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Referat fra udvalgsmøde 

Mødedeltagere 

 
Fra udvalget: Broder Berg (formand), Ingeborg Svennevig, Lene B. 
Frandsen, Morten Søvsø og Ulla Schaltz. Afbud fra: Iben Fonnesberg-
Schmidt og Jesper Stub Johnsen 

Fra Kulturstyrelsen: Kathrine Lehmann og Lise-Lotte Bjerre 
(sekretær) 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag) 
3) Orientering fra formanden 
4) Orientering fra Kulturstyrelsen 
5) Orientering fra Det Arkæologiske Faglige Råd v/Morten Søvsø 
6) Drøftelse af besparelser på finanslovsforslaget for 2016 
7) Anbefalinger til Det Strategiske Panel 
8) Orientering om status for Det Særlige bygningssyn 
9) Eventuelt 

Referat 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat blev godkendt. 
 
3) Orientering fra formanden 
Broder: Der holdes møde i Det Strategiske Panel den 24. november. 
Det overordnede tema vil være ”Samlinger og bevaring”. Under pkt. 7 
drøftes temaet, så udvalget kan komme med anbefalinger til panelet 



 

Side 2 

om de udfordringer udvalget ser i forhold til emnet set med en 
kulturhistorisk vinkel. 
 
Ulla: Panelet arbejder fremover med et tema pr. møde. Vigtigt at de 
ikke-museumsfaglige medlemmer kommer i spil, så deres viden kan 
komme museerne til gavn. Efter hvert møde udarbejdes papir fra 
panelet med anbefalingerne til museerne om mødets tema.  
 
Papir fra det seneste møde om ”Museerne som aktiv aktør i 
folkeskolen” er under udarbejdelse. En af anbefalingerne er, at 
museernes samarbejde med folkeskolerne evalueres for at undersøge 
samarbejdets effekt og hvilke samarbejder virker bedst. Museerne har 
fokus på samarbejdet med skolerne, men skolelederne skal også have 
fokus på samarbejdet med museerne. 
 
Kathrine: Strukturen med panel og udvalg evalueres i 2017 inden 
udgangen af den første 4-årige periode. Morten: Evalueringen bør 
tidsmæssigt ske, så der efterfølgende er tid til evt. ændringer i 
bekendtgørelse og valg af personer. 
 
4) Orientering fra Kulturstyrelsen 

Lise-Lotte: Der er sket følgende organisatoriske ændringer på 
Kulturministeriets område: 
• Slots- og Kulturstyrelsen oprettes pr. 1. januar 2016 ved en 

sammenlægning af de to eksisterende styrelser Kulturstyrelsen og 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Sammenlægningen sker 
for at kunne udnytte faglig synergi inden for bygningsbevaring og 
konsolidere Kulturministeriets økonomi. Jesper Hermansen, som i 
dag er direktør for Kulturstyrelsen, bliver direktør for den nye 
styrelse. 

• Et nyt Statens Kulturarvskontor etableres som en integreret del af 
Slots- og Kulturstyrelsen og flyttes fysisk til Nykøbing Falster. 
Udflytningen af kulturarvskontoret er et led i regeringens 
udflytningsplan. Kontoret skal varetage administrationen af 
fortidsminder og fredede bygninger inkl. en række statslige slotte. 
Kontoret forventes etableret senest d. 1. januar 2017. 

• Kulturministeriet igangsætter en analyse af, hvordan en fusion 
mellem Jagt- og Skovbrugsmuseet og Landbrugsmuseet kan 
tilrettelægges i Landbrugsmuseets lokaler på Djursland (Gl. 
Estrup). Der igangsættes også en analyse, der skal kortlægge, 
hvordan man kan tilrettelægge en udflytning af Statens Værksteder 
for Kunst fra København til Kronborg.  

 
Kathrine: 
• De tre små museer på Ærø, Læsø og Samsø har svært ved at leve 

op til kravet om ikke-statsligt tilskudsgrundlag på 2 mio. kr. inden 
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overgangsperiodens udløb med udgangen af 2015. Museerne 
mangler i alt 3,0 mio. kr. Ministeren har besluttet, at staten yder 
halvdelen af beløbet i et ”krone til krone tilskud”, hvis kommunerne 
tilsvarende støtter med i alt 1,5 mio. kr. årligt.  

• Kulturstyrelsen afventer ministerens beslutning i sagen om evt. 
statsanerkendelse af Forstadsmuseet. Det nedsatte Fagudvalg har 
indstillet, at museet statsanerkendes.  

• På baggrund af Skatterådets afgørelse om, at konserveringsydelser 
er momspligtige har Kulturministeriet senest sendt brev i sagen til 
skatteministeriet og afventer svar herfra. 

• Kulturstyrelsen er involveret i Horsens Kommunes overvejelser om 
fission af Horsens Museum og opsigelse af museets ansvar for 
varetagelse af arkæologiske opgaver for Hedensted Kommune. 

• Følgende museer kvalitetsvurderes i 2016: Brandts, Museet for 
Søfart, Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum, Museum 
Salling, KUNSTEN, Horsens Museum, Museum Østjylland, 
Designmuseum Danmark, Trapholt, Museerne i Brønderslev, 
Økomuseum Samsø, Læsø Museum, Ærø Museum. 

• Kulturstyrelsen har sendt brev til alle de arkæologisk arbejdende 
museer om status for den nye struktur. Den foreløbige konklusion 
er, at museerne er godt med.  

 
5) Orientering fra Den Arkæologiske Arbejdsgruppe v/Morten 
Søvsø 
Morten: Der er en del utilfredshed med den nye rådsstruktur i den 
Arkæologiske Arbejdsgruppe.  
 
Arbejdsgruppen ønsker fremover: 
• Faglige dage som de tidligere arkæologiske årsmøder med dialog 

mellem fortidsmindekontoret og den arkæologiske verden.  
• Mere formidling om arkæologien, bl.a. på baggrund af de tal, der 

indberettes til Danske Museer i tal. F.eks. faktablade med nøgletal. 
 

Ulla: Der deltager ikke ret mange museer på årsmødet. Derfor er 
dialogen mellem styrelse og museer fraværende. I stedet gerne del af 
ODM mødet.  
 
Ulla: Foreslog at følgende temaer bliver drøftet på et udvalgsmøde 
mhp. input til Kulturstyrelsen: 
• Den nuværende praksis mht. kvalitetsvurderinger. 
• Danske museer i tal. 
 
6) Drøftelse af besparelser på finanslovsforslaget for 2016 
Lise-Lotte: Regeringen har fremlagt Finanslovsforslag for 2016. 
Forslaget indebærer, at de hidtidige udviklingsmidler til museerne i Den 
Strategiske Pulje er beskåret med ca. 30% fra 2016. Derudover er der 
lagt et omprioriteringsbidrag på 2% årligt på finanslovsforslagets 
driftskonti.  



 

Side 4 

 
Udvalget drøftede besparelserne og overvejer på den baggrund at 
skrive til kulturministeren og udtrykke bekymring over de foreslåede 
besparelser.  

 

7) Anbefalinger fra Det Strategiske Panel 
Udvalget drøftede det kommende tema ”Samlinger og bevaring” i Det 
Strategiske Panel, og anbefalede følgende til panelet om de 
udfordringer udvalget ser i forhold til emnet set med en kulturhistorisk 
vinkel: 
 
Samlingsvaretagelse er aktuelt en af de helt store udfordringer for 
museerne, og der bør være et stærkt fokus på opgaven i de kommende 
år. Udvalget anbefaler: 
  
• De statslige midler i den strategiske pulje til udvikling på museerne 

er beskåret med ca. 30 % fra 2016. For de midler, der er til 
rådighed bør fokus primært være på samlingsvaretagelse. 
 

• Der bør være fokus på, at museerne så vidt muligt løser opgaven 
med erfaringsudveksling og fælles løsninger, herunder fælles 
magasiner. 
 

• Gerne lette den administrative praksis for kassation. F.eks.:  
• lempelse af museernes forpligtigelse til at kontakte giverne af 

genstande 
• frit lejde til at kassere genstande, der er gået i stykker. 

 
• Rådgivning fra Nationalmuseet om, hvad der kan smides ud. 
 
 
8) Orientering om status for Det Særlige bygningssyn 

Lise-Lotte: Der er nedsat nyt bygningssyn for perioden 1/8 2015 – 
31/7 2019. Medlem i bygningssynet Jens Toftgaard, kulturarvschef på 
Odense Bys Museer inviteres til næste møde for at orientere om 
bygningssynets arbejde. 

 
9) Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
 
 
Lise-Lotte Bjerre (referent) 

Kontakt 

Lise-Lotte Bjerre, Specialkonsulent 
Telefon: +45 33 74 51 79 
Mail: llb@kulturstyrelsen.dk 


