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2. møde i Museumsudvalget for Kulturhistorie den 29. januar 2014
kl. 14-17. Møntergården (Biblioteket), Overgade 48, Odense
Deltagere: Broder Berg, Ulla Schaltz, Lene B. Frandsen, Morten Søvsø, Jesper Stub
Johnsen, Iben Fonnesberg-Schmidt, Kathrine Lehmann (sekretær). Afbud fra Ingeborg Svennevig.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Enkelte forslag til faktuelle ændringer og korrekturrettelser samt
anmodning om, at referatet påføres dato og referent. Revideret referat vedlagt.
3. Drøftelse af udkast til forretningsorden
Udkastet skal suppleres med oplysninger om offentliggørelse af udvalgets møder, model for ansøgningsbehandling samt angivelse af
tidshorisont for udsendelse af mødereferat. Revideret udkast forelægges til godkendelse på udvalgets næste møde.
Gennemgangen af udkastet afstedkom beslutning om valg af næstformand. Direktør Ulla Schaltz, Museum Lolland Falster, blev valgt
til næstformand for udvalget.
4. Orientering fra formanden, herunder beretning fra seneste møde i
Det Strategiske Panel

Formanden resumerede fra Panelets referat. Der blev ikke tilføjet
yderligere til referatet.
Formanden orienterede om diverse henvendelser fra museumskolleger, herunder om udtrykt bekymring for, at der ikke længere er afsat midler til at støtte puljesamarbejder (faglige netværk), samt ønske om løbende ansøgningsfrist på bevaringspuljen.
5. Orientering fra styrelsen
Kathrine Lehmann orienterede om:
• 4 nye medarbejdere i museumskontoret.
• kulturministerens strategier på børn- og ungeområdet, der
forventes lanceret i april 2014.
• kvalitetsvurderinger i 2014. Oversigten over kommende kvalitetsvurderinger findes på styrelsens hjemmeside.
• lovbekendtgørelse på vej.
• Igangsættelse af proces om revision af hovedmuseumsfunktionen.
• Ny arkæologisk arbejdsgruppe er nedsat.
6. Drøftelse af nye kriterier og procedurer for puljer i 2014
Udvalget gennemgik Kulturstyrelsens udkast til puljebeskrivelser og
-kriterier for 2014.
Der var ingen bemærkninger til:
• Pulje til samlingsvaretagelse
• Pulje til erhvervelser
Der var følgende bemærkninger til de øvrige puljer:
Pulje til udvikling af museumsområdet og museernes opgavevaretagelse.:
• Der er en udfordring i, at ODM hvert år skal søge til efteruddannelsesafdelingen
Pulje til international erfaringsudveksling, kompetencegivende efteruddannelse samt hastende erhvervelser:
• Puljen bør også kunne støtte kompetencegivende efteruddannelse ved danske universiteter
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Pulje til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren:
• Beskrivelse og kriterier harmonerer ikke med Panelets drøftelser og ønske om at udnytte det momentum, der ligger i skolereformen og den understøttende undervisning.
• For meget vægt på forskning og internationale erfaringer. Især
når det drejer sig om at styrke museumsundervisning på lokalt niveau og i hver eneste kommune.

• Behov for at ensrette beskrivelse/formulering med de øvrige
puljebeskrivelser.
Pulje til opkvalificering af forskerkompetencer:
• Uklart, hvordan man opkvalificerer sig til at arbejde på 'ph.d.niveau' uden vejledning.
• Uklart, hvordan udvalget skal kunne vurdere ansøgninger om
støtte til opkvalificerende projekter/forløb mhp at opnå ph.d.
niveau.
• Uhensigtsmæssigt at operere med en kategori af museumsfolk, der kategorises som 'ph.d.-niveau' fremfor at erhverve
sig en ph.d.-grad.
7. Drøftelse af Kulturstyrelsens materiale til kvalitetsvurdering af de
statsanerkendte museer
Kathrine Lehmann introducerede det udsendte materiale, der bestod
af ”Introduktion til kvalitetsvurderinger” og ”Krav og anbefalinger til
statsanerkendte museer” som anvendes ved kvalitetsvurderinger.
Materialet vil løbende blive revideret. Kulturstyrelsen vil gerne have
udvalgets kommentarer til indholdet.
Der er fra 2014 indført ny praksis i forbindelse med evaluering af
museernes forskning. Hvor det tidligere var repræsentanter fra Kulturstyrelsens faglige råd, der forestod en evaluering, er det fra 2014
museernes egen indberetninger, der ligger til grund for vurderingen
af forskningen i kvalitetsvurderingerne.
8. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel
a) Fremtidig støtte til puljesamarbejder/faglige netværk
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b) Samlingsvaretagelse. Strategisk stillingtagen til, hvad vi på sigt
vil med museernes samlinger.
9. Udvalgets kommende møder
De to næste møder skal følge ansøgningsfrister for puljerne. Det
forventes at blive i maj og november 2014. Konkrete datoer skal
koordineres med de to andre museumsudvalg. Sekretariatet udsender forslag og indkaldelse.
10. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Referent: Kathrine Lehmann, marts 2014

4

