REFERAT
Kulturstyrelsen
H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741
post@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

Den 26. september 2014

Referat af møde i Museumsudvalget for Naturhistorie
Den 3. september 2014 kl. 10.30-14.30

Deltagere:
Fra Museumsudvalget for Naturhistorie:
Bo Skaarup (formand), Tove Damholt, Jesper Lier Boldsen, Lasse Fast Jensen
Desuden deltog Nicolaj Scharff Fra Statens Naturhistoriske Museum
Afbud fra Mette Elstrup Steeman og Hanne Strager
Fra Kulturstyrelsen: Kontorchef Ole Winther og Hans-Henrik Landert (referent)

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. maj 2014. Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger til dagsordenens punkt 2: Jesper Boldsen
havde meldt afbud til mødet den 13. maj. Til punkt 5: Tove Damholt præciserede, at der foreligger en aftale med Statens Naturhistoriske Museum om udarbejdelse af en vejledning til danekræforvaltningen. Til punkt 6: Tove Damholt
præciserede, at hun ikke alene havde efterspurgt museumsudvalgenes inddragelse i arbejdet med hovedmuseumsopgaverne, men havde sagt, det var en
devaluering af museumsudvalgene, at Kulturstyrelsen ikke havde indhentet
faglig rådgivning fra udvalgene.
3. Orientering fra formanden herunder beretning fra seneste møde i Det
Strategiske Panel samt formøde i ODM
Bo Skaarup orienterede om, at Panelet har et arbejdspapir i proces om museernes samfundsmæssige rolle. Aktuelt er perspektivet kulturhistorisk med et in-

ternationalt udblik. Det er vigtigt, at det naturhistoriske perspektiv også bliver
reflekteret i arbejdet. Desuden er der behov for større tydelighed og konkretisering i arbejdspapiret med henblik på fremdrift. Derfor er det også vigtigt, at
input fra museumsudvalgene får det rigtige format. Omvendt skal output fra
Panelet være relevant for udvalgene og museerne. Bo Skaarup så frem til dialog med ministerens ved det næste panelmøde.
4. Kulturstyrelsens puljer – evaluering, prioritering og puljestørrelser
Bo Skaarup konstaterede, at puljeindstillingsforløbet var evalueret og havde
vist en generel tilfredshed med Kulturstyrelsens organisering med tværfaglige
indstillingsudvalg. Der var mindre tilfredshed med at en del af puljemidlerne
forlods var reserveret til bestemte formål. Ole Winther orienterede om baggrunden for reservationerne til ODMs efteruddannelse, Museumstjenesten og
fælles museums IT.
Bo Skaarup fortalte, at Panelet har indstillet, at puljerne fremover kan søges én
gang om året – med undtagelse af Puljen til løbende formål. Hvad angår Puljen
til udvikling af museernes samarbejde med uddannelsessektoren, har panelet
indstillet, at det bliver om foråret, af hensyn til årshjulet i skoleverdenen. Udvalget var enige om at anbefale de tværfaglige indstillingsudvalg. Lasse Fast
Jensen anbefalede, at indstillingsudvalgenes sammensætning bliver udmeldt til
museerne.
5. Danekræforvaltningen. Status for udvalgets dialog med SNM herunder
om en administrativ vejledning
Bo Skaarup konstaterede, at da Mette Steeman og Hanne Strager var fraværende (afbud), var der ikke basis for en statusorientering om danekræforvaltningen. Ole Winther sagde at danekræadministrationen er en del af SNMs hovedmuseumsfunktion. Kulturstyrelsen vil tage sagen op med SNM.

6. Specify – status og det videre forløb af fællesansøgningen
Bo Skaarup orienterede om afslaget på de naturhistoriske museers ansøgning
om puljetilskud til udrulning af Specify. Udvalget indstillede, at de naturhistoriske museer reviderer ansøgningen, og søger puljen på ny.
7. Orientering fra Kulturstyrelsen.
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Ole Winther orienterede om kulturministerens tre børne- og unge strategier,
som skal understøtte børns møde med kunst og kultur. Strategierne er udfoldet
i tre publikationer, der orienterer om mulighederne for støtte. Samlet set er der
afsat 40 mio. kr. til området.
Som opfølgning på Rigsrevisionens kritiske rapport om bevaringen af kulturarven har Kulturstyrelsen en tilsynsstrategi på museumsområdet under udarbejdelse.
Der foreligger et forslag til folketingsbeslutning fra Dansk Folkeparti om ændring af fordelingen af driftstilskud til museer. Forslaget forventes behandlet i
november 2014.
Velux-fonden har afsat 12 mio. kr. til en museumssatsning på kunst og kulturområdet. Bo Skaarup vil kontakte Velux-fonden, hvad angår mulighed for støtte
til det naturhistoriske museumsområde.
Kulturstyrelsens Årsmøde finder sted den 22.-23. september. På førstedagen er
emnet fremtidens kulturbrugere og det digitale. Museums-sessionen på andendagen vil have fokus på styring og kvalitet på museumsområdet under indtryk
af Rigsrevisionens kritiske rapport om bevaring af kulturarven.
Kulturministeriet har fået ny departementschef. I Kulturstyrelsen er ansat to
nye områdedirektører.
Der er nedsat arbejdsgrupper til redefinering af hovedmuseumsfunktionerne.
Medlemmerne er udpeget af ODM. Museumsudvalget for Naturhistorie opfordrede til, at Kulturstyrelsen anvender museumsudvalgene som rådgivere.
8. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel.
Bo Skaarup havde bragt synspunkter fra udvalgsmødet den 13. maj 2014 frem
for Det strategiske Panel. (jf. mødereferatet pkt. 7). Tove Damholt bemærkede,
at der er behov for at synliggøre de naturhistoriske museers potentiale overfor
Kulturministeriet og Panelet - aktuelt i forbindelse med ministerens børne- og
ungestrategi. Bo Skaarup tager bemærkningen med til næste møde i Det Strategiske Panel, der finder sted den 24. september 2014.
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9. Drøftelse af hensigtsmæssigt kommunikationsniveau i udvalget. Udvalget var tilfreds med formatet for dagsordener og referater fra udvalgsmøderne.
Tove Damholt understregede behovet for at fastholde dialogen med Det strategiske Panel. Kulturstyrelsen lægger udvalgets forretningsorden på hjemmesiden.
10. Fastsættelse af datoer for udvalgets kommende møder i 2014. Udvalget
mødes den 28. oktober 2014 i forbindelse med 2. puljeuddeling i 2014. Dato for
det næste ordinære udvalgsmøde afventer fastsættelse af datoer for møder i
Det Strategiske Panel.
11. Eventuelt.
Intet til dette punkt.
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