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Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie d. 21. juni 2017 kl. 12.00 

 

Sted: Slots- og Kulturstyrelsen, 5. sal, lokale 6. 

Deltagere fra udvalget: 

Sine Kildeberg, Annette Johansen, Jacob Wamberg og Anne-Mette Villumsen 

 

Afbud:  

Claus Hagedorn-Olsen og Thomas Lederballe 

 

Deltagere fra Slots- og Kulturstyrelsen: Ole Winther, Krestina Skirl og 

Karen M. Olsen 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med en korrektion til punkt to vedr. datoen for 

seneste møde. Desuden blev til dagsordenens punkt tre tilføjet en 

drøftelse af samspillet mellem udvalget, Det strategiske panel og 

styrelsen samt videndeling fra styrelsen generelt. 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde d. 9. november 2016 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Orientering fra formanden  

Udvalgets formand orienterede om det seneste møde i Det strategiske 

panel, som foregik på ENIGMA og havde forretningsmodeller som tema. 

På mødet blev udarbejdet en række keylearnings i relation til temaet. Det 

blev aftalt, at keylearnings fremsendes til udvalget, efter de er blevet 

godkendt på næste møde i panelet 10. oktober 2017. 

 

Udvalgets formand orienterede desuden om det seneste 

chefnetværksmøde i ODM, hvor hun deltog med en status for udvalgets 

arbejde som rådgivende organ for styrelsen på museumsområdet og 

bidrag til Det strategiske panel. 

 

Udvalget drøftede samspillet mellem Det strategiske panel, udvalg og 

styrelsen. Udvalget gav udtryk for usikkerhed omkring formen for 

samspillet med Det strategiske panel og for deres rolle ift. panelet, men at 

udvalget i sig selv fungerede godt som forum for faglige diskussioner. 

Styrelsen oplyste, at der vil blive set nærmere på denne problemstilling i 
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forbindelse med evalueringen af rådgivningsstrukturen på 

museumsområdet. 

 

4. Orientering fra styrelsen  

Ole Winther orienterede om udmøntningen af den strategiske pulje i 2017. 

Desuden er udbudt en pulje til udvikling og gennemførelse af kvalitative 

brugerundersøgelser. 

 

Evalueringen af den nuværende rådsstruktur er igangsat, og resultaterne 

vil blive fremlagt på Det strategiske panels møde den 10. oktober samt 

drøftet på næstkommende udvalgsmøder. 

 

Ministeren har nedsat to visionsgrupper for en ny struktur på 

museumsområdet, som skal komme med forslag til nye modeller for 

opgavefordeling og samspil mellem stat og kommuner og i lyset heraf det 

statslige system for driftstilskud til statsanerkendte museer. Grupperne 

skal aflevere deres bud til ministeren den 1. december 2017. Den 25. 

januar 2018 vil visionsgruppernes ideer blive præsenteret på en national 

konference for den samlede museumsverden.  

 

Som opfølgning på seminarerne om samlingsvaretagelse i efteråret 2016, 

hvor der blev udtrykt ønske om et særskilt seminar for kunstmuseerne, 

har styrelsen sammen med SMK (som led i det årlige dialogmøde) afholdt 

et heldagsseminar for kunstmuseerne den 27. marts 2017 med fokus på 

emnerne indsamling, bevaring og sikring. På mødet deltog ca. 45 

museumsledere og inspektører med samlingsansvar, og der blev bl.a. 

udtrykt ønske om flere workshopbaserede møder med mulighed for 

videndeling og erfaringsudveksling om samlingsfaglige problemstillinger.  

 

I samarbejde med styrelsens Biblioteksenhed har Museumsenheden den 

19. april 2017 afholdt et seminar om kulturledelse i samspil mellem stat 

og kommuner. Formålet med seminaret var at bidrage til at fremme 

samarbejdet og dialogen mellem SLKS, kommunerne og 

kulturinstitutionerne ved at formidle et samlet blik på ledelse på tværs af 

de tre områder med afsæt i erfaringer og konkrete cases fra museums- og 

biblioteksområdet. Til seminaret blev publiceret et hæfte og videoer med 

interviews med ledere fra bl.a. museums-og biblioteksområdet. Videoer og 

hæfte findes på SLKS’s hjemmeside:  

https://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/kulturledelse/  

 

Næste museumsmøde for museumsledere og bestyrelsesformænd er den 

28. september 2017. Mødet vil sætte fokus på ledelse og talentudvikling 

på museer. Læs mere her: 

https://slks.dk/museer/museumsvirksomhed/museumsmoede-2017/  

 

 

https://slks.dk/biblioteker/fokusomraader/kulturledelse/
https://slks.dk/museer/museumsvirksomhed/museumsmoede-2017/
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5. Orientering om løbende bevillinger siden seneste møde  

Krestina Skirl orienterede om løbende bevillinger til hastende 

erhvervelser siden sidste møde. 

 

Karen M. Olsen orienterede i denne sammenhæng om et aftalt møde efter 

sommerferien med Bruun Rasmussen om vurderingsproblematikker i 

forbindelse ansøgninger om midler til genstande på auktion. I forlængelse 

heraf drøftede udvalget udfordringerne ift. koordineringen museerne 

imellem i forbindelse med auktioner.  

 

Endelig blev det drøftet, hvorvidt der fremadrettet er behov for en årlig 

samlet uddeling af midler til erhvervelser, eller om det ville være mere 

hensigtsmæssigt med kun løbende bevillinger til museernes erhvervelser. 

Det blev besluttet at tage denne drøftelse op igen på næste udvalgsmøde. 

 

6. Orientering om administrativt afgjorte bevillinger siden 

seneste møde 

Krestina Skirl orienterede om administrativt afgjorte bevillinger til 

hastende erhvervelser siden sidste møde. 

 

7. Evaluering af krav og kriterier for Puljen til erhvervelser 

Da flere af udvalgets medlemmer var fraværende, blev det besluttet at 

udskyde dette punkt til næste udvalgsmøde. 

 

8. Orientering vedr. musealbehandling af skulptur af Willy 

Ørskov 

Krestina Skirl orienterede kort om status for musealbehandlingen. 

Kunstmuseernes frist for at ansøge om Willy Ørskov skulpturen var den 

15. maj 2017. Der indkom imidlertid ingen ansøgninger, hvorfor styrelsen 

nu vil gå i dialog med Willy Ørskovs arvinger om det videre forløb med 

skulpturen.  

 

9. Datoer for sommerferie i udvalget 

Det blev aftalt, at udvalgsmedlemmerne sender en mail til styrelsen med 

datoer for deres respektive sommerferie. 

 

10. Eventuelt 

I lyset af den igangværende debat om museernes opgørelse af besøgstal 

drøftede udvalget museernes praksis i denne forbindelse. 

 


