LÄNSMUSEERNAS	
  SAMARBETSRÅD	
  
Förslag till

Verksamhetsberättelse 2014
Länsmuseernas samarbetsråd består av medlemsmuseer som bedriver bred
kulturhistorisk verksamhet med regionalt uppdrag.
Länsmuseernas samarbetsråds verksamhetsidé:
Länsmuseernas samarbetsråd bevakar, analyserar och agerar för den regionala
museiverksamhetens bästa genom politisk påverkan.
Samarbetsrådet gör detta genom att:
- Utveckla och stärka kontakter med departement, myndigheter och
organisationer via uppvaktningar och remisser.
- Vara en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- Identifiera, tydliggöra och informera kring relevanta samhällsprocesser.
- Förmedla den regionala museiverksamhetens behov till aktörer med ansvar
för museiområdet och speciellt arbeta för att stärka de regionala museernas
långsiktiga offentliga finansiering.
- Tydliggöra och sprida idén om museerna som arenor och kompetens och
resurscentra.
- Vara en resurs för den regionala museiverksamheten i samverkansmodellen
och arbetet med kulturplanerna.
- Utveckla strategiska samarbeten med Riksförbundet Sveriges Museer,
Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige och Riksutställningar
och andra aktörer inom kulturområdet.

Aktiviteter 2014
Nytt strategi- och policydokument 2014-2016
Det nya strategidokumentet för 2014-2016 antogs på årsmötet 8 april.
Möten och sammanträden
Årsmötet ägde rum i Umeå den 8 april i samband med Museernas Vårmöte som
arrangerades av Riksförbundet Sveriges Museer 8-10 april. Höstmötet arrangerades i
samarbete med Kalmar läns museum och Statens Fastighetsverks konferens ”Öppna
portar” 22-23 oktober. Temat var besöksmålsutveckling av kulturmiljöer.
Styrelsen har haft sex sammanträden samt ett presidiemöte.
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Uppvaktningar
- Den 26/3 uppvaktade Samarbetsrådet museiutredningen.
- Den 28/4 deltog Samarbetsrådet i ett referensgruppsmöte angående Digisams
arbete med att ta fram nationella riktlinjer för en samordnad digital
informationsbehandling och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av
samlingar.
- Den 16/6 deltog Kulturrådet på Samarbetsrådets styrelsesammanträde med
diskussion bl.a. kring digitaliseringen av museernas samlingar, tillgängligheten,
pedagogisk utveckling av materialet för t.ex. skolverksamheten och behovet av
samordning samt Riksutställningar rapport om svenska museers ekonomiska
utveckling 2005-12.
- Samma daq gjordes en uppvaktning på Arbetsmarknadsdepartementet med
anledning av den skrivelse Samarbetsrådet ställt till departementet angående de
länsmuseernas ekonomiska problem med anledning av att taket för
lönebidragsanställda inte höjts. Arbetsmarknadsdepartementet var välvilligt inställda
till lönebidragsdiskussionen.
- Den 24/6 träffade Samarbetsrådet Myndigheten för kulturanalys tillsammans med
övriga samarbetsråd
- Den 6-7/10 deltog samarbetsrådet i SKLs kulturkonferens ”Hallå! - om att
kommunicera och samverka”.
- Samarbetsrådet deltog också, den 8/10, i en av Riksantikvarieämbetet och
Myndigheten för kulturanalys sammankallad diskussion kring statistikinlämning för
museernas verksamhet inom kulturmiljöarbetet.
- Den 22/10 träffade samarbetsrådet Riksutställningars nya GD Rebecka Nolmark
där bl.a. Riksutställningars utredning om museernas ekonomi diskuterades.
Utbildning museipolitiker
Utbildnings- och informationsinsatser har skett i samband med vår och höstmöten.
Under året har planerats en större utbildning för museipolitiker 2015.
Stärka den regionala infrastrukturen och utveckla strategiska allianser
Länsmuseernas Samarbetsråd har under 2014 att arbetat för den regionala
kulturpolitiken genom att inlämna en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet där
behovet av en uppskrivning av taket för lönebidragen tydliggjordes.
Samarbetsrådet har också i en skrivelse till Kulturdepartementet lyft fram behovet av
en utredning som belyser länsmuseernas generellt sett negativa ekonomiska
utveckling de senaste 5-6 åren.
Samarbetsrådet har yttrat sig över följerättsutredningens betänkande ”Frågor om
följerätt och museernas kopiering (SOU 2014:36)”
Tillsammans med Länsmusikens samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige
arrangerade Samarbetsrådet en heldag med seminarier under Almedalsveckan inom
temat – Kulturens kraft för innanförskap? Kulturens roll för ett hållbart och
inkluderande samhälle.

2

Under året har samarbetsrådet deltagit i fem styrelsemöten för Riksförbundet
Sveriges Museer med bl.a. planering av Riksförbundets visionsarbete och vårmötet.
Kontakter med Riksutställningar bl.a. angående deras rapport ”En analys av
svenska museers ekonomiska utveckling 2005-2012”.
Samarbetsrådet har haft ett gemensamt styrelsemöte med föreningen Sveriges
landsantikvarier samt löpande samråd i viktigare frågor.
Länsmuseernas uppdragsverksamhet
Länsmuseernas Samarbetsråd har under året bevakat hur den ändrade
kulturminneslagen, upphandlingsförfaranden, ökad konkurrens och länsövergripande
samarbeten påverkat länsmuseernas uppdragsverksamhet. Samarbetsrådet har i
olika sammanhang tydliggjort de regionala museernas specifika betydelse som
långsiktiga regionala kunskapsbyggare och förmedlare.
Utträde ur Samarbetsrådet
Under året har Jamtli valt att utträda ur Samarbetsrådet.
KFS
Länsmuseernas Samarbetsråd har deltagit i Kfs:s styrelse samt i Kfs-dagarna i
Uppsala 14-15/5. Under året har ett treårigt avtal tecknats.
Uppföljning av strategiska mål 2014-16
- Senast om fem år har länsmuseerna full kostnadstäckning för löneutvecklingen –
2014 fick den regionala kulturverksamheten 2,3% uppskrivning av staten. En
glädjande utfall där de uppvaktningar Samarbetsrådet gjort bedöms bidragit till detta.
- Vid regionförstoringar skall inga länsmuseer avvecklats – ingen regionförstoring har
genomförts under året.
- Museerna har en representant i Kulturrådets nationella samverkansråd –
Samarbetsrådet har uppvaktat Kulturrådet i frågan men Kulturrådet anser att
Riksantikvarieämbetet är museernas representant vilket inte stämmer med
samarbetsrådets åsikt då museiverksamhet är vidare än Riksantikvarieämbetets
verksamhetsområde. Samarbetsrådet kommer att fortsätta arbetet med att få
representation för museerna i Samverkansrådet.
- En aktuell, informationsrik hemsida – en informationsrik hemsida har utvecklats som
uppdateras kontinuerligt.
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