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Hvem beslutter 

Fritids- og Kulturudvalget beslutter. 

Resumé 

Bornholms Museumsforening ansøger om en forhøjelse af Bornholms Kunstmuseums årlige 
driftstilskud med 400.000 kr. til ansættelse af en museumsfaglig medarbejder.  Ansøgningen 
forelægges udvalget til drøftelse. 

Indstilling og beslutning 

Servicedirektøren indstiller,  

• at udvalget drøfter ansøgningen 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 28. august 2017: 

Oversendes til budgetforhandlingerne til budget 2018. 

Sagsfremstilling 

Bornholms Museumsforening ansøger om en forhøjelse af Bornholms Kunstmuseums årlige 
driftstilskud med 400.000 kr. til ansættelse af en kunstfaglig medarbejder.   
 
Ansøger henviser til Slots- og Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering fra 2016, hvor staten 
påpeger, at museet mangler kunstfaglige medarbejdere. Ud af 10 fastansatte årsværk udgør 
kun to videnskabelige personale til varetagelse og udvikling af de museale opgaver. Af de to 
videnskabelige medarbejdere udgør kun det ene et kunstfagligt årsværk.  
 
Museumsforeningen fremfører, at kunstmuseet i disse år er arbejdsmæssigt udfordret på 
grund af museets udbygningsplaner og planlægning af det nye museumscenter. Denne 
situation gør det ifølge ansøger umuligt at leve op til statens krav om at opprioritere midler til 
varetagelse af museale opgaver, herunder forskning, inden for museets nuværende 
økonomiske rammer. 
 
Af ansøgningen fremgår det endvidere, at museets økonomi belastes af en høj udgift til 
bygningsdriften, hvilket også påpeges af Slots- og Kulturstyrelsen i kvalitetsvurderingen. Ifølge 
styrelsen udgør udgiften til bygningsdrift- og vedligeholdelse normalt 12-15 % af det samlede 
driftsbudget, men kunstmuseets udgifter andrager ca. 18 % af driftsbudgettet. 
Museumsforeningen gør opmærksom på, at foreningen forgæves har forsøgt at få en dialog 
med regionskommunen om at få afgrænset museets forpligtelser i forhold til bygningsdriften. 
 
Ansøger fremhæver, at museet på flere områder allerede har søgt at opfylde de seneste års 
stigende lovmæssige krav og standarder til museumsvirksomhed ved hjælp af egne midler. 
Det gælder digitalisering af samlingerne og ansættelse af en museumspædagog for at opfylde 



formidlingskrav og for at deltage i Skoletjenesten Bornholm.      
 

Ifølge museumsforeningen er Bornholms Kunstmuseum blandt de kunstmuseer i landet, der 
modtager mindst kommunal støtte.  Ansøger påpeger, at de museer som modtager lavere 
tilskud hverken i størrelse eller aktiviteter kan sammenlignes med Bornholms Kunstmuseum. 
Øvrige sammenlignelige kunstmuseer modtager ifølge ansøger gennemsnitlig ca. 5 mio. kr. i 
årligt kommunalt driftstilskud.   
 
I 2017 modtager Bornholms Kunstmuseum et kommunalt driftstilskud på 2.382.812 kr. 
svarende til 2.508.223 kr. inkl. moms.  
 
Museet modtager minimumstilskuddet på 1 mio. kr. i statstilskud. Ifølge ansøger er museet 
det eneste statsanerkendte kunstmuseum som modtager minimumtilskuddet. Dette placerer, 
museet i den absolutte bund, såfremt tilskuddet udregnes pr. gæst. 
 
Afslutningsvis påpeger ansøger, at faglige medarbejdere typisk formår at rejse eksterne midler 
svarende til størrelsen af det offentlige tilskud, hvorfor en udvidelse af den faglige 
medarbejderstab vil bidrage til museets fortsatte udvikling og opfyldelse af de statslige krav.   
 
Bornholms Kunstmuseum søgte i 2015 om forhøjelse af museets kommunale driftstilskud, men 
fik afslag. 
 
Det har ikke været muligt for administrationen at kvalificere grundlaget for ansøgers 
sammenligning af relevante museer. Dette vil forudsætte en kortlægning af de aktuelle 
museer, deres samlede økonomi, arbejdsområder, besøgstal m.v. Administrationen kan derfor 
vanskeligt vurdere, hvorvidt kunstmuseets nuværende økonomiske ramme er utilstrækkelig i 
forhold til øvrige statsanerkendte kunstmuseer. 

Økonomiske konsekvenser 

Der er ikke i budget 2017 og overslagsårene afsat midler til at udvide tilskudsrammen til 
Bornholms Kunstmuseum. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller 
Administrativ tilføjelse 

Såfremt Bornholms Kunstmuseum ikke modtager et øget driftstilskud på 400.000 kr. er der 
fortsat en forventning om, at museet løser sine faglige og museale forpligtelser inden for 
rammen. 
 
Det skal desuden bemærkes, at Bornholms Kunstmuseum inden 1. oktober 2017 skal 
fremlægge en plan for, hvordan museet vil følge op på Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger. 
Senest ét år efter styrelsens godkendelse af opfølgningsplanen skal museet indsende en etårs 
status på opfølgning på kvalitetsvurderingen.   


