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Organisationen Danske Museer, ODM, brancheorganisation for de danske
museer, fremsender hermed høringssvar vedr. ovennævnte lovforslag.
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Indledningsvis skal vi udtrykke den største forundring over, at der ikke
forud for forslaget og den meget korte høringsfrist, hvor ODM i øvrigt ikke
er indbudt som høringspart, har været en debat, endsige været nogen anden
form for mulighed for at udtrykke sig i sagens anledning. En ejendommelig
praksis på et felt der har væsentlig samfundsbetydning, herunder stor
betydning for det danske kulturliv og dermed museerne i hele Danmark.
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Det er om forslagets implikationer direkte på kulturlivet, der i det følgene er
bemærkning til, idet ODM er opmærksom på, at også forskning vil blive
ubærligt ramt, hvis det fremsatte forslag vedtages. Museer er også
forskningsinstitutioner, der modtager anseelige donationer direkte til dette
formål fra forskellige almennyttige fonde.
Det er væsentligt at holde sig for øje, at den netop indgåede finanslov
allerede rummer nedskæringer i form af det generelle omfordelingsbidrag,
der over de næste år vil fjerne 8% af de statslige midler og betyde markante
beskæringer på museerne. Finanslovsnedskæringen skal i øvrigt
sammenholdes med generelt stramme kommunale budgetter, der gør, at
museer i hele landet alene af den grund står overfor store økonomiske
udfordringer.
For at gøre ondt værre rammer det her fremlagte forslag museerne hårdt,
idet fondenes økonomi til støtte for såvel kunst og kultur bliver ramt
drastisk. Fondene vurderer således selv i dagspressen, at kulturlivet,
herunder museerne, vil gå glip af endog mange midler ved ændringen.
Anker Brink Lund, professor på Center for Civilsamfundsstudier ved CBS,
angiver, at det beløb som fondene kan dele ud, reduceres med mindst 20
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procent, når ordningen er slået fuldt igennem. Det kan passende
sammenholdes med, at Politiken Research sidste år beregnede, at de private
fonde i 2012 alene donerede ca. 1,5 mia. kr. til det danske kunst- og
kulturliv (Politiken, 25. november 2015). Regeringen anslår selv et provenu
på statens finanser på ca. 200 mio.kr.
Det er vigtigt at understrege, at fondene medvirker ganske uegennyttigt til
kulturel mangfoldighed og udvikling i hele landet, herunder i høj grad på
museerne, hvor væsentlige opgaver i dag løses i et tæt samspil. En række
opgaver ville således næppe blive løst uden fondenes aktive indsats.
Forslaget er derfor en paradoksal og katastrofal beslutning, bl.a. fordi
politikerne gang på gang meddeler, at kulturinstitutioner, herunder
museerne, må se efter andre finansieringsmuligheder, når de offentlige
kilder tørrer ud, og her selv ofte peger på de almennyttige fonde.
ODM vil derfor bede regeringen genoverveje den forslåede ændring, og i
øvrigt den samlede effekt af de seneste uafhængige, men sammenfaldende
beslutninger om besparelser, og at man vil bemærke, at fondene spiller en
overordentlig væsentlig rolle for det danske kulturliv.
På ODM’s vegne

Med venlig hilsen
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