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Ny stortingsmelding om museum - dialogmøter i regionene
I forbindelse med utarbeiding av ny stortingsmelding om museum, vil Kulturrådet arrangere dialogmøter i
alle regionene i løpet av 2019. Innspillsmøtene har en ren museumsfaglig profil, og er et viktig ledd i
kunnskapsinnhentingen til den kommende stortingsmeldingen.
Til disse møtene inviteres representanter fra museene i Det nasjonale museumsnettverket, de samiske
museene, museer som har fast driftstilskudd fra andre departement enn Kulturdepartementet og
fylkeskommunene. Landsdelsmuseer med virke utover regionen inviteres til dialogmøte i regionen der de
har geografisk tilhold. Kulturdepartementet vil være tilstede på møtene.
Kulturrådet har ansvar for det faglige innholdet og vil invitere museene i regionen til å delta med inntil to
personer. Vi ber fylkeskommunene om å være vertskap for møtene, dvs sørge for møterom og litt enkel
servering. Møtene vil ha en tidsramme på om lag fem timer inkludert pauser.
I deres region arrangeres møtet den 17. september i Bergen. Antall deltakere vil være rundt 28 - 30.
Vedlagt ligger liste over museene som inviteres i deres region, samt planlagt møteplan..
Innhold i møtene:
Presentasjonsrunde
Innledende innlegg v/Kulturrådet. Her presenteres Kulturrådets faglige vurdering av regionens
muligheter og utfordringer.
Tilsvar fra museene – åpen runde med kommentarer og/eller korte forhåndsinnmeldte innlegg.
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Plenumssamtale med utgangspunkt i innledningen og konkrete regionspesifikke spørsmål foreberedt av
Kulturrådet.
Pause
Avsluttende kommentarer fra museer og regioner før oppsummering ved Kulturrådet.
Vi ber om at fylkeskommunen utpeker en kontaktperson som vi kan ha videre kontakt med.
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