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HØRINGSUTTALELSE FRA GRIMSTAD BYS MUSEER 
 

Vi viser til Kulturdepartementets høringsnotat av rapporten ”En kunnskapsbasert 

kulturpolitikk”. Nedenfor følger høringsuttalelse fra stiftelsen Grimstad bys museer. 

 

 

Om Grimstad bys museer 

Grimstad bys museer er en stiftelse som er stiftet for å ivareta museumsdriften for 

Grimstad kommune og stiftelsen Norsk Hagebruksmuseum. Grimstad bys museer er 

et konsolidert museum under Kulturdepartementet. 

 

 

Høringsuttalelse 

 

Grimstad bys museer ser svært positivt på at Kulturdepartementet tar initiativ til en 

vurdering av hvordan det kan håndtere ansvaret for FoU om grunnlag for 

politikkutforming og -forvaltning. Vi er i høringsbrevet blitt bedt om å vurdere 

problemstillinger om kunnskapsbehov og organisering. 

 

 

Grimstad bys museer deler rapportens vurdering av kunnskapsproduksjonen på feltet 

kultur slik det er beskrevet i punkt 4.3.4. Vår høringsuttalelse vil ta utgangspunkt i 

dette feltet, siden museet kommer inn under dette feltet. 

 

 

Det er behov for økt kunnskap om museumsinstitusjonenes verdigrunnlag og endrede 

samfunnsrolle. Det stilles forventninger til museene om at de skal ta mer aktivt del i 

samfunnsdebatten og -utviklingen med utgangspunkt i det historiske, og dette vet vi 

for lite om i dag. Det er også forsket lite på museenes egen historie og utvikling som 

vil kunne kaste lys over forholdet mellom museet og samfunnet med blant annet en 

politisk erfaringshorisont. Andre felt som det trengs mer forskning rundt er 

digitalisering og endret kulturbruk og -konsum blant publikum. Museer som er blitt 

satset sterkt på både ressursmessig og gjennom økte bevilgninger, trenger også et 

større fokus på i forhold til hvordan publikum bruker dem og hvilke endringer som 

ligger i bruken. 
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Både ekstern forskning på kulturinstitusjoner som museer og intern forskning i 

museene selv trenger en styrking. Dette kan skje gjennom samarbeid med lokale 

forskningsinstitusjoner og gjennom programmer som for eksempel ARENA. Men 

dette forutsettes at det fins sterke og helst konkurrerende forskningsmiljøer. Derfor 

støtter vi forslaget om å opprette et eget forskningssenter for kultur, skissert i pkt. 

5.2.5. Dette senteret må imidlertid ikke bli lukket i seg selv, men ha et tett og aktivt 

samspill med kulturfeltet og politikkutformingen. 
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