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ODM takker for muligheden for at sende bemærkninger til udkastet til vejledning om
statsanerkendelse af museer.
Indledende skal det understreges, at det er godt, at der nu udarbejdes en vejledning.
Praksis har været svært gennemskuelig, og det har ikke været muligt at få et samlet
overblik over vejen til statsanerkendelse. Vejledningen skulle gerne klargøre praksis og
skabe gennemsigtighed.
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Det er et ordrigt udkast til vejledning og en restriktiv praksis, der lægges op til, som det
da også anføres i teksten. Vejledningen udlægger således en meget stram fortolkning af
hvad begrebet statsanerkendt museum indeholder, og rummer i øvrigt mange
muligheder for administrative fortolkninger. Det kan i fremtiden udelukke netop den
nytænkende museumside (kulturarv er pr. definition over tid et meget foranderligt
begreb) der om noget burde understøttes af Staten.
Vedr. den restriktive praksis:
Man kunne i vejledningen tilføje, at museer som har gjort sig særligt bemærket på et
eller flere felter inden for museumslovens område, fx en unik samling, et særligt
vigtigt/nyt interessant indsamlingsområde eller en helt særligt geografisk
dækningsområde, som dog ikke lever 100 procent op til alle punkter inden for
anbefalingerne, skal have mulighed for at argumentere for deres sag i den politiske
behandling.
Vedr. fortolkningsmuligheder:
Som eksempel på fortolkningsmuligheder, der kan være til hinder for en
kvalitetspræget sagsbehandling, kan nævnes, kap. 1 pkt. 4: museet skal have en rimelig
museumsfaglig og bygningsmæssig standard. I stedet kunne vejledningen anbefale, at
museer der ansøger om statsanerkendelse lever op til standarder på linje med
sammenlignelige statsanerkendte museer, hvilket åbner mulighed for et mere konkret
sammenligningsgrundlag.
Ansøgningsfasen:
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Det er – og skal være – en omfattende proces at komme i betragtning til at opnå
statsanerkendelse. Omfanget af selve ansøgningen er dog ikke nævnt. Man kunne med
fordel anføre et estimat af ønsket omfang / tidsforbrug.

ODM deltager gerne i evt. yderligere debat om vejledningen – og uddyber gerne de her
fremkomne bemærkninger.
På vegne af ODM
Med venlig hilsen

Nils M. Jensen
Direktør
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