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Kultur och fritidsnämnden Region Blekinge

Remiss av betänkandet (SOU 2015:89) Ny Museipolitik

Remissyttrande

Utredningens uppdrag avser att göra en översyn av de statliga museernas
uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning av
desamma.
Region Blekinge har två museum placerade i sin geografi. Blekinge Museum är
ett länsmuseum med regionala uppdrag. Organisatoriskt är Blekinge museum en
stiftelse med tre stiftare: Blekinge hembygdsförbund, Karlskrona kommun och
Landstinget Blekinge.
I Karlskrona finns också Marinmuseum som är ett av statens maritima museer.
Museiverksamheten spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och är
därmed en viktig del av Regionens kulturverksamhet. Att förvalta, tolka,
förmedla och skapa ett kulturarv i ständig förändring och att låta detta komma
alla till del är ett viktigt uppdrag och en stor utmaning i en tid av snabba
samhällsförändringarna såsom ny teknik, inlärningssätt samt en ökande
globalisering.
Utgångspunkten i betänkandet Ny museipolitik är att det behövs en ny inriktning
för den statliga museipolitiken, som innebär att den politiska styrningen
principiellt blir tydligare samtidigt som verksamheterna ges större ansvar och
möjlighet att förverkliga sina uppdrag. För att genomföra den nya inriktningen
presenteras två huvudförslag: en museilag och en ny museimyndighet.
Region Blekinge ställer sig positiv till att utredningen lyfter behovet att stärka
museisektorn.
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Region Blekinge ställer sig bakom förslaget om en museilag. Däremot bör
ICOM´s definition av vad ett museum är användas. Detta då ICOM´s definition
är internationellt vedertagen.
Region Blekinge ställer sig positiv till att principen armlängds avstånd tillämpas
vilket beskrivs i förslaget §5.
Region Blekinge saknar ett mer utförligt resonemang kring kulturmiljöaspekterna
av museiverksamheten.
Region Blekinge ställer sig tveksam till behovet av en ny myndighet, då motivet
för att inrätta en sådan, samtidigt som en nedläggning av Riksutställningar
föreslås, är otillräckligt beskrivet, liksom relationen till nuvarande myndigheter
och till den regionala nivån. Region Blekinge menar att det redan i dag finns
erfarenhet och upparbetade system för de uppgifter som en ny myndighet skulle
inrymma, detta genom de nationella kulturinstitutionerna Kulturrådet,
kulturdatabasen, myndigheten för kulturanalys samt myndigheten
Riksutställningar. Region Blekinge bedömer att den nuvarande strukturen
fungerar väl och vi ställer oss tveksamma till hur en ny myndighet skulle leverera
bättre resultat. Dock önskar Region Blekinge att Riksutställningars uppdrag
gjordes tydligare gällande stöttning av regionala muséer.
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