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HØRING  -  NOU 2008 : 7 KULTURMOMSUTVALGET

Glomdalsmuseet har gjort seg kjent med Kulturmomsutvalgets innstilling, og ber om at
reformen blir gjeldende fra 01.01.2009.

Det er særlig følgende forhold vårt museum vil framheve som viktige å få rettet opp:

1. Dagens m.v.a. lov, er svært tungvind å praktisere for musea. Vi har virksomhet med
fullt fradrag, forholdsmessig fradrag og virksomhet som vi betaler full moms av
kostnadene. Da det dreier seg om en integrert virksomhet er det vanskelig å trekke
nøyaktige skiller mellom våre ulike aktiviteter. Dagens ordning er tungvind å
administrere og det skaper en usikkerhet hvorvidt man har fortolket regelverket riktig.
Museet ser derfor fram til å få bestemmelser som er enklere å praktisere.

2. Glomdalsmuseet er en stiftelse som i sin tid ble opprettet av 10 kommuner i Solør og
Østerdalen. Stiftelsens representantskap består av ordførerne fra de respektive
kommunene. Museet er en del av fylkeskommunens museumsplan. Fylkeskommunen
skal iflg. vedtektene være representert i styret. Likeså er vårt museum i hovedsak
finansiert med offentlige midler. Slik sett kunne vårt museum like godt vært en
fylkeskommunal eller interkommunal institusjon. Organisasjonsformen ble i sin tid
valgt som en praktisk ordning for et interkommunalt museumssamarbeid. (Vi må få
minne om at noen lov om interkommunale selskaper ikke eksisterte i 1911 da museet
ble grunnlagt.) Vårt museum utfører oppgaver som om vi var en fylkeskommunal
eller kommunal virksomhet. Det samme er tilfelle med de øvrige konsoliderte musea i
fylket. Vi finner det derfor både underlig og uriktig at vårt museum skal være
underlagt et annet regelverk enn statlige, fylkeskommunale og kommunalt eide
institusjoner.

3. Dagens ordning fører til at eksterne varer og tjenester blir svært dyre for stiftelsene.
Det er et faktum at leverandørene gjerne setter prisene etter det de mener markedet
kan betale. Da de regner med at momsen ikke er en utgift, men går til fradrag, setter
de prisene der etter. Dette fører igjen til en konkurransevridning mellom musea alt
etter hvilke organisasjonsform som i sin tid ble valgt.

Glomdalsmuseet er kjent med Norges Museumsforbunds høringsuttalelse  av 23 .06.d.å. og
støtter denne på alle punkter.  Museet har ingen ytterligere merknader til utvalgets innstilling.
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