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Forslag til innstilling:
Bystyret ber om at rådmannen utreder en modell for hvordan et prøveprosjekt med gratis inngang på
museene kan gjennomføres. Det er viktig at prosjektet er basert på frivillighet, slik at de museene som
deltar, ønsker dette selv. Prosjektet bør ha en tidsramme, og evalueres etter at prosjektperioden har gått
ut, i forhold til om målet om økt besøk ved museene er nådd gjennom dette tiltaket.

Saksfremlegg - arkivsak 08/19801
87522/ 08

1

Trondheim kommune
Saksutre dning:
Privat forslag til bystyrets møte 28.02.2008
GRATIS INNGANG PÅ MUSEER I TRONDHEIM
I utviklingen av Trondheim som en kunnskapsby spiller museene en viktig rolle, både som forvaltere og
formidlere av kunnskap. Derfor er det viktig at vi ser på tiltak som kan utvikle museene i en positiv retning.
Vi tror at økt tilgjengelighet i form av gratis inngang kan gjøre at flere vil besøke museene, og at særlig
grupper som ikke bruker museene så mye i dag, i større grad vil ta dem i bruk. Dette vil gjøre den
kunnskapen og den natur- og kulturarven som trondheimsmuseene forvalter mer tilgjengelig for byens
befolkning, samtidig som en økt publikumstilstrømning kan ha en positiv effekt på utviklingen av det tilbudet
museene i dag har. Erfaringer fra andre byer, for eksempel Nasjonalmuseet i Oslo, har vist at besøkstallene
har gått opp når inngangspengene ble fjernet.
Museene i Trondheim er i all hovedsak organisert som stiftelser som mottar støtte fra både kommune, fylke
og stat. Ved de fleste museene utgjør billettinntektene i dag en relativt liten andel av deres totale inntekter,
men i et prøveprosjekt med gratis inngang, er det viktig at kommunen stiller opp og dekker hele eller deler
av det inntektstapet de museene som deltar vil ha med dette, slik at ikke forslaget går på bekostning av
aktiviteten eller kvaliteten på tilbudet.
Gratis inngang vil gjøre museene mer tilgjengelig for folk flest, og det vil på sikt kunne føre til at folk
benytter seg av museumstilbudet på en annen måte enn de gjør i dag. Dette vil føre til økt ferdsel og
aktivitet, og bidra til å gjøre Trondheim til en mer levende kunnskaps- og kulturby, noe som også kan være
positivt i markedsføringen av Trondheim som turistby.
Forslag til vedtak:
Bystyret ber om at rådmannen utreder en modell for hvordan et prøveprosjekt med gratis inngang på
museene kan gjennomføres. Det er viktig at prosjektet er basert på frivillighet, slik at de museene som
deltar, ønsker dette selv. Prosjektet bør ha en tidsramme, og evalueres etter at prosjektperioden har gått
ut, i forhold til om målet om økt besøk ved museene er nådd gjennom dette tiltaket.
Guri Melby
Venstre
Konklusjon
Ordfører foreslo privat forslag fra Guri Melby (V) om gratis inngang ved museer oversendt kultur-, idrettog friluftslivskomiteen for innstilling til bystyret.

Bystyresekretariatet i Trondheim , 14.05.2008

Ruth Normann
konsulent
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