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Arende
Yttrande over betankandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik.

Kulturradets beslut
Generaldirektoren beslutar aft godkanna yttrandet enligt bilaga.

Handlaggningen av arendet
Arendet har beslutats av generaldirelctor Staffan Forssell efter foredragning
av handlaggare Jerk Sorenson. I arendets beredning har aven handlaggare
Jelena Jesic, handlaggare Anna Liven West, koordinator Erik Astrom,
vikarierande enhetschef Bongi MacDermott, samt verksarnhetsstrateg Signe
Westin deltagit. Arendet har foredragits i Kulturradets styrelse.
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YTTRAND
2016 - 03- 16E

Kulturradets remissvar pa museiutredningens betankande "Ny
museipolitik"
Sammanfattande kommentarer
Kulturradet har tagit del av ovanstaende betthikande.

Kulturradet konstaterar att museipolitiska mal, vilket ingick i uppdraget, inte
ffireslas. Forslagen samlas istallet till stor del i en ny museilagstiftning som
omfattar "det allmanna museivasendet". Kulturradet aystyrker fcirslaget om
museilag och ffiresprakar mal for att tydliggora den nationella
museipolitiken.

Kulturradet ser positivt pa de delar som handlar om att tydliggora de
centrala museernas uppdrag, generella utgangspunkter for museernas
andamal och vikten av deras fria roll. Vidare delar vi utredningens analys att
ett sarskilt projektbidrag fOr utveckling och samverkan skulle kunna bidra
till att framja en utveckling av museiomradet. Bidraget bor emellertid enligt
Kulturradets uppfattning inte avgransas till samarbeten inom det allmanna
museivasendet.

Kulturradet aystyrker forslaget om att inratta en ny myndighet. Var
bedomning dr att en ffirnyad museipolitik kan genomffiras genom nya eller
fortydligade uppdrag till befintliga myndigheter.
Utredningen lyfler flera centrala utmaningar relaterade till
samhallsutvecklingen som paverkar och/eller kommer att paverka
museiomradet: storre heterogenitet i samhallet, nya historiebruk,
digitalisering och internationalisering samt en okad insikt om klimatfragans
betydelse. Var bedomning dr att dessa utmaningar endast i begransad
omfattning ayspeglas i de forslag som utredningen presenterar.
Utredningen har tagit ett samlat grepp for att definiera och fokusera pa "det
allmanna museivasendet" men Kulturradet noterar att utredningens analyser
och ffirslag fOr det allmanna museivasendet till stor del utgar fran de
centrala museernas och den ffireslagna nya myndighetens villkor och behov.
Kulturradets utgangspunkt ar att ett bredare perspektiv yore onskvart for en
ny nationell museipolitik.
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Kulturradet pekas i utredningens direktiv ut som samradspart och
myndigheten har under varen 2014 haft ett mote med utredaren och ett
kortare mote med sekreteraren under 2015.

Bedomningar och forslag
Kulturradets synpunker pa enskilda bedomningar och farslag utgAr fran den
ordning som Aterfinns i museiutredningens betankande.
10.2

Ny inriktning for museipolitiken

Bedomning: Museipolitiken bor fa en delvis ny inriktning som ar tydligare och mer principiellt

inriktad an i dag. Museernas sjalvstandiga stallning som kunskapsinstitutioner bar slAs fast och de
hew ges ett bade tydligare eget mandat och storre ansvar for att utveckla verksamheterna. Tydliga och

langsiktiga utgAngspunkter och mal behover kombineras med kvalitetsdrivande system i sektorn.
Dessutom bor storre insatser gems fOr samordning i vissa fragor och medel behover frigoras fOr

utvecklin i hela landet.

Kulturradet staller sig positiv till aft utredningen lagger vikt vid museernas
sjalvstandighet och delar utredningens analys Over att det kan behovas
frigjorda medel for att framja utveckling i hela landet.

10.3 Sla fast museernas stallning i en lag
Forslag: En museilag ska infOras som slat- fast de offentligt styrda museernas fria stallning som
kunskapsinstitutioner i samhallet och deras ansvar fOr att fOrmedla ett reflekterande forhallningssatt

till historien och omvarlden samt en Oppenhet fOr olika berattelser och perspektiv. I lagen ska det
amen

finnas bestammelser om sadant som de statliga museernas samlingsfiirvaltning och samverkan i

museiselctorn.

Kulturradet delar inte utredningens uppfattning om aft en lag for det
allmanna museivasendet bor instiftas. Kulturradet ser Hera svArigheter med
en lagstiftning. Bland annat kopplat till avgransningen av "det allmaium
museivasendet" och lagens verkningsgrad men ocksA kopplat till att
museilagen kan bli normbildande for vad som bar omfattas av den statliga
museipolitiken.

Om utredningen istallet for lagstiftning valt aft utgA fran direktivet till
utredningen och ftireslA museipolitiska mal skulle dessa omfattat samtliga
statliga insatser inom museiornradet. Museipolitiska mal skulle vara
styrande for alla statliga museer sAval som for statliga myndigheters
bidragsgivning och ovrigt framjande arbete kopplat till museiomradet.
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Museipolitiska mal skulle ocksa verka radgivande for kommunala och
regionala museer.

Vilka som omfattas av lagen regleras utifran den museistruktur som firms
idag. Delta kan leda till aft vissa museer som enligt utredningens intention
ska omfattas av lagen inte kommer all omfattas av den i framtiden, t.ex. kan
landstingens lansmuseiverksamhet organiseras pa flera olika sat.
Verkningsgraden av lagen kan ocksa ifragasattas da den saknar
sanktionsmojligheter och inte heller fareslas ha nagon tillsynsmyndighet,
utover all den foreslagna myndigheten ska granska museerna med
utgangspunkten i lagen.

10.3.1 Lagen ska gdlla det alltniinna museivasendet
Forslag: Lagen ska innehalla bestammelser om det allmanna museivasendet. Det allmanna
museivasendet ska bests av alla offentligt styrda museer och utg8rs av: 1) statliga museer, 2)

regionala museer, 3) kommunala museer och 4) &riga offentligt styrda museer. Med ett museum ska

i lagen ayses en institution som bedriver utstallningsverksamhet som dr oppen for allmanheten och

som har avlonadxersonal.

Kulturradet staller sig fragande till definitionen av det allmanna
museivasendet. I beta.nkandet framgar aft "Med offentligt styrd verksamhet
ayses har statliga och kommunala myndigheter och forvaltningar samt andra
offentligt styrda organ. Med andra offentligt styrda organ ayses sadana
bolag, foreningar och stiftelser som bedriver museiverksamhet och i vars
styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer an halva antalet ledamoter är
utsedda av det allmanna" (s. 323).
Kulturradet konstaterar all museiverksamhet som finanseras inom
kultursamverkansmodellen i vissa fall kan komma all falla utanfOr
museilagen. Delta da det inom ramen for bidrag till regional
museiverksamhet inte firms krav pa hur museet ska vara styrda eller
organiserade. Exempelvis skulle en lansmuseiverksamhet kunna bedrivas av
en fristaende organisation dar landsting eller kommun inte utser halva
antalet styrelseledamoter.

I betankandet framgar all det finns ett stort antal museer som inte ska
omfattas av lagstiftningen, bland andra vissa arbetslivsmuseer,
personmuseer och hembygdsfareningar med museal verksamhet.
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Kulturradets bedomning ar att aven statliga insatser som riktas till sadana
akt8rer bor omfattas av en statlig museipolitik. Detta hade varit mojligt med
museipolitiska mal men svarare nar den museipolitiska inriktningen slas fast
i avgransad lagstiftning.
Kulturradet bedomer vidare att museala samlingar aven bor vara en grund
fOr att definiera vad ett museum a, oaysett om samlingarna ar i fysisk,

digital eller immateriell form.

10.3.2 De allmanna museernas dndamhl
Forslag: De allmanna museernas andam5.1 ska vara att bidra till det demolcratiska samhallets

utveckling genom publik verksamhet, kunskapsuppbyggnad och en aktiv forvaltning av sina
samlin4ar.

Kulturradet ser positivt pa andamalsskrivningen fOr museer, men forordar
mot bakgrund av vad som = forts ovan inte att de slas fast i lagstiftning.

10.3.3 Respektera museernas fria stiillning
Forslag: Museihuvudman inorn det allmanna museivasendet ar kommunerna, landstingen och
staten.

En huvudman for ett museum Mom det allmanna museivasendet ska inte fd vidta dtgarder som syftar

till att inskranka museets fria farmedlin& av kunskaR och uplevelser.

Kulturradet delar utredningens bedomning att det ar h8gst vasentligt att inte
inskranka museernas mojlighet aft verka fritt. Var bedomning är att det
inom det offentligt finansierade kulturomradet, och kanske sarskilt
museiornradet, foreligger en risk att kulturinstitutioners fria roll ifragasatts
eller begransas. Exempel pa detta redovisas bl.a. i rapporten Neir det sti5r —
Rapport fran projektet Att stora homogeniteti

Kulturradet staller sig dock fragande till om utredningens forslag pa lagtext
kommer att losa detta, da det saknas sanktionsmojligheter. Istallet
efterfragar Kulturradet andra insatser fiir att motverka en utveckling som
forvanskar den politiska styrmodellens grundtanke om armslangs aystand
Furumark, A. och Eivergard, M. 2015.
homogenitet.

Niir det stor — Rapport Nut projektet Att store
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till konstnarligt och kulturellt innehall. Kulturradet bedomer aft fragan, i
likhet med t.ex. jaysproblematik, standigt maste aktualiserats och foljas och
bedomer aft Sveriges kommuner och landsting ar en viktig part i
sanunanhanget.

10.3.4 Tilliigg och kvalitativ publik verksamhet
Forslag: Utstallningar och annan publik verksamhet vid museema i det allmanna museivasendet ska
praglas av allsidighet, oppenhet och kvalitet.

Publik verksamhet vid museerna i det allmanna museivasendet ska vara tillganglig fbr alla och
anpassad till anvandarnas olika fOrutsattningar.

Kulturradet bedomer aft utgangspunkterna i ferslaget är viktiga och bor vara
en utgangspunkt fOr arbetet hos statliga, regionala och kommunala museer.
Kulturradet anser dock att farslaget snarare borde vara kopplat till
museipolitiska mal an aft formuleras som lagkray. Att alla museer inom det
allmanna museivasendet skulle ha mojlighet att vara tillgangliga fcir alla och
anpassad till anvandarnas olika forutsattningar staller krav pa museerna som
Kulturradet bedomer ar svara aft uppna inom ramen fOr den finansering som
finns inom museiornradet idag.

Tillgangligheten till ett museum kan paverkas av manga olika perspektiv,
exempelvis museernas organisatoriska arbetssatt, vilka som arbetar vid
museet, vilka fragestallningar som lyfts i verksamheten och vilka samlingar
som finns representerade vid museet saval som att museet ar tillgangligt for
personer med funktionsnedsattning. For aft mota de framtida utmaningar
som utredningen lyfter fram fOr museisektorn och for aft museerna ska
kunna praglas av allsidighet, oppenhet och kvalitet ar ett inkluderande
arbetssatt centralt. Kulturradet bedomer aft de statliga museerna bor ha ett
sarskilt ansvar fOr aft verka fOrebildligt och driva pa museiutvecklingen fOr
en okad tillganglighet.
10.3.5 Kunskapsuppbyggande av hog kvalitet
Forslag: Museenna i det allmanna museivasendet ska inom sina amnesomraden bidra till forskning
och annan kunskapsuppbyggnad.

Vidare ska museerna i det allmanna museivasendet uppratthalla hog kompetens inom sina

amnesomraden och kunna belysa dessa ur olikapers2ektiv.

Kulturradets bedomning ar att ambitionsnivan i fOrslaget kan vara
problematiskt att lagstifta om. De olika museerna inom det allmanna
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museivasendet har skilda fOrutsattningar, samtidigt som ett museum kan ha
flera amnesomfaden kan de personella resursema vara sma.
UtgAngspunkterna skulle snarare kunna fungera som vagledande for de
centrala museernas verksamhet.

10.3.6 En aktiv samlingsforvaltning
Forslag: Museerna i det allmanna museivasendet ska aktivt farvalta sina samlingar for att na
verksamheternas mal.

De statliga museerna ska inte barn ha mandat att infOrliva utan ocksa att avyttra foremal. I lagen ska

darfor finnas en bestammelse om att de statliga museerna far overlata los egendom som ingar i de
samlingar de forvaltar genom gava, byte eller forsaljning om den inte behovs fcir verksamheten.
Overlatelsen ska i fdrsta hand ske genom att andra museer erbjuds fdremalen. De statliga museerna

ska aven ha ratt att farstora faremal om de inte behays for verksamheten och saknar patagligt
marknadsvarde.

Mojlighet att overlata eller att forstora arkeologiskt material (fornfynd) som overlAtits av staten ska
aven galla for de kommunala och regionala museerna. I lagen ska darfar finnas en bestammelse om
sAdan mOilighet for de kommunala och reRionala museema.

KulturrAdet tillstyrker fOrslag om att Oka mojligheterna aft fOrvalta sina
samlingar aktivt fOr aft nA verksamhetens mal. Har hanvisas dock till de
enskilda verksamheternas malsattningar, vilket kan medfara en otydlighet i
relation till t.ex. nar avyttringar kan ske. Kulturridet bedomer att det ar
sarskilt viktigt att det finns en ordning for nar och hur fOremal kan bli
aktuella for forsaljning.

10.3.7 Statliga museer ska na hela landet
Forslag: De statliga museerna ska verka for att tillgangliggora sin verksamhet for manniskor i hela
landet.

Kulturradets uppfattning ar att delta redan är eft tydligt uppdrag for de
statliga museema. Vi bedomer vidare aft ett nationellt uppdrag inte kan
begransas till enstaka filialverksamhet och/eller utlan fran samlingarna. I
utredningen namns icke -hierarkiska samarbeten i vissa delar, vilket
Kulturradet vill understryka som viktigt for att na ut nationellt och fcir att
framja utveckling i den egna verksamheten saval som museisektom i stort.
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De statliga museerna verksamhet styrs redan idag av kulturpolitiska mal
som bland annat anger att alla ska ha mojlighet att delta i kulturlivet. Det
b8r vara tydligt att de statliga museerna ska forhalla sig till och arbeta mot
de kulturpolitiska malen och sarskilt framja de kulturpolitiska
prioriteringarna utifran ett nationellt perspektiv.

10.3.8 Alla museer ska samverka
Forslag: Museer och museihuvudman inom det allmanna museivasendet ska samverka, bl.a. genom

att utan oskaliga avgifter eller administrativa hinder stalla fOremal ur de egna samlingarna till
varandras fc;rfogande.

Kommunerna ska, utan hinder av andra bestammelser, avgiftsfritt

a lana ut felremal ur sina

samlin&ar till ett museum som ar belaget utanfor kommunvansen.

Kulturradet delar utredningens utgangspunkt att samverkan inom
museisektorn ar viktigt fOr omradets utveckling. Kulturradet bedomer dock
att det aven ar centralt med samverkan med parter utanfor det allmanna
museivasendet fOr att museerna ska kunna utveckla sin verksamhet utifran
de samhallsfOrandringar som utredningen bedomer kommer paverka
museernas verksamhet.

10.4 Forandringar av organisationsstrukturen
Bedomning: Vi har inte kunnat firma nagra starka skal for fOrandringar av museernas antal och

organisatoriska tillhorighet. Om det av olika skal anda bedoms nodvandigt att minska antalet statliga
institutioner ar var bedomning att modellen med museikoncerner manga ganger aratt fdredra. De
problem som firms bfir dock i forsta hand hanteras venom battre kvalitetsdrivande system i sektorn.

Kulturradet har generellt inga synpunkter pa de statliga museernas
organisering, men bedomer att utredningens utgangspunkt gallande
museikoncemer ar en fungerande modell om sammanslagning av museer
ska ske.
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Inratta en ny myndighet for museifragor

Forslag: En ny myndighet ska inrattas, Myndigheten for museer och utstallningar. Den nya
myndigheten och delar av dess verksamhet ska finansieras genom att medel Overfors

fear'

myndigheten Riksutstallningar, som i sin tur ska avvecklas.

Den nya myndigheten ska ha till uppgift att framja utveckling av en museiverksamhet av hog kvalitet

i hela landet. Myndigheten ska, med utgangspunkt i museilagen och de nationella kulturpolitiska
malen, folja upp verksamhet Mom och fOrdela bidrag till museisektorn. Uppdraget ska bl.a. innefatta
att myndigheten ansvarar for professionsbaserad kvalitetssalcring, fOrdelar vissa bidrag samt ansvarar

for den officiella museistatistiken och viss omvarldsbevakninF.

KulturrAdet aystyrker utredningens forslag om att skapa en ny myndighet.
Kulturradet bedomer dock att det films behov av en kontaktpunkt for
overgripande nationella museala frAgor, som i sin tur kan kanalisera frAgor
vidare room ramen fOr befintliga strukturer room museiomrAdet.

Vi bedomer att detta kan losas genom att regeringen ger uppdrag room
befintliga myndighetsstrukturer. Med den erfarenhet och bredd som finns
room ramen for KulturrAdets ansvarsomrade skulle myndigheten kunna
ansvara for ett sadant uppdrag. Kulturradet har idag, utover bidragsgivning,
flera strategiska uppdrag som omfattar museiomradet, bland annat som
sektorsansvarig myndighet fOr funktionshindersfragor och att room vArt
verksamhetsomrade — som omfattar museer — framj a lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck.

Kulturradets uppfattning dr att det inte finns skal till att lagga
administrationskostnader pa att bygga upp ytterligare en bidragsgivande
myndighet fOr den, till omfattningen begransade, bidragsgivning som finns i
fOrslaget.

Vi bedomer inte heller att uppffiljningsfragor och statistikfrAgor kommer att
gagnas av att farlaggas pa den fOreslagna myndigheten. En overflyttning av
statistiken riskerar urholka Myndigheten fOr kulturanalys mojlighet att
genomfOra sift uppdrag.
FOrslaget bed8mer vi ocksa skulle leda till en otydlig roll mellan
kulturdepartementet, den nya myndigheten och myndighetsmuseerna.
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10.5.1 Kvalitetssdkring genom kollegial granskning
Forslag: Myndigheten for museer och utstallningar ska fa i uppdrag aft inratta ett system for
Icvalitetssakring av centralmuseernas verksamhet genom kollegial gransknin4.

Kulturradet bedomning ar att upplagget med kollegial granskning inte ar att
faredra for museisektorn. Nar det gaiter de statliga museerna bOr
kulturdepartementet fortsatt ha ansvaret for att utvardera museernas
verksamhet utifran deras redovisning. Sarskilda fokuserade utvarderingar
bor kunna ligga inom Myndigheten for kulturanalys uppdrag.
10.5.2 Fordela statsbidrag inom museisektorn
Forslag: Myndigheten fiir museer och utstallningar ska ha till uppgift att fordela bidrag till
museisektorn.

Uppgiften ska dels innefatta fordelningen av ett nytt statsbidrag pd 28 miljoner honor till utveckling
av museiverksamhet och samverkan mellan centrala, regionala och lokala museer, dels fordelningen

av befintliga statsbidrag

till de centrala museernas forskning, till

arbetslivsmuseer och

till

forsvarshistoriska museiverksamheter.

Kulturradet bed6mer att farstaget om ett nytt projektbidrag for utveckling
och samarbeten skulle bidra till att framja en utveckling av museiomradet. I
det farstag som utredningen lagger fram till bidragsfarordning framgbx att
bidraget ska riktas till samarbeten inom det allmanna museivasendet.
Kulturradets bed8mning ar att det ar viktigt att bidrag som kan sokas av
museer for utveckling och samarbeten inte bor avgiansas till att endast
innefatta inommuseala samarbetsprojekt.
For att fordela utvecklingsbidrag som tar sikte pa de utmaningar som
utredningen presenterar saval som andra utvecklingsomraden finns behov av
en kompetens som stracker sig utanfar det allmanna museivasendet i
handlaggningen av bidraget. Kulturradet beclomer att fardelningen av det
nya bidraget bor farlaggas till befintliga myndigheter som har kompetens att
prova utvecklingsprojekt som innefattar sektorsovergripande samarbeten
med en kulturpolitisk bred utgbgspunkt. Ett sadant uppdrag kan hanteras
inom Kulturradets verksamhet. Generellt farordar Kulturradet att fardelning
av statliga bidrag till kulturomradet samlas pa ett mindre antal myndigheter
for att framja kvalitet, effektivitet och overblick.

Projektbidrag for utveckling och samverkan skulle kunna finanseras med en
minskning av anslaget till Riksutstallningar samt en viss procentuell
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aysattning fran anslaget till de statliga museerna och aven innefatta de
bidragsmedel som Kulturradet idag administrerar for centrala museernas
forskning — da en utgangspunkt bor vara att aven forskningsprojekt kan
finanseras inom bidraget.

Kulturradet staller sig fragande till utredningens forslag om att flytta
bidragsgivningen till arbetslivsmuseer till den nya myndigheten. Av
betankandet framgar att fragor som ror fciremalsvard bar finnas kvar i
befintliga strukturer. Bidragsgivningen till arbetslivsmuseer har ett relativt
starkt fokus pa foremalsvard och det ar viktigt att Riksantikvarieambetets
kompetens finns med i bedomningen. Bidrag till arbetslivsmuseerna ar
ocksa i manga fall riktade till museer som inte innefattas i det alhnanna
museivasendet som Jigger till grund for den foreslagna myndighetens
ansvarsomrade.

10.5.3 Pr5va fragor om utstiillningsgarantier
Forslag: Myndigheten fOr museer och utstallningar ska to over uppgiften att prova fragor om
utstallningsgarantier fran Statens kulturrad.

Kulturradets uppfattning ar att det inte bor skapas en ny myndighet.

10.5.4 Bistii museerna i fragor om digitalisering
ti

Bedomning: Myndigheten for museer och utstallningar skulle kunna ha ett sarskilt uppdrag om att
stodja digital utveckling och samordning inom museisektorn. Om regeringen inom ramen for den
utvardering som nu

pa& beslutar att verksamheten vid samordningssekretariatet Digisam, i dag

placerad vid Riksarkivet, ska finnas kvar bar det clarfOr Overvagas om den kan overforas till den nya

myndigheten.

Kulturradet ser inget skal till att Digisam skulle inga i den nya myndigheten.
Okad kompetens om digitalisering och mojlighet att framja en utveckling av
tillgangligheten till kulturarvet ar en viktig fraga. Kulturradets bed8mning ar
att Digisams verksamhet ar viktig och att den bor placeras i ett bredare
kulturpolitiskt sammanhang da fragor som sekretariatet behandlar ror flera
verksamhetsomraden an traditionella arkiv- och museiverksamheter.
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11(12)

10.5.5 Statistik och omvarldsbevakning
Forslag: Myndigheten fOr museer och utstdllningar ska ansvara fOr den officiella museistatistiken,
samt bedriva omvarldsbevakninK inom sift verlcsamhetsomrade, savd1 nationellt som internationellt.

Kulturradets bedomning ar att det officiella statistikuppdraget bor ligga ph
Myndigheten fOr kulturanalys. Da det idag finns en struktur med
analysmyndigheter bor de ha uppdrag som gor att de kan bibehalla en
kompetens inom myndigheten.
Kulturradets utgangspunkt ar att museerna sjalva bedriver, och ska bedriva,
omvarldsbevalming inom sina omraden fOr att kunna genomfcira en relevant
verksamhet. Museerna har dock inte resurser att bevaka alla de omrAden
som dr relevanta, varfor det är det viktigt att de enskilda museernas
omvarldsbevalming kan delas inom museiomradet. KulturrAdets bedomning
dr att en samordnande funktion som strukturerar, analyserar och sprider
omvarldsbevalcningen k central for en bred kunskapsspridning.
Omvarldsbevakningen behover ocksa breddas for att mojliggora nya typer
av projekt och utstallningar som moter de utmaningar som utredningen
lyfter fram. Den samordnande funktion som Kulturradet fdrslar ska finnas
kan skotas av redan befintliga myndigheter inom kultursektorn.

Kulturradet ser ocksa att omvkldsbevakning kan stimuleras pa flera satt,
t.ex. skulle omvarldsbevalming och erfarenhetsutbyte kunna framjas genom
ett utvecklingsbidrag.

10.6 Se over instruktioner och styrdokument
Bedomning: Mot bakgrund av det forslag som lamnats om en ny museilag ben. regeringen Ora en
genomgang av myndighetsinstruktioner och motsvarande styrdokument pa museiomradet for att
anpassa dessa

till den nya regleringen av vissa overgripande fragor. Malet bar bade vara att skapa

storre enhetlighet i hur bestdmmelserna ar formulerade och att tydligare uttrycka respektive
museums sdrart. thorn de huvudsakliga verksamhetsomradena — publik verksamhet,

kunskapsuppbyggnad och samlingsforvaltning — bor museerna ges i uppdrag att to fram strategiska
planer som kan tas

till utRan4spunkt for den kolleRiala granskning som ska

KulturrAdets uppfattning dr, efter att ha tagit del av utredningen, att det finns
vissa fragetecken kopplat till de centrala museernas styrning och uppdrag
och att dessa kan behovas ses over.
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10.6.1 Anslag och avgiftsinkomster
Bedomning: Vid storre utsallningssatsningar som ger stora intakter ett visst dr bor regeringen

till
&iring i regleringsbreven bor regeringen ge de statliga museema

medge att de statliga museerna tar med sig 8verskott som overskrider tre procent av anslaget
nasta budgetfir. Genom en generell

rat att salja varor i museibutiker utan krav pd full kostnadstackning (t.ex. gd med vinst). Vidare b6r
de museimyndigheter som arbetar aktivt med internationella vandringsutstallningar ges raft att
•

anvanda inkomstema frdn sadan tjansteexport for ovrig verksamhet.

Kulturradet har inga synpunkter pa utredningens bedomning av anslag och
avgiftsinkomster.

