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Museumsstrategi for Finnmark 2011 - 2015 - Høring
Saken gjelder
Finnmark fylkeskommune, kultur og idrettsavdelinga har sendt ut dokumentet
―Museumsstrategi for Finnmark 2011 – 2015 på høring. Høringsfristen er 2. mai 2011.
Sakens bakgrunn og fakta
Fylkesutvalget vedtok 16.2.2010 i sak 10/9 å iverksette en prosess som skulle lede fram til en
ny museumsplan for Finnmark. Det ble vedtatt et mandat for arbeidet, og Kultur, næring- og
samferdselsutvalget (KNS) ble oppnevnt som styringsgruppe for prosessen. I mandatet lå
følgende:
• Museumsplanen for Finnmark skal med utgangspunkt i de konsoliderte enhetene og
statlige føringer foreslå nye strategier for en museumspolitikk for Finnmark.
• Det skal utarbeides forslag til hvordan museene i Finnmark fortsatt kan utvikles
organisasjonsmessig og museumsfaglig.
• Forslagene skal formuleres i en ny museums- og arkivplan for Finnmark.
• Planen skal utarbeides med kultur- og idrettsavdelingen som sekretariat og med en
egen styringsgruppe.
• Prosessen skal inkludere berørte museer og kommuner.
• Planen skal legges fram for Fylkestinget til desember møtet 2010.
• Arbeidet med planen skal finansieres innenfor eksisterende rammer.
Bakgrunn for fylkesutvalgets vedtak var oppfordringer fra museene i Finnmark om å sette i
gang en prosess som skulle lede fram til en ny museumsplan. Alle museene i Finnmark,

inkludert de samiske, ble invitert til å delta i prosessen. Det ble også innledet et samarbeid
med Sametinget om arbeidet. Kultur- og idrettssjefen valgte å engasjere en ekstern prosessleder
til å forestå prosessen, da en også ønsket å legge en behovsanalyse til grunn for strategiarbeidet.
Stein Storsul ble engasjert til jobben.
Et utkast er nå ferdigstilt og sendt ut på høringsrunde. I korte trekk beskriver planens første del,
kapittel 1 – 4 planbehov for museene, formål og mål, museumslandskapet i Finnmark og
økonomisk oversikt. I forbindelse med høringsuttalelse fra Hammerfest kommune er kapittel 5
og 6 de viktige å gi tilbakemelding på.
Kapittel 5 Strategiske handlingsområder
På grunnlag av henvisningen til mål- og behovsanalysen i eget dokument, presenteres sju
strategiske innsatsområder.
1. Samlingsforvaltning
2. Faglig utvikling — FOU
3. Formidling
4. Språk og urfolk
5. Finnmarkshistorien
6. Bygg og lokaler
7. Arkiv
For Hammerfest kommune er spesielt punkt 1, 6 og 7 som er viktige i forhold til høringen.
- Samlokalisering av lokalhistoriske samlinger.
- Renovering og tetting av museumsbygget.
- Nytt arkiv i museets underetasje.
Kapittel 6 Strategiene – hovedgrep
Det foreslås at det opprettes et selskap, Museumstjenesten i Finnmark, etter mønster fra andre
fylker, som skal ivareta de felles utfordringer som museene står overfor og ikke kan løse alene.
Det foreslås at museumstjenesten i Finnmark SF etableres som et samvirkeforetak.
Det nye selskapet skal:
1. Ikke eie egne samlinger
2. Ikke eie egne utstillinger
3. Skal ikke framstå som et museum
Finansiering: det er gjort et anslag på 7 mill kr årlig, der personalutgiftene anslås til 2,6 mill kr.
Dette er tenkt dekket gjennom statlige tilskudd, midler fra Finnmark fylkeskommune,
Sametinget og medlemskommunene.
Dette forslaget er meget omstridt. Alle museene har klart gitt uttrykk for at de ikke ønsker et
nytt selskap men at felles utfordringer utvikles gjennom samarbeidsprosjekter og
samarbeidsløsninger. Museene mener at fylkeskommunen signaliserer misnøye med dagens
organisering. I årene 2006 – 2010 ble det gjennomført en omfattende reformprosess hvor antall
museum i Finnmark ble redusert til 5 organisatoriske enheter. Museene setter spørsmålstegn ved
forslaget om en ny omfattende konsolideringsprosess nå, det er ikke grunnlag for store
organisatoriske endringer.
Museene har søkt Norsk kulturråd om tilskudd til et felles 3 – årig prosjekt som handler om å
koordinere arbeidet med samlingsforvaltning. I prosjektet vil museene blant annet samarbeide

om registrering, digitalisering og synliggjøring av samlingene på nett. Norsk kulturråd har
innvilget tilsagn om 600 000 for 2011 og gitt signaler om videreføring av prosjektet i 2 år til.
Hvis fylkeskommunen har ønske om å styrke utviklingsarbeidet ved museene er tilskuddsmidler
på f.eks. 2 – 3 mill kr som museene kan søke på en bedre løsning enn å bruke store ressurser på
å opprette et nytt selskap.
Investeringsbudsjett og –finansiering
I planen under dette avsnittet omhandles ikke nytt magasin i Hammerfest. Et avsnitt 6.6 er nevnt
i teksten men er tydeligvis tatt ut i siste liten. I stedet er følgende avdelinger nevnt:
1.
2.
3.
4.
5.

Måsøy museum
Gamvik museum
Berlevåg museum
Vardømuseene
Kautokeino Bygdetun

6. Kokelv sjøsamiske museum
7. Porsanger museum
8. Tana museum
9. Saviomuseet

Det er positivt at planen argumenterer for at det ikke er grunnlag for et fellesmagasin i Finnmark
og at man i stedet går inn for flere små brannsikre og klimastyrte magasinrom. Men: det er et
sterkt ønske om å utvikle hele underetasjen i Gjenreisningsmuseet til et større fullverdig
magasin som også kan være en faglig ressurs for de andre avdelingene i selskapet.
Rådmannens vurdering
På basis av beskrivelsen under bakgrunn og fakta foreslår rådmannen følgende høringsuttalelse
fra Hammerfest kommune.
Museumsstategi for Finnmark 2011 – 2015, høringsuttalelse fra Hammerfest kommune
Hammerfest kommune slutter seg til det overordnede målet formulert i planens pkt 2.1 med de
fire F-ene:
 Forvaltning
 Forskning
 Formidling
 Fornying
Ellers har planen i kap 5 formulert en del utfordringer og strategier som uttrykker gode
intensjoner. Utvikling i den retning strategiene peker krever imidlertid at man har virkemidler
og konkrete tiltak. Planen er svært lite konkret på bruk av virkemidler. Hammerfest kommune
ønsker spesielt på kommentere følgende under pkt 5 og 6:
Samlingsforvaltning
En samling av de lokalhistoriske samlingene i Hammerfest har i lang tid vært ønskelig. Dette
gjelder spesielt samlingene til Hammerfest historielag og idrettshistorisk museum. Disse
samlingene er lagret under kummerlige forhold og med utilstrekkelig registrering. Store deler av
samlingene er også utilgjengelig for publikum. Det er ønskelig med en samlokalisering med
Gjenreisningsmuseet mht lagring i nytt magasin og en profesjonell behandling og registering av
gjenstandene av museets fagpersonell. En slik samlokalisering vil kreve store bygningsmessige
endringer/kostnader og behovet for personalressurser vil øke.

Bygg og lokaler
Gjenreisningsmuseet har i alle år siden åpningen har store lekkasjeproblemer som aldri har blitt
rettet opp. Hammerfest kommune har nå iverksatt denne renoveringen hvor bygget vil bli tettet.
Det er positivt at planen argumenterer for at det ikke er grunnlag for et fellesmagasin i Finnmark
og at man i stedet går inn for flere små brannsikre og klimastyrte magasinrom.
I planen under pkt 6.3.2 omhandles ikke nytt magasin i Hammerfest. Vi reagerer sterkt på dette
og ber om at nytt magasin/arkiv i Hammerfest tas med i planen.
Det er et sterkt ønske om å utvikle hele underetasjen i Gjenreisningsmuseet til et større
fullverdig magasin som også kan være en faglig ressurs for de andre avdelingene i selskapet.
Kapittel 6 Strategiene – hovedgrep
Det foreslås at det opprettes et selskap, Museumstjenesten i Finnmark, etter mønster fra andre
fylker, som skal ivareta de felles utfordringer som museene står overfor og ikke kan løse alene.
Det foreslås at museumstjenesten i Finnmark SF etableres som et samvirkeforetak og finansieres
gjennom statlige tilskudd, midler fra Finnmark fylkeskommune, Sametinget og
medlemskommunene.
Hammerfest kommune slutter seg til museenes oppfatning om dannelsen av et nytt selskap
―Museumstjenesten i Finnmark‖ og går i mot opprettelsen av et slikt selskap. Vi mener at
museenes felles utfordringer bør utvikles gjennom samarbeidsprosjekter og
samarbeidsløsninger. Hammerfest kommune deler også museenes oppfatning at
fylkeskommunen signaliserer misnøye med dagens organisering. I årene 2006 – 2010 ble det
gjennomført en omfattende reformprosess hvor antall museum i Finnmark ble redusert til 5
organisatoriske enheter. Vi setter spørsmålstegn ved forslaget om en ny omfattende
konsolideringsprosess nå, det er ikke grunnlag for store organisatoriske endringer.
Museene har søkt Norsk kulturråd om tilskudd til et felles 3 – årig prosjekt som handler om å
koordinere arbeidet med samlingsforvaltning. I prosjektet vil museene blant annet samarbeide
om registrering, digitalisering og synliggjøring av samlingene på nett. Norsk kulturråd har
innvilget tilsagn om 600 000 for 2011 og gitt signaler om videreføring av prosjektet i 2 år til.
Hvis fylkeskommunen har ønske om å styrke utviklingsarbeidet ved museene er tilskuddsmidler
på f.eks. 2 – 3 mill kr som museene kan søke på en bedre løsning enn å bruke store ressurser på
å opprette et nytt selskap.
Kommuner som Hasvik, Loppa og Lebesby står i dag utenfor ordningen og får ingen statlig eller
fylkeskommunal støtte til å ta vare på private eller kommunale samlinger av verdi for
finnmarkshistorien. Fylkeskommunen bør vurdere tiltak som kan stimulere til at privatarkiv,
museumstiltak og bygdetun i disse kommunene får en bedre tilknytning til de etablerte
museumsselskapene og til IKAF i Lakselv.
Hammerfest kommune skulle også ønske at planen var mer konkret og handlingsrettet. Den er
dog beskrivende. Planen har for løs tilknytning til fylkesplanens satsing på kulturnæringer og
reiseliv.

Rådmannens forslag til vedtak:
Hammerfest kommune slutter seg til museenes oppfatning om at dannelsen av et nytt selskap
Museumstjenesten i Finnmark blir feil ressursbruk i planperioden. Hammerfest kommune går
derfor imot opprettelsen av et slikt selskap. Vi mener at museenes felles utfordringer bør
utvikles gjennom samarbeidsprosjekter og samarbeidsløsninger. Hammerfest kommunes
høringsuttalelse i forbindelse med Museumsstrategi for Finnmark 2011 – 2015 vedtas av styret
for kultur, omsorg og undervisning.
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PS 30/11 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møte den 04.04.2011 godkjennes.

