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Tillad Organisationen Danske Museer (ODM) at fremsende nedenstående høringssvar.
Overordnet udmønter bekendtgørelsen den fremtidige rådgivningsstruktur for
Kulturstyrelsen på museumsområdet. Det er derfor en vigtig administrativ forordning,
når det kommer til at sikre relationen mellem centralforvaltningen, statens egne
museer og Danmarks selvejende og kommunale statsanerkendte museer. Derfor er det
vitalt, at bekendtgørelsen sikrer både faglig og decentral indflydelse.
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ODM har i forløbet frem mod ændringerne af museumsloven været inddraget i den
politiske debat, og vi vil gerne kvittere for, at en række synspunkter kan genkendes i
bekendtgørelsen. Der er dog forhold, som der bør være opmærksomhed omkring:
Kapitel 2. Det Strategiske Panel
§2: Generelt mangler beskrivelsen af arbejdet i Det Strategiske Panel en understregning
af, at arbejdet skal tage udgangspunkt i at sikre den danske museumsverdens diversitet
og mangfoldighed i hele landet. Et synspunkt der var fremtrædende i den politiske
debat, der gik forud for revideringen af museumsloven
§2 stk. 2: Det strategiske panel udarbejder efter sin tiltrædelse en forretningsorden for
beskikkelsesperioden. Panelets forretningsorden skal godkendes af Kulturstyrelsen.
Der bør udarbejdes både et kommissorium (handlingsplan) og en forretningsorden for
Panelet, for at sikre forståelse for Panelets specifikke arbejdsområder. Og i øvrigt i
lighed med hvad der foreslås med hensyn til Museumsudvalgene og arbejdsgrupperne
(§4).
Ordvalget: Det strategiske Panel udarbejder ”efter sin tiltrædelse”… bør fjernes, da
andet ikke er muligt.
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§3 Det strategiske Panel består af indtil 20 medlemmer.
Det Strategiske Panel er stort. ODM kan være bekymret for, om Panelet derfor vil
kunne optræde operationelt og entydigt. Det er dog relevant og væsentligt, at der er
repræsentanter i Panelet, der har et andet perspektiv end det rent museumsfaglige.
ODM mener generelt, at fordelingen af medlemmer af Panelet er skævt, således at
valgte medlemmer fra de statsanerkendte museer er underrepræsenteret. Det er ikke til
gavn for udvikling af et sammenhængende museumslandskab. Samtidig kan det undre,
at der ikke i fordelingen af medlemmer i panelet er taget højde for repræsentation af
den gruppe af museer, der har landsdækkende specialer.
§3 stk. 2: Kulturministeren udpeger et medlem, som samtidig er formand for Det
Strategiske panel.
Hvis ønsket er at sikre decentral indflydelse og transparens, bør formanden for panelet
udpeges i panelets midte.
§3 stk. 3. 8) formanden for Sammenslutningen af Museumsforeninger.
Organisationens navn er Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark
§3 stk. 5. Efter en samlet indstilling fra de statsanerkendte museer udpeger
Kulturministeren to medlemmer blandt lederne af de statsanerkendte museer.
Bekendtgørelsen mangler en beskrivelse af valgprocedure (hvilket også er tilfældet i
forhold til § 5 vedr. Museumsudvalg)
Kapitel 3. Museumsudvalg og arbejdsgrupper
§5 stk. 3: Kulturstyrelsen udpeger formanden for hvert af de i stk. 1, nr. 1-3 nævnte
udvalg blandt medlemmerne.
Som ved formandsvalget til Det Strategiske panel (§3 stk. 2) bør formændene for
museumsudvalgene udpeges i udvalgenes midte, for at sikre maksimal transparens.
§5 stk. 4 – første sætning: Kulturstyrelsen udpeger indtil fem medlemmer til hvert af
de tre udvalg, jf. stk. 1 efter en samlet indstilling fra de statsanerkendte museer.
Bekendtgørelsen mangler en beskrivelse af valgprocedure (hvilket også er tilfældet i
forhold til § 3 vedr. Det Strategiske Panel)
§5 stk. 4 - sidste sætning: de pågældende skal være fastansat ved et statsanerkendt
museum, og de indstillede skal tilsammen have viden indenfor relevante historiske
tidsperioder.
Ordvalget ”historiske tidsperioder” er ikke dækkende. Her bør stå ”relevante faglige
områder” (således at også kunstfaglige og naturhistoriske forhold er repræsenteret)
Det kunne i øvrigt præciseres, at Museumsudvalget for Kulturhistorie skal rumme både
arkæologisk og almen kulturhistorisk kompetence.
Kapitel 4. Sekretariatsbetjening
§7 ”Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktioner for Det Strategiske Panel,
museumsvalgene og …”
… her skal stå ”museumsudvalgene”
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Generelt:
Der mangler i forbindelse med rådgivningsstrukturen i såvel Det Strategiske Panel som
ved de museumsfaglige udvalg bemærkninger i bekendtgørelsen om at deltagelse
honoreres for den afsatte tid. Det er en kendt sag, at der i denne slags sammenhænge
anvendes megen tid, som reelt set ikke nødvendigvis kommer de valgte deltageres
institutioner til gode. En honorering er i øvrigt i tråd med kulturlivets
professionalisering og udvikling generelt, og vil i øvrigt være sammenlignelig med
forhold for andre udvalg i kulturministerielt regi.
Med håbet om at ovennævnte forhold vil blive taget i betragtning.
På vegne af Organisationen Danske Museer
Med venlig hilsen

Nils M. Jensen
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