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MUSEENE I SØR-TRØNDELAG – FORDELING AV REGIONALT TILSKUDD FOR 2010-2013
Arkivsaksnr.: 11/13838
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
1. Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til fordelingsnøkkel mellom de regionale tilskuddspartene
vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. I perioden 2010-2013 skal Trondheim
kommunes andel utgjøre 19,86 % av det regionale driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag.
2. Rådmannen kommer tilbake med forslag til dekning av manglende andel av bevilgning for 2010 i
forbindelse med sak om årsoppgjøret for 2010.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å underskrive protokollen fra forhandlingene mellom SørTrøndelag fylkeskommune og vertskommunene.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Saken gjelder
Denne saken omhandler fordelingen av det regionale driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag for
perioden 2010 – 2013. Det foreslås at Sør-Trøndelag fylkeskommune bidrar med 75 % av det regionale
driftstilskuddet. Videre foreslås at 25 % av det regionale tilskuddet fordeles forholdsvis mellom
vertskommunene ut fra andelen av driftstilskuddet som tilfalt museene i hver kommune i 2010.
Bakgrunn
Utgangspunktet for museumsreformen ble lagt i St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og
oppleving (om arkiv, bibliotek og museer). En viktig konsekvens av stortingsmeldingen var kravet om at
det skal etableres sterkere enheter for å sikre faglig kompetanse på regionalt nivå og et ønske om å samle
museene i et nasjonalt nettverk. Siden 2001 har museumssektoren i Norge gjennomgått en omfattende
endring i struktur og organisasjon. Samlet ble det i perioden 2002 – 2008 lagt inn ca. 200 millioner kroner i
stimuleringsmidler fra staten (uten prisomregninger). Staten forutsatte at fylkeskommuner og
vertskommuner skal ha et grunnleggende delansvar for museene. Dette har medført at økt statlig tilskudd til
museene også får konsekvenser for fylkeskommunens og vertskommunenes driftstilskudd til museene.
Museene i Sør-Trøndelag ble opprettet 1. januar 2009. Kulturdepartementet har i brev av 10.03.10 til
Sør-Trøndelag fylkeskommune fastsatt at regionens andel av det samlede offentlige driftstilskuddet skal
være 25 %. (vedlegg 1) Dette er fulgt opp gjennom forhandlinger mellom fylkeskommunen og
vertskommunene om hvordan den regionale andelen av tilskuddet skal fordeles. Forhandlingene ble
sluttført i mars 2011.
Fakta
De seks museene Museet Kystens Arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Ringve,
Trøndelag Folkemuseum og Trondheim Kunstmuseum gikk i løpet av 2008 sammen om å danne en ny
konsolidert enhet Museene i Sør-Trøndelag der Rockheim nå også inngår som egen enhet. Med
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etableringen av Rockheim økte det statlige tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag med godt over 20
millioner. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har blitt en del av Museene i Sør-Trøndelag fra og med 1.
januar 2011. Rørosmuseet står fortsatt utenfor, men museets driftstilskudd fra staten og fylkeskommunen
inngår i det samlede tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag. Det er en forutsetning at museet inngår i den
konsoliderte organisasjonen fra 1. januar 2012.
I ovennevnte brev fra Kulturdepartementet legger departementet til grunn at fordelingen av det offentlige
tilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag skal være inntil 75 % fra staten og minimum 25 % fra regionen fra
og med 2010. Til orientering vises det til at staten normalt forutsetter at regionene minst skal dekke 40 %
av det samlede offentlige tilskuddet til museene. Statens begrunnelsen for å avvike fra hovedregelen er først
og fremst at Ringsve museum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum tidligere utelukkende hadde statlig
driftstilskudd.
Grunnlag for fordelingen i 2011 er et statlig tilskudd til Museene i Sør-Trøndelag på kr 94 521 000
(vedlegg 2). I tillegg gir staten et tilskudd på kr 3 300 000 til en nasjonal ordning for innkjøp av
kunsthåndverk som forvaltes av Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Det totale offentlige driftstilskuddet
der statstilskuddet skal utgjøre 75 prosent, blir dermed kr 126 028 000. Dersom regionen skal stå for
25 % av bevilgningen, skal regionen yte kr 31 507 000 i driftstilskudd for 2011.
Forhandlingene om fordeling av det regionale tilskuddet i 2010 og 2011 er gjennomført på administrativt
nivå mellom fylkeskommunen og vertskommunene. Siste forhandlingsmøte ble gjennomført i mars 2011.
Det ble da oppnådd enighet om et forslag til fordeling slik det fremgår av tabellen i den vedlagte
protokollen (vedlegg 3). Det foreslås dermed at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal bidra med 75 % av
det regionale driftstilskuddet mens 25 % fordeles mellom vertskommunene ut fra andelen av driftstilskuddet
som tilfalt museene i hver kommune i 2010.
Trondheim kommunes andel blir i følge modellen 19,86 % av det regionale tilskuddet.
Videre ble vertskommunene og fylkeskommunen enige om at denne fordelingsnøkkelen skal gjelde for
årene 2010-2013.
I følge modellen skal tilskuddet fra Trondheim kommune økes med kr 307 000 for 2010. Disse midlene
var ikke avsatt i kulturbudsjettet for 2010. Staten forventer imidlertid å få oversendt dokumentasjon på at
regionen oppfyller sine forpliktelser om minimum 25 % av driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag for
2010. Rådmannen vil komme tilbake til finansiering av kr 307 000 i forbindelse med sak til bystyret om
årsoppgjøret for 2010.
For 2011 må tilskuddet fra Trondheim kommune i henhold til modellen økes med kr 286 000. Rådmannen
vil søke å finne dekning for dette beløpet innenfor rammen av kulturbudsjettet for 2011.
Vurdering
Rådmannen vurderer at Sør-Trøndelag har oppnådd en gunstig fordeling av det samlede offentlige
driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag når staten skal bidra med 75 % av tilskuddet. Den foreslåtte
modellen gir også en tilfredsstillende fordeling mellom fylkeskommunen og vertskommunene selv om dette
gir en ekstra budsjettmessig utfordring for Trondheim kommune for både 2010 og 2011. At fordelingen
mellom vertskommunene er knyttet til andelen av driftstilskuddet som tilfaller museene i hver kommune, gir
en rettferdig fordeling kommunene i mellom. Samtidig gir det likhet i forholdet mellom vertskommunenes
tilskudd og fylkeskommunens tilskudd.
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Da omfanget av museumsavdelingenes virksomhet kan endres, for eksempel ved utvidelser og økt drift, vil
det kunne bli nødvendig å ta opp fordelingsnøkkelen for vertskommunenes andel til ny vurdering. Det er
samtidig lite hensiktsmessig å gjennomføre forhandlinger hvert år. Et fireårig intervall synes passende
samtidig som det gir en forutsigbarhet for partene. Dersom erfaring viser at det er mer hensiktsmessig med
et annet intervall, bør dette kunne endres på et senere tidspunkt.
Fordelingsnøkkelen vil være bindende for kommunebudsjettet i perioden, og størrelsen på tilskuddet vil
være styrt av statens tilskudd til museene hvert år. Da endringer i statstilskuddet kan få store konsekvenser
for tilskuddene fra fylkeskommunen og Trondheim kommune, vil rådmannen be om at det gjennomføres
budsjettmøter med kulturdepartementet hvert år.
Konklusjon
Rådmannen foreslår at den framlagte protokollen med forslag til fordeling av regionalt driftstilskudd til
Museene i Sør-Trøndelag blir gjort gjeldende for budsjettårene 2010, 2011, 2012 og 2013.
Rådmannen vil komme tilbake med forslag til finansiering av økt tilskudd for 2010 i sak om årsoppgjøret
for 2010. Videre vil rådmannen finne dekning for manglende andel av bevilgningen for 2011 innenfor
rammen av kulturbudsjettet. Deretter vil rådmannen komme tilbake til tilskudd for 2012 og 2013 i
forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan for hvert av disse årene.

Rådmannen i Trondheim, 13.04.2011

Morten Wolden
Kommunaldirektør

Kjersti Lerseth
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:
1. Brev fra Kulturdepartementet vedrørende forholdet mellom tilskudd fra staten og regionen av
10.03.10
2. Brev fra Kulturdepartementet vedrørende driftstilskuddet til Museene i Sør-Trøndelag for 2011 av
28.12.10
3. Forslag til protokoll vedrørende fordeling av regionalt tilskudd til Museene i Sør-Trøndelag av
10.03.11
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