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4. oktober 2021 

Høring over udkast til bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og 

Kulturstyrelsen på museumsområdet  

 

Kulturministeriet skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til vedlagte 

udkast til bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på 

museumsområdet.  

 

På baggrund af Slots- og Kulturstyrelsen erfaringer med den nuværende rådgivende 

struktur på museumsområdet og en evaluering i de rådgivende organer fra 2017, er der 

behov for at ændre den rådgivende struktur, så den bliver mere fleksibel og i højere 

grad imødekommer styrelsens aktuelle behov for faglig rådgivning på 

museumsområdet.   

 

Rådgivningsstruktur (§ 1) 

Slots- og Kulturstyrelsen har behov for faglig rådgivning, der repræsenterer de statslige 

og statsanerkende museer og relevante faglige kompetencer til udvikling af området.  

 

Rådgivningsstrukturen skal i højere grad end den nuværende understøtte agilitet og 

effektivitet i beslutningsgange og indstillinger. Derfor er der to niveauer i strukturen 

mod de nuværende tre, og der ønskes klarere fokus på faglige kompetencer frem for 

interesserepræsentation. De rådgivende organer skal derfor sammensættes af 

medlemmer, der i kraft af faglige kompetencer eller professionelle virke kan yde 

styrelsen aktuel og faglig kompetent rådgivning på museumsområdet.  

 

Niveau 1:  

Museumsrådet, der har til opgave at yde Slots- og Kulturstyrelsen strategisk 

rådgivning på museumsområdet, herunder bistå med at identificere trends, 

udfordringer og indsatsområder, samt rådgive om standarder og initiativer for sektoren. 

Rådet skal i sit arbejde tage hensyn til mangfoldigheden og diversiteten blandt 

museerne. Rådet består af op til 11 medlemmer, og sammensættes af en repræsentant 

fra hvert af de tre hovedmuseer, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Statens 

Naturhistoriske Museum, tre museumsledere udpeget af de statslige og 



 

Side 2 

statsanerkendte museer i fællesskab, Forpersonen for Organisationen Danske Museer, 

samt op til fire medlemmer med kompetencer, som kan bidrage til udvikling af 

museumsområdet, udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen kan anmode museumsrådet om at drøfte eller rådgive om 

centrale perspektiver og problemstillinger for sektoren. Dette kunne f.eks. være 

”Genstart af museumssektoren efter samfundskrise” eller ”National strategi for 

indsamling”. 

 

Niveau 2:  

Museumsudvalg nedsat i forhold til opgaver. Slots- og Kulturstyrelsen kan ad hoc 

nedsætte museumsudvalg til rådgivning af styrelsen i forbindelse med specifikke 

institutions- og museumsfaglige opgaver og problemstillinger. Styrelsen vil blandt 

andet nedsætte et arkæologisk udvalg til at rådgive styrelsen om faglige og 

museumspolitiske spørgsmål – herunder vurdering af særligt omfattende og 

komplicerede bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, styrelsens nationale 

arkæologiske strategier samt en række udvalg, der skal afgive indstillinger til styrelsen 

i forbindelse med fordeling af de forskellige typer udviklingsmidler på området. Der 

forventes også at blive nedsat udvalg i forbindelse med specifikke faglige indsatser. Det 

kunne f.eks. være for at få faglig sparring i forbindelse med udvikling af faglige 

strategier eller institutionsspecifik viden i forbindelse med udvikling af dataindsamling 

til museernes fælles statistikker.   

 

Honorarer og kommissorier 

Medlemmer af de rådgivende organer modtager ikke honorar. Der udarbejdes 

kommissorier for alle udvalg og til Museumsrådet. Museumsrådet forventes at afholde 

to-tre årlige møder. Et årligt dialogforum hvor Museumsrådets refleksioner 

kommunikeres skal sikre forankring og dialog med den samlede museumssektor.  

 

Museumsrådets sammensætning (§ 3, stk. 2) 

Valghandlinger til udpegning af museumsledere fra de statslige og statsanerkendte 

museer til Museumsrådet, jf. nr. 2, tænkes varetaget af Organisationen Danske 

Museer, som har tilkendegivet at være parate hertil. Museumsledere på alle statslige og 

statsanerkendte museer, med undtagelse af de tre hovedmuseer, kan kandidere og 

afgive stemme uanset medlemskab af Organisationen Danske Museer.  

 

Medlemmer udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen, jf. nr. 4, skal have kompetencer og 

viden om aktuelle centrale problemstillinger i relation til udvikling af 

museumsområdet. Det kan for de kommende år bl.a. være kompetencer inden for: 

Fundraising, deltagelse/bruger-perspektiv, forskning, kommunikation og brug af 

digitale medier, kommerciel virksomhedsdrift og -ledelse samt beslægtede fag-

/sektorområder (herunder biblioteksområdet, zoo-området, folkeoplysningsområdet).  

 

 

 



 

Side 3 

Medlemmer og repræsentanter (jf. § 3, stk. 2, og § 6, stk. 2) 

En repræsentant (jf. § 3, stk. 2, nr. 1) udpeges af og repræsenterer en institution eller 

forening. Repræsentanten skal derfor udtræde, hvis tilhørsforholdet til institutionen 

ophører. Et medlem (jf. § 3, stk. 2, nr. 4) udpeges i kraft af personlige kompetencer. 

Museumsudvalg kan sammensættes af både repræsentanter og medlemmer, jf. § 6, stk. 

2. 

 

Kulturministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er 

ministeriet i hænde senest den 1. november 2021. Eventuelle bemærkninger bedes 

sendt til Kulturministeriet pr. e-mail til krsk@kum.dk, med angivelse af j.nr. 2021-89. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Krestina Verena Skirl 

Specialkonsulent 

 

 

 

 


