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UTKAST TIL LOV OM NORSK KULTURRÅD 
- Høringsnotat - 

 
I forbindelse med behandling av St. meld. 20 (2009–2010): Omorganisering av ABM-
utvikling, uttrykte Museumsforbundet at forslaget om å slå sammen deler av ABM-
utvikling og Norsk kulturråd (NKR) på visse premisser kunne være ei god løsning.  
 
Museene og samfunnet for øvrig har behov for et operativt utviklingsorgan som har 
vilje, evne og mandat til å realisere de gode intensjonene i Museumsmeldinga. 
Forbundet har tidligere advart mot å organisere en ny, helintegrert og lite 
handlekraftig organisasjon, jfr. erfaringene med ABM-utvikling. Derfor har 
Forbundet vært opptatt av at det sammensatte utviklingsorganet må organiseres på 
en måte som er hensiktsmessig for å følge opp museenes utviklingsoppgaver. 
Forbundet mener at det er viktig at museums- og arkivoppgavene har ei tydelig og 
klar organisering innenfor den nye sammenslåtte organet, og bør også ha en 
sjølstendig funksjon som utviklingsorgan. En del av oppfølginga, som for eksempel 
samlingsforvaltning/-digitalisering, er av mer langsiktig karakter, og det er i den 
forbindelse viktig at det finnes tilstrekkelig museumsfaglig kompetanse i 
sekretariatet. Vi registrerer at det er langt færre som jobber i museumseksjonen i 
NKR, enn det var i Avdeling for museumsutvikling i tidligere ABM-utvikling.  
 
I St. meld. 20 (2009–2010): Omorganisering av ABM-utvikling blei forholdet mellom 
det kollegiale organet og NKRs administrasjon omtalt:  
Departementet forbereder parallelt et arbeid for å utforme et nytt regelverk for Norsk 
kulturråd som skal klargjøre forholdet mellom Kulturrådet som et faglig autonomt og 
kollegialt organ som yter prosjektstøtte fra Kulturfondet, og Kulturrådets 
administrasjon som et eget forvaltningsorgan underlagt departementet med delegerte 
forvaltningsoppgaver i tillegg til sekretariatsfunksjoner (s. 3). Og videre: Det vil være 
behov for nye grunnlagsdokumenter og det må utformes en ny strategi for Norsk 
kulturråd som ivaretar det utvidede ansvarsområdet (s. 3f.).  
 
I Forbundets høringssvar til meldinga, forutsatte vi at det nye NKR fikk fristilt 
betydelige- og frie prosjektmidler til kulturvern, for å fremme dynamikk, endring og 



samarbeid både mellom museer og mellom museer og andre kunst- og 
kulturinstitusjoner.  
 
Museumsforbundet finner det positivt at ”armlengdes avstand-prinsippet” blir slått 
fast i forbindelse med arbeidet i rådskollegiet (side 3 og 11). Dette blir også slått fast 
i §5 Instruksjonsmyndighet. 
 
Pkt. 4.2 omhandler fagadministrasjonens faglige rolle: Denne er først og fremst 
knyttet til utviklings- og forvaltningsoppgaver overført fra tidligere ABM-utvikling i 
2011. Disse oppgavene omfatter blant annet ansvar for fordeling av tilskudd til 
prosjekt og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet og til sikringstiltak ved 
museene og å være Kulturdepartementets faglige rådgiver i spørsmål som gjelder 
museumspolitikk generelt og det nasjonale museumsnettverket spesielt. For disse 
oppgavene rapporterer fagadministrasjonen direkte til departementet.  
 
Arbeidet til fagadministrasjonen er ikke omtalt i selve lovteksten. Departementet 
begrunner dette med at:  
Det er i samsvar med god lovteknikk at en lovregulering bare omfatter sentrale 
organisasjonsbestemmelser.1 Departementet foreslår i tråd med dette at man kun 
lovfester det nødvendige, og at man i liten grad lovfester intern organisering av 
Kulturrådet. Det bør skje i annet regelverk på lavere nivå for å beholde den 
nødvendige fleksibilitet slik at man i ettertid lettere kan foreta interne 
omorganiseringer etter behov (pkt. 2).  
 
Til tross for denne begrunnelsen, tror vi det er behov for ei klargjøring av forholdet 
mellom det kollegiale organet og fagadministrasjon. Vi vil derfor be Departementet 
om å vurdere en generell paragraf knytta til fagadministrasjonen, eksempelvis 
under § 4 Direktør/fagadministrasjon. Forslag til lovtekst (under §4): 
Fagadministrasjonen har selvstendige oppgaver knyttet til prosjekt- og utviklingstiltak 
på museums- og arkivfeltet. Forskrifter gis av departementet.  
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