tidsskrif-

ter, der efterspørges, og i hvor høj grad, museerne vil benytte sig af adgangen, 

når den er der. 

 

Den Nationale Brugerundersøgelse skal sendes i udbud for perioden 2017-20. I 

den forbindelse har Kulturstyrelsen nedsat en referencegruppe, der skal være 

med til at kvalitetssikre den nye undersøgelse fremadrettet. Tanya Lindkvist er 

udpeget til referencegruppen som repræsentant for museumsudvalget for 

kunsthistorie. 

 

Kulturstyrelsen har udvalgt følgende ti museer til kvalitetsvurdering i 2016: 

Brandts, Museet for Søfart, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Mu-

seRum, Industrimuseet i Horsens, Museum Horsens, Kunsten, Designmuseum 

Danmark og Trapholt. 

 

4. Orientering om løbende bevillinger siden seneste møde 

Karen M. Olsen orienterede om løbende bevillinger til hastende erhvervelser si-

den sidste møde.  

 

Orienteringen gav anledning til en drøftelse af generelle problemstillinger, når 

auktionsværker sælges langt over vurderingsprisen. Udvalget drøftede om der 

var mulighed for at give tilsagn om højere bevillinger en vurderingsprisen – og i 

så fald, hvem der kunne vurdere, hvornår det er nødvendigt. Kulturstyrelsen 

ligger ikke inde med vurderingskompetencer der kan udfordre vurderingen fra 

et anerkendt auktionshus. 
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5. Den Strategiske Pulje 2016 

Ole Winther orienterede om, at Den Strategiske pulje til museerne på Finanslo-

ven 2016 er beskåret med 33 % Kulturstyrelsen indstiller til ministeren at mid-

lerne bruges til puljer til samlingsvaretagelse og erhvervelser for at opfylde de 

mest akutte og lovbundne formål. 

 

Det er endnu uvist, hvornår der ligger en afgørelse, og derfor også, hvornår 

puljerne kan slås op. Medlemmer i udvalget ønskede, at der blev to ansøg-

ningsfrister i 2016. 

 

6. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel 

Næste møde i Det Strategiske Panel er i marts måned 2016, hvor temaet er le-

delse. Udvalget drøftede problemstillinger i ledelsen af henholdsvis selvejende 

og kommunale museer, ledelse af frivillige, de ændrede krav til museumslede-

ren i lovgivningen og lederuddannelsesmuligheder ud over ODM.  

 

Styrelsen sender spørgsmål til ledelsestemaet ud til udvalget, så de kan nå at 

melde punkter ind skriftligt før panelets møde. 

 

7. Dato for kommende møder i udvalget 

De kommende møder aftales skriftligt, når puljeuddelingen i 2016 er afgjort. 

 

8. Eventuelt 

Udvalget drøftede det nyligt udsendte hovedmuseumspapir og behovet for en 

forventningsafstemning imellem hovedmuseet og de øvrige kunstmuseer. 

 

Kulturstyrelsen oplever, at museerne ikke i særlig høj grad ansøger om opkvali-

ficering af forskning i styrelsens pulje. Udvalget drøftede ressourceudfordringer 

og mangel på oplysning som mulige årsager. Udvalget opfordrede til at Kultur-

styrelsen hvor det er muligt orienterer om mulighederne. 

 

Endelig vendte udvalget, om der var en tendens til faldende fokus på indsam-

ling på kunstmuseerne.  

 

  

 


