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En kunnskapsbasert kulturpolitikk. Kulturdepartementets eksterne FoU-utvaig;
høringsuttalelse.

Vestfoldmuseene viser til brev fra Kulturdepartementet av 15.8.2012 med invitasjon til å
delta i høringen av ovennevnte rapport.

Vestfoldmuseenes uttalelse er behandlet på administrativt nivå, og vi vil i vår uttalelse
konsentrere oss om rapportens behandling av kulturområdet, og da særlig momenter av
spesiell relevans for museer og arkivinstitusjoner.

Vestfoldmuseene vil anerkjenne Kulturdepartementets erkjennelse av behovet for en mer
forskningsbasert utforming av kulturpolitikk og fokusområder i årene som kommer.
Utvalgets forslag vedrørende prioriteringer og tiltak støttes. På bakgrunn av de senere års
stortingsmeldinger om museer og arkiv, så som St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas
museum og St.meld.nr 15 (2007-2008) Tingenes tale, hadde det imidlertid vært ønskelig
med en anerkjennelse av museer og arkivinstitusjoner som kunnskapsprodusenter og
aktører i forskningsfeltet. Kulturdepartementet spiller her en viktig rolle når det gjelder å
skape økonomiske rammebetingelser for denne virksomheten. Museenes ansvar for
kunnskapsutvikling og forskning er nedfelt i departementets årlige tildelingsbrev med
påfølgende rapportering. Ved de konsoliderte museene har dette resultert i et større fokus
på forskning og utviklingsarbeid og egne stillingsressurser avsatt til å følge opp denne
delen av virksomheten.

Vestfoldmuseene vil samtidig berømme de siste års satsinger så som Samkulprogrammet
(Forskningsrådet) og Museale og arkivale praksiser (Kulturrådet). Dette er programmer
som har åpnet for tverrfaglig refleksiv forskning på museumsfaglige og arkivfaglige
problemstillinger, samtidig som de har muliggjort deltakelse fra og fokus på forskning i
museer og arkivinstitusjoner.



Med utgangspunkt i praksisfeltet vil Vestfoldmuseene også påpeke betydningen av et godt
fungerende samspill mellom forskning —utdanning og praktikerfelt på museums- og

arkivområdet. Et bedre samspill her er nødvendig for å fremme en utdannelse av høy
kvalitet, et større forskningsvolum og en generelt høyere kompetanse på området.

Etablering av et uavhengig forskningssenter hilses derfor velkommen, men koblingen til

eksisterende utdanningsmiljøer vil være av betydning for å oppnå et ønsket samspill.
En slik kobling vil også åpne for et tilbud om forskerutdanning for ansatte i museene.

Rapportens fokus på forskningsbehov i samspillet mellom offentlige instanser og frivillig

sektor er dessuten av stor interesse sett på bakgrunn av museer og arkivers forankring i

og samarbeid med disse miljøene.
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