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Referat fra møde i Museumsudvalget for Kulturhistorie
den 23. september 2014
Udvalgets møde blev holdt i forlængelse af Kulturstyrelsens Årsmøde på
Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag udsendt)
3. Orientering fra formanden, herunder beretning fra seneste møde i
Det Strategiske Panel (bilag udsendt)
4. Orientering fra Kulturstyrelsen
5. Evaluering af forårets uddeling af puljemidler
6. Drøftelse om indstilling af medlem fra Museumsudvalget for Kulturhistorie i 2015 til Det Særlige Bygningssyn (bilag udsendt)
7. Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel
Under punktet ønsker udvalgets formand at drøfte, hvordan udvalget kan blive bedre til at reflektere over det strategiske panels arbejde, inddrage baglandet og stimulere debatten. Formanden
indleder med et kort oplæg.
8. Udvalgets kommende møder
9. Eventuelt
Deltagere fra udvalget: Broder Berg (formand), Iben Fonnesberg-Schmidt
(via skype), Ingeborg Svennevig, Lene B. Frandsen, Morten Søvsø, Ulla
Schaltz
Deltagere fra Kulturstyrelsen: Ole Winther og Lise-Lotte Bjerre (sekretær)
Afbud: Jesper Stub Johansen

Beslutningsreferat:

Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat blev godkendt.

3) Orientering fra formanden, herunder beretning fra seneste møde
i Det Strategiske Panel
Udvalgets formand orienterede fra Panelets møde. Der blev ikke tilføjet
yderligere til referatet, der var udsendt før mødet.

4) Orientering fra Kulturstyrelsen
Ole Winther orienterede om følgende:

Undersøgelse om museernes økonomi
Kulturstyrelsen ser for øjeblikket nærmere på museernes økonomiske muligheder og udviklingsperspektiver sammen med Center for Civilsamfundsstudier ved CBS. Foreløbig udsendt spørgeskema om kortlægning heraf til
alle statsanerkendte og statslige museer. Styrelsen stiler efter at kunne
anvende data fra undersøgelsen i løbet af efteråret 2014, og derefter vurdere, hvordan der bedst følges op på analysen i forhold til at understøtte
museerne. Det Strategiske Panel vil blive inddraget i drøftelse heraf.

Kulturministeren deltager på Det Strategiske Panels møde
Ministeren deltager på mødet i Det Strategiske Panel den 24. september
2014. Panelet vil bl.a. på mødet understrege deres rolle som rådgiver.

Status på implementering af lov og stemmeaftale
Der er flere punkter som opfølgning på museumsloven og stemmeaftale af
december 2012, som pt. er til drøftelse blandt den brede kreds af kulturordførerne, herunder 1) Vejledning om statsanerkendelse – forventes drøftet på et kommende møde i den brede ordførerkreds, 2) Strategi for Kul-
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turstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer (Opfølgning på rigsrevisionens kritik). Strategien forventes offentliggjort i løbet af efteråret
2014, og 3) Bestyrelser på de statslige museer – skal drøftes på et kommende møde i den brede ordførerkreds.

Politiske drøftelser om omfordeling af statsstøtte
På baggrund af beslutningsforslag fra DF om forhøjelse af statstilskuddet til
Gl. Estrup fremsat i februar 2014 har omfordeling af statstilskuddet til museerne været drøftet på ordførermøde i juni og skal drøftes videre på ordførermøde i sept./okt.

Folketingsspørgsmål om fondsstøtte
Kulturstyrelsen har på baggrund af folketingsspørgsmål nr. 134 udarbejdet
en oversigt over private fondes tilskud til museerne i de seneste fem år. I
2013 var det samlede antal fondsmidler til både drift og anlæg ca. 157
mio. kr. Beløbet er på ca. 400 mio. kr. gennemsnitligt i perioden 20092013. Svaret kan læses på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk.

Forskning
Der blev i juni afholdt et seminar af ODM og Kulturstyrelsen om forskning
på museerne. Her blev der bl.a. fortalt om processen med forskervurderinger, der nu er igangsat, og om publikationsmuligheder for museerne.

Midler til forskning og formidling fra Veluxfonden
Veluxfonden har afsat særlige midler til forsknings- og formidlingsindsatsen
på de danske museer. Deadline for fremsendelse af interessetilkendegivelser er mandag den 3. november. Der er 12,5 mio. kr. til projektet i 2015.

Museumsopløsning
Langelands Kommune har besluttet at opløse samarbejdet med FaaborgMidtfyn Kommune om Øhavsmuseet. Det er den første opløsning af en museumsfusion, og styrelsen afventer drøftelser med de to kommuner om den
videre proces.
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Nye direktører
Anne Mette Rahbæk er fratrådt stillingen som direktør for Kulturstyrelsen,
og nuværende områdedirektør Poul Bache er konstitueret direktør, indtil
stillingen er genbesat.
Der er ansat to nye vicedirektører, Carsten Topholt Larsen og Morten Lautrup-Larsen. Carsten Topholt Larsen kommer fra en stilling som koncernøkonomichef i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Morten Lautrup-Larsen
kommer fra en stilling som leder af konsulentfirmaet Green Light Advice.

Hovedmuseumsfunktionen
Der arbejdes for øjeblikket på en nærmere beskrivelse af hovedmuseumsfunktionen i dialog med de statsanerkendte museer og de statslige hovedmuseer.

5) Evaluering af forårets uddeling af puljemidler
Der var følgende bemærkninger fra udvalgets medlemmer:
Der var grundlæggende tale om et udmærket forløb med arbejdsgrupper
m.m. ved forårets fordeling af puljemidler, men:
•

Nogle af arbejdsgrupperne havde ganske få medlemmer, hvilket
gjorde dem sårbare ved fravær.

•

Den arbejdsgruppe, der skal komme med indstillinger til puljen til
støtte af erhvervelser, bør være sammensat af personer med kunstfaglige kompetencer. Tilsvarende bør arbejdsgruppen for puljen til
styrkelse af forskerkompetencer have personer med forskningsmæssige kompetencer.

•

Der var alt for få penge til uddeling i puljen til styrkelse af samlingsvaretagelsen i forhold til antal gode ansøgninger og det samlede ressourceforbrug både hos udvalgsmedlemmerne og museerne.

•

I puljen om museernes samarbejde med uddannelsessektoren var
arbejdsgruppens sammensætning og den økonomiske ramme tilpas.

•

I puljen til udvikling af museernes opgavevaretagelse fungerede arbejdsgruppen godt. Men:
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o Der mangler grundlæggende i forhold til alle puljerne et overblik over, hvilke tidligere ansøgninger og projekter, som museer m.fl. kan lære af.
o Ansøgningerne fra ODM og Museumstjenesten slugte hovedparten af puljens midler.
o Mange af ansøgningerne handlede om formidling, og var tilsyneladende tænkt i forhold til den tidligere formidlingspulje.
o Det bør understreges i kriterierne for puljen, at projekterne
skal komme alle/mange museer til gode.
•

Der mangler puljemidler til sidste led i processen for en analyse/beretning m.m. til f.eks. publicering, trykning.

Kulturstyrelsen oplyste, at arbejdsgruppemodellen vil blive justeret til efterårets ansøgningsrunde, så det primært vil være Museumsudvalget for
Kunsthistorie, der skal komme med indstilling til fordeling af midler i Puljen
til erhvervelser, og at antallet af medlemmer i hovedparten af arbejdsgrupperne vil blive udvidet. Der er indkommet i alt 83 ansøgninger til efterårets puljer. Til forårets uddeling kom der 120 ansøgninger.

6) Drøftelse om indstilling af medlem fra Museumsudvalget for Kulturhistorie i 2015 til Det Særlige Bygningssyn
Punktet blev udskudt til næste møde, og Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske Museum, der er indstillet af udvalget til genbeskikkelse for perioden 1. juni 2014 – juli måned 2015, inviteres til mødet.

7) Punkter fra udvalget til Det Strategiske Panel
Udvalgets formand indledte med oplæg til en drøftelse af, hvordan udvalget

kan

blive

bedre til

at

reflektere

over

det

strategiske

Pa-

nels arbejde, inddrage baglandet og stimulere debatten.
Det blev besluttet, at udvalget fremover løbende behandler emner på udvalgsmøderne, der handler om nogle af de opgaver og udfordringer, som
de kulturhistoriske museer konkret står over for. Sekretariatet indkalder på
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mail ideer til emner fra udvalgets medlemmer. Der udsendes en samlet liste med ideer til drøftelse på næste udvalgsmøde den 28. oktober 2014.

8) Udvalgets kommende møder
Sekretariatet udsender forslag til mødedatoer i 2015 til næste udvalgsmøde.

9) Eventuelt
Udvalget godkendte, at forretningsordenen ændres, så fristen for udsendelse af dagsorden fremover er 2 uger før mødet og ikke som tidligere 1
uge før mødet.
Til næste møde udsendes en liste over, hvilke ansøgninger, der er imødekommet fra Kulturministeriets Forskningsudvalg.
Lise-Lotte Bjerre (referent)

Der var udsendt følgende bilag forud for mødet den 23. september 2014:
• Referat fra seneste møde i udvalget
• Referat fra seneste møde i Det Strategiske Panel
• Om Det Særlige Bygningssyn (DSB)
o

Udvalgets seneste indstilling af medlem til DSB for
perioden 1. juni 2014 og frem til juli måned 2015,
hvor det nuværende Bygningssyn funktionsperiode
udløber

o

Liste over medlemmer af DSB (OBS: listen er fra før
udvalgets indstilling i foråret 2014, da der endnu ikke
er foretaget en udpegning af nyt medlem som erstatning for rådmand Mariann Nørgaard og genudpegning
af museumsinspektør Morten Pedersen)

o

Brev fra Kulturstyrelsen til udvalget om indstilling af
medlem til Det Særlige Bygningssyn.
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