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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Område kultur och ideell sektor, Lena Adem

2016-02-10

15RS6460

Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
ku.remissvar@regeringskansliet.se

Betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik,
dnr Ku2015/02515/KL
Vi har tagit del av remissen av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik,
Vi instämmer i förslaget att en museilag införs för att slå fast de allmänna museernas
fria ställning som kunskapsinstitutioner i samhället och att lagen bör inledas med en
bestämmelse som anger att de allmänna museernas övergripande ändamål är att bidra
till det demokratiska samhällets utveckling. Vi instämmer också i förslagen på
följande punkter i museilagen: fria kunskapsinstitutioner, publik verksamhet,
kunskapsuppbyggnad och samlingsförvaltning, samverkan och spridning i hela
landet.
Vi instämmer också i att det behövs ett nytt statsbidrag för samverkansprojekt mellan
statliga, regionala, kommunala och enskilda museum, i museisektorn för att
museiverksamhet ska komma fler till del.
När det gäller punkterna En ny myndighet för museer och utställningar ser vi positivt
på en myndighet som kan bidra till stärkt museiperspektiv på nationell nivå inom
ramen för samverkansmodellen. Samtidigt har vi svårt att ställning till vilka negativa
effekter en avveckling av Riksutställningars verksamhet skulle innebära för landets
regionala museer och exempelvis den samtida konstens utveckling och spridning i
landet.
Övriga delar av förslaget om kvalitetsutveckling genom kollegial granskning, mer
konsekvent och bättre anpassad styrning samt bättre möjligheter till att använda
avgiftsinkomster ligger utanför vårt kunskapsområde varför vi väljer att inte
kommentera dem.
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Sammanfattning
Vi instämmer i förslaget om ny museilag och behovet om nytt statsbidrag. När det
gäller inrättandet av en ny myndighet är vi positiva till en myndighet som bidrar till
stärkt museiperspektiv inom ramen för samverkansmodellen.
I detta ärende har Rikard Åslund och Lena Adem tagit del av remissen. Rikard
Åslund har varit föredragande och beslut har fattats i nämnden för regional tillväxt (se
bifogat beslut).
För Region Örebro län

Irén Lejegren
Ordförande i nämnden för regional tillväxt
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