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chefenTill statsrådet och
för Kulturdepartementet

chefen för Kultur-decemberbemyndigade den 12 1996Regeringen
1996:07 förorganisationskommitté Kutillkalladepartementet att en

och genomföra etableringenriksdagens beslut förberedaenligt ettatt av
dir. 1996:110.världskulturmuseum Göteborgi

förordnade statsrådet MaritabemyndigandeMed stöd dettaav
K.Å. JohanssonlandshövdingenUlvskog den december 1996 Bengt19

dagentledigades den januari 1997. Sammaordförande. 30Hanatt vara
ord-Christinaförordnades verkställande direktören Rogestam att vara

förande i kommittén.
riksdags-den februari 1997förordnades fr.o.m. 21Till ledamöter

civil-utställningsproducentledamot Annika Nilsson, Eva Persson,
Lindström.kommunalråd Solveig Evaochingenjör Alvar Persson

1997. Somfr.o.m. den oktoberentledigades ledamot 7Persson som
universitetslektor Mariadagledamot förordnades fr.o.m. samma

Fregidou-Malama.
museicheffebruari 1997förordnades fr.o.m. den 21Som experter

Erikriksantikvarie Wegraeus,överintendent Olle Granath,Kåks,Per
Gunnel Stenqvist,departementsrådgeneraldirektör Göran Lannegren,

departementssekreterareRånlund,Andersdepartementssekreterare
museichef Sven-Erikinstitutionschef LeifRygård, Magnusson,Anna
Rydén. Lingarkitekt Cajsa Janrektor Ling och SARIsacsson, Jan ent-

förordnades fr.o.m.ochledigades fr.o.m. den juli 1997,1 expertsom
ochtidigare ledamot,Samuelsson.dag rektor Eva Persson,Bosamma

Leijonhufvud förordnadesförhandlingsdirektör Agneta expertersom
fr.o.m. den 1Rygård entledigadesfr.o.m. den oktober 1997.7 Anna

fr.o.m. dag departe-och förordnades1998, expert sammamars som
entledigades fr.o.m. den 4 majRydénmentsråd Kristian CajsaBerg.

1998.
Gidlöf,december LeifHuvudsekreterare fr.o.m. den 199615var
anställddeltidbiträdande sekreterare påKulturdepartementet. Som var

aprilunder perioden fr.o.m. denBrodin, Göteborgs kommun, 15Louise
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1997, sedan den konsultbasis med1 maj 1998 på inriktning sär-mot
skilda frågor. Kommitténs assistent Berglund.Monicavar

Kommittén ingav den 1997 arbetsplan, budget och infor-19 mars
mationsplan för arbetet, den november4 1997 kompletterat med budget
för 1998. Kommittén sammanträdde september 1998 19 gånger,t.o.m.

med samtliga närvarande.13 gånger vissa eller expertervarav
Kommittén överlämnade första delrapportenligt direktiven en

verksamhetsidén, oktober ochbyggnadsfrågan m.m. den 19971 en
andra lokaler, den februaripersonal, resurser 16 1998. Därutöver in-

tilltvå särskilda skrivelser den augusti underlag budget-11 1997gavs
förord för lokaliseringarbetet inför 1998 och den 6 november 1997

museibyggnad i Göteborg.av
från den internationella utvärderingen offentliggjordesRapporten

den oktober Vidare publicerade kommittén två nyhetsbrev3 1997.
under och två under Direktiv, särskilda skrivel-1997 1998. rapporter,

nyhetsbrev publicerades också på Intemet.ser, m.m.
anslutning till kommitténs arbete redovisade regeringen iI prop.

1997/98:l utgiftsområde 85 l997/98:150 142 sina17, samts.
aktuella bedömningar. den april 1998Vidare regeringen 6 Statensgav
fastighetsverk internationell arkitekttävling.i uppdrag genomföraatt en

förstatligandebåda avtalen med Göteborgs kommunDe om av
godkändesEtnografiska framtida överlåtelse tomtmarkmuseet samt av

septemberregeringen den 10 1998.av
den tredjeföreliggande slutbetänkande redovisar kommitténI

arbetet liksom uppdraget dess helhet.i ietappen
för fatta de löpandeKommittén kvarstår till utgången 1998 attav

verkställighetsbeslut fram till dess den myndighetenbehövs attsom nya
träder i verksamhet den januari 1999.1

Stockholm oktoberi 1998

Christina Rogestam

Annika Nilsson Alvar Persson

Solveig Lindström Fregidou-MalamaMaria

/Leif Gidlöf
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Sammanfattning

Organisationskommitténs arbete har enligt direktiven bedrivits i tre
med successiv avrapportering. Detta den avslutandeetapper är rappor-

Kommittén upphör den 31 december och efterträds då den1998ten. av
myndigheten.nya
kapitelI uppdrag och förutsättningar1 redovisas hur kommitténom

inom denna valt lägga och praktiskt genomföra arbetet medattram upp
tyngdpunkt denpå tredje och huvudsak avslutandei Kommit-etappen.
tén har uppgift detsin politiska grundbeslutet till-sett attsom ge en
räckligt operativ utformning för fortsattaden uppbyggnadsprocessen
inom den fr.o.m.organisationen 1999. denna kommer pågåAtt attnya
tre-fyra år fram till verksamhet i full skala, då den byggnadenäven nya
i Göteborg i bruk, har begränsat kommitténs möjligheter tilltas
detaljutfomining och precision. Samtidigt myndigheten det ut-ges

krävs för ambi-samla skilda nätverk, traditioner ochattrymme som
tioner in i samverkande helhet därifrån gradvis utvecklaochen nya
perspektiv och verksamhetsfonner.

Kommitténs behandling den allmänna verksamhetsinriktningen iav
kapitel 2 inleds med kort faktasammanställning de ingåendeöveren
fyra sammanfattning den internationella utvärde-samtmuseerna en av
ringen dessa. utvärderamas synpunkter har kommittén för delAv sinav
främst tagit fasta lokalfrågoma fortsattapå behovet insatsersamt avav
SESAM-karaktär. Andra bedömningar starka och sidorav svaga
kvarstår för beaktande i kommande verksamhetsplanering.

deFrån givna politiska utgångspunkterna formulerades tidigt en
verksamhetsidé, relativt allmänt hållen och därmed organi-ärsom ger
sationen vid för förverkligandet sitt uppdrag. kvarstårDennaen ram av
i slutrapporten. engagerade arbete, därefterDet inom och utomsom
kommittén lagts på idébildning och praktiska finns emel-uppslag,ner
lertid dokumenterat och bör förledning och personal god grundge en
den framtida verksamheten. avspeglas också i andra delar kom-Det av
mitténs överväganden.

I kapitel lyfter3 kommittén fram antal centrala strategiska frågor.ett
Som två delvis effektivsammanhängande sådana framhålls särskilt en
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IT-uppbyggnad fortsatta SESAM-karaktär,interna insatsersamt av
vilka båda behandlas i ekonomiavsnittet kap. 7.även

För vidareutveckling utställningsverksamheten konstateraren av
kommittén åtskilliga idéer profilering och konkreta inslag kom-att om

fram.mit rekommenderar litet centralt utställnings-Kommittén att ett
sekretariat etableras för driva på och praktisktmed rörliga attresurser
stödja försådan utveckling, också bör till fördel struk-etten som vara

med Riksutställningar och länsmuseema.samarbete bl.a. Enturerat
kortfattad redovisning den aktuella utställningsplaneringenges av
1999-2000.

övergångsfrågor avseende nuvarandeKommittén vissaäventar upp
servicefunktioner, biblioteksverksamheten, fondstiftelser, samlingamas
juridiska Myndigheten rekommenderas analysera påattstatus m.m.
vilka ändamålsenligt ytterligare utvecklapunkter det är att gemen-en

infrastruktur eller samverkan med andra aktörer.i regi isam egen
Vidare uppgift för den blivandeunderstryker kommittén viktigatt en

grundläggandemyndighetsledningen tidigt skapa policy iär att en
ochbalansfrågor. lyfts fram mellan samordningSärskilt avvägningar

decentralisering, verksamhet och uppdragmellan i regi externaegen
och utvecklings-mellan traditionella museiuppgifter och rollen som

för med sig bör,kulturmöten den organisationenDecentrum. som nya
enligt kommitténs uppfattning, ha förutsättningar bli kreativa ochatt

resultat.de skilda perspektiven leda till okonventionellagenom
jfr likaså detRollen behandlas kap. 4, avsom ansvarsmuseum

ÄvenGöteborgs Museion-projektet. Stockholmuniversitet initierade i
bör vidareutvecklas.motsvarande forskningssamarbete kunna Kon-
takter för världskultur imed försöksverksamheten inom Forum
Stockholm Förintelsen bör ocksåarbetet påsamt ett museum om
etableras.

Organisationsfrågorna behandlas i kapitel och konkretiseras i4 ett
förslag föreslås fåtill instruktion med motiveringar. Styrelsen ansvar
för omedelbart underorganisation och chefsanställningar på nivån

kontakt-myndighetschefen liksom beslut sådana rådgivande ochom
skapande förankring och idéinflöde.kan ytterligareorgan som ge

förutsättningar aktivtKommittén bedömningen styrelsensgör attatt
medverka stöd dettai uppbyggnadsprocessen och bli verkligt iett
befrämjas möjligtfå så brett för verksamheten äratt ettav ansvar som
inom verksförordningens Grundorganisationen består vidram.
ingången fyra och centralt kansli. Myndigheten1999 ettav av museer

helhet föreslås få för världskultur.Statensnamnetsom museer
Myndighetschefen överintendenten föreslås ställning iinta samma

förhållande förfogandetill hela och har till omedelbart iorganisationen
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första hand det centrala kansliet. Kommittén rekommenderar kans-att
liet får stabskaraktär och, ekonomiadminstrativ kompetens,utöver
innefattar delvis rörliga för specialområden utställningarresurser som
t.ex. utställningssekretariat, programaktiviteter, inforrnation-mark-ett
nadsföring, forskningsfrågor, IT-strategi och personalutveckling. Detta

naturligt inför uppbyggnad verksamhetenär medäven etten av som,
decentraliserat resultatansvar, måste ställa mycket höga krav påanses
planeringsförmåga, överblick, initiativ och ekonomisk kontroll.

avvaktanI på regeringens pågående museistrukturenöversyn av
enligt förslaget medövertas mindre omformulering den uppgiften som

ligger på Folkens museum-etnografiska, trotsansvarsmuseum, som nu
den myndighetens arbetsområde ochatt perspektiv blir vidare.nya

Eventuella praktiska gränsdragningsproblem förutsätts kunnasom nu
lösas berörda myndigheter emellan.

Lokalfrågoma kapiteli domineras5 naturligt lokaliseringenav av
nybyggnaden i Göteborg till Korsvägen/Södra där kommitténvägen,
framför allt vägletts kommande samarbete med det blivande Veten-av
skapscentrum och universitetet/Museion publika förutsättningar.samt
Avtal med Göteborgs kommun framtida överlåtelse tomtmarkom av
träffades den 23 juni 1998 och godkändes beslutregeringen i den 10av
september. internationellEn arkitekttävling i två pågår sedan julisteg
1998 på regeringens uppdrag och i regi Statens fastighetsverk medav

investeringskostnad på mkr200 utgångspunkt. Slutligten som av-
görande planeras till maj 1999 och invigningen byggnaden till vårenav
2003. Motsvarande tävling för det närliggande Vetenskapscentrum av-
gjordes i september 1998.

Vad gäller lokalfrågorövriga i Göteborg berör kommittén de nuva-
rande magasinen, kräver vissa kortsiktiga åtgärder för kunnaattsom

fram till dess den byggnaden i bruk. Magasins-accepteras att tasnya
lösningen där längrepå sikt kan komma kräva ytterligareatt avväg-
ningar mellan olika intressen. det kanslietsFör behov har kommit-nya
tén anskaffat tillfälliga lokaler.

Lokalerna i Stockholm har också studerats från olika utgångspunk-
några konkreta förslag har inte funnits förutsättningarter, attmen

lämna. Kommittén utgår dock från den myndighetsledningenatt nya
samlat analyserar lokalsituationen och de initiativ långsiktigttar som
kan visa sig motiverade.

Personalfrågoma behandlas i kapitel Efter kort inledningen om
arbetsrättsliga förutsättningar redogör kommittén för de praktiska
åtgärderna, innefattat personliga brev till samtliga anställda ochsom
förhandlingar s.k. inrangeringsavtal mellan Arbetsgivarverketettom
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kan lokaladenna grundoch de fackliga huvudorganisationerna. På nya
skede.avtal träffas med myndigheten ipart ettsom senare

kompetensfrågoma i denvidare allmäntKommittén berör nuva-
myndighetendenrande och rekommenderarorganisationen attnya
kompetensbehovför vilkatidigt och utforma strategianalysera nyaen

främst deninriktningNyrekryteringen medbehöver motmötas.som
tyngdpunkt förstGöteborg bör ha sintillkommande verksamheten i

främja rörlig-den också kanoch läggas sååren 2002 2003 attuppmen
inledande rekryteringhet vidareutveckling organisationen. Enoch inom

bör i övrigtchef pågår. Förutsättningenadministrativ attvara spe-av
tillförs efterhand ochverksamhetsområdencialistkompetens olikapå

möjligt.med så rörliga resursinsatser som
ekonomin ibedömningarkommittén för sinakapitel redogörI 7 av

verk-disponerarperspektiv. 1999kortare längre Föroch någotett ett
inkl.till de statligasamheten nuvarande anslagi princip tre museerna

myndighetskanslier,från centralaverksamhetsneutrala överföringar
detmkrGöteborg på 4till Etnografiska istatsbidraget samtmuseet ca

frånmkr. Anslagsramen29särskilt beslutade reformutrymmet på
budgetpropositionen. Inomdenna utgångspunkt ipreciseras närmare

drifts-kommunalabortfallandedenna myndigheten täckahar ävenatt
verksamhet i Göteborg.mkr för befintligmedel på 6ca

fram-till vadanslutningrekommenderar vidare iKommittén som-
särskildapåinför satsningarfördes delrapporten 1999den andrai -

ipersonalutveckling, lanseringIT-uppbyggnad,rörandepunkter, främst
egenfinansieradeutställningsverksamhetolika former, förstärkt samt

lyftsorienteringför internationellinsatser SESAM-karaktär. Resorav
uppbyggnadsskedet.iockså fram särskilt angelägnasom

planeringshori-aktuelladirektiven och regeringensenlighet medI
förperspektivekonomiskaallmännakommitténredovisar vissasont

verksamhetenpunktinsatsema ide nämndaperioden med1999-2001
bedömningKommittén sinbåda första åren.koncentrerade till de avger

underanspråkbehöva irefonnutrymmet kanhur mycket tassomav
med anslagsspa-betonas viktendenna period. Samtidigt att systemetav

uppbyggnads-möjligt under helaflexibeltrande får utnyttjas så som
ekonomiplanera sinför myndigheten attutrymmeattprocessen ge

långsiktigt.
intäktsutveckling,vad gällerbetraktar variablemaKommittén

projektEU-bidrag tillexternfinansiering sponsring, somm.m.genom
detta förbere-möjligt redan påalltför och det inteännu öppna attanser

delar.antaganden i dessa Attdande stadium tillräckligt säkragöra
extemfinansie-principiellt förklarlägga praktiskt ochförutsättningarna

uppgiftprioriterademellertidring inslag verksamheten böri vara enav
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form och börjarverksamheten finner sinmedde åren i taktnärmaste att
måstedet lägetlokalförhållandena. Iinför bl.a. deplanera konkret nya
längrepåbeslut finansieringenutgångspunkter förskapas tydligare om

sikt.
fråge-ellerförslag på områdenantalkommitténVidare lämnar ett

behovetverksamhetsspecifik karaktär, därställningar delvis av enav
särskild återrap-påregleringsbrevetkrav iutvärdering kan motivera

portering.
arbetsuppgifter,personaladministativaochsådana ekonomi-För

kommit-harkansliet,det centralaomedelbart kaninte övertas avsom
Kammarkollegiet.meduppdragsavtaltidsbegränsadetén träffat

för denmöjlighetmedövergångslösningavseddaAvtalen är att vara en
ochinnehålltillställning1999under vårenmyndigheten taattnya

Ekonomistyr-medhar upptagitskontakterKompletterandevaraktighet.
och Kammar-sekretariatetsRiksrevisionsverket. Iochningsverket

kontoplan iocharbetsordningframuppgifter ingårkollegiets att ta
statligadetverksamhetenkopplaskickpreliminärt motsamt att upp

tillhandahåller.Ekonomistyrningsverketredovisningssystem som
former-beskrivshandförstafrågor. Isamlas vissa övrigakapitel 8I

okto-den 22-25Göteborgimuseimässandeltagandet nordiskaför ina
kom-Göteborgsmedgenomförtsförhandlingarnaber hur1998 samt

mun.
kommitténsgällerbilagor. Dettaredovisasantal dokumentEtt som

utvärderingen,internationellasammanfattning den ut-direktiv, aven
personalentillskrivelsemaarkitekttävlingen,fördrag programmetur

ramöverenskommelsemamyndigheten,till denöverförande nyaom
museer/Riksantikvarie-historiskaoch Statensmed konstmuseerStatens

kommun.Göteborgsavtalen medämbetet samt
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Inledning1

förutsättningarochUppdrag1.1

skallriksdagen övertabeslötriksmöte att statenUnder 1996/97 års
januariGöteborg den liEtnografiskaförhuvudmannaskapet museet

Folkensmedtillsammans museum-etno-detta1999 samt att museum
skallStockholmÖstasiatiska iMedelhavsmuseetochgrafiska, museet

1996/97:3,prop.Göteborgimedmuseimyndigheti säteingå en ny
1996/97:129.rskr.1996/97:KrU1,bet.

organisa-utredandehand varitförsta inte utanKommittén har i en
förberedabil. 1direktivenenligtmed uppdraget atttionskommitté

bästaoch skapa1999januariden 1myndigheteninrättandet den nyaav
statsmakternadeigång inomkommaför dennamöjliga villkor att ramar

allmänpolitiskadeuppgiften har varitpraktiska attangivit. Den ge
vadutformningoperativtillräckligtutgångslägetiriktlinjerna avseren

lokalerpersonal,ekonomi,organisation,innehåll,verksamhetens m.m.
medmyndighetenblivandedenföreträdahaftharKommittén att
denverkställighetsbeslut iochregeringenförslag tillförhandlingar,

behövts.omfattning som
lokalt iverksamhetbedrivakommermuseimyndigheten attDen nya

bl.a.medsamarbeteutvecklaförutsättsStockholmochGöteborg samt
landet. Denochmuseiverksamhet inom utomochlänsmuseet annan

och hakunskapsfáltoch ettbrett intresse-verka inomkommer ettatt
för-skallverksamhetetableradlängeSedanperspektiv.internationellt
förformertvärvetenskapligadärnyutvecklad,med ansatser, nyaenas

viktigasärskiltIT-användningutveckladoch utgörpublikt arbete
verksamhetsinriktningenförutgångspunkternapolitiskainslag. De

kort isammanfattasdirektiven ävenutförligt irelativtbehandlas men
avsnitt 2.3.

MedÄven förutsättningarna.har ingått iGöteborglokaler inya
ellerförkrävsmycket långa etttill denhänsyn ny-somprocess

kom-nödvändigt förhar det varitstorleksordningdennaombygge av
behandlaövrigtmed arbetet i ävenparallelltochfrån börjanmittén att
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den fysiska lokaliseringen i Göteborg och faktorer styrande för investe-
ringens storlek.

Uppbyggnad, resursanvändning och prioriteringar på längre sikt
verksamhetsplanering från delvissamt utgångspunkter blirnya en pro-

måste genomföras stegvis myndighetsledning, styrelse ochcess som av
personal under de tre-fyra åren fram till dessnärmaste verksamhet iatt
full skala uppnås med färdigställandet den byggnaden iäven av nya
Göteborg. förlängdaDenna tidshorisont har samtidigt minskat utrym-

för kommittén utveckla detaljerna i verksamhetenmet i den omfatt-att
ning direktiven delvis utgått från.som

1.2 arbetet bedrivsHur under den tredje
etappen

de båda förstaI har kommittén redovisat pågående arbeteetappema
med verksamhetsidé grundläggande lokal- och personal-samt resurs-,
frågor. arbetetHur bedrivits under denna period framgår deav rappor-

ingivits i oktober 1997 och februari 1998 några friståen-ter isamtsom
de skrivelser.

Den tredje avslutas med detta slutbetänkande, ocksåetappen som
sammanfattar kommitténs arbete dess helhet.i Kommittén redovisar nu
sina samlade bedömningar och lämnar resterande förslag till rege-
ringen, förstai hand vad instruktion för den myndigheten.avser nya
Därefter finns kommittén formellt kvar till årets utgång för de löpande
förvaltningsåtgärder behövs avvaktani på den myndig-attsom nya
heten bildas den 1 januari 1999. Folkens museum-etnografiska upphör

myndighet vid tidpunkt. tillFram dess kvarstår ocksåsom egen samma
all berörd personal hos nuvarande myndigheter.

Med utgångspunkt från den i första delrapporten formulerade verk-
samhetsidén har kommittén arbetat vidare med allmän verksamhets-
inriktning kap. 2 och vissa Sammanhörande strategiska frågor
kap. 3 olika karaktär. Som bakgrund redovisas summariskav en
faktasammanställning de ingående den intematio-samtom museerna
nella utvärderingen dessa. En kort sammanfattning denav av senare
återfinns bilagasom

Till stöd för kommittén dennai allmänna del har några arbetsgrup-
Åtskilligtmedverkat i två omgångar. material har inkommitävenper

utifrån, vilket tillsammans medspontant visst underlag från grupp--
arbetet under våren 1998 distribuerats till berörda och fack-museer-
liga organisationer för eventuella synpunkter. Resultatet dennaav pro-

har tillförts kommitténs överväganden kan framför allt för-cess men
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kommandedessför myndigheten ireferenspunkter egetväntas ge
uppbyggnadsarbete.

kap. 4.frågorhärtill legatanslutning har organisationI nära om
harmyndigheten tagitsinstruktion för dentill ochförslagEtt nyanamn

Kommittén har iolika punkter.påfram tillsammans med motiveringar
uppdragsformuleringen,kringfrågordenna del särskilt övervägt upp-

styrelsens roll.giften samtansvarsmuseumsom
blivandedennaturligt domineratskap. har heltLokalfrågorna 5 av

företrädesviskontakter harGöteborg. Talrikamuseibyggnaden i -
framför allt Göteborgsmedordföranden förekommitgenom -

ochVetenskapscentrum Göte-stiftelsen förnybildadekommun, den ett
föreliggande initiativmöjligt samordnaför långtborgs universitet såatt

lokaliseringsfrågan slutligt avgjotts.sedansynnerhetoch intressen, i
samråd medfastighetsverk ilokalprogram, StatensUtdrag det somur

arkitekttävlingens förstaförunderlagkommittén tagit fram stegsom
bilagaoch hösten 1998, intasunder somsommaren

myndighets-för detanskaffat lokalerkommitténVidare har nya
Stockholmsrelaterade lokal-deGöteborgkansliet i övervägtävensamt

frågorna.
arbetsrättsligadefokus legat påpersonal kap. 6 harVad avser

denanställda tillöverföra deförutsättningarna attsamt nyaprocessen
med Arbetsgivar-samverkathar kommitténmyndigheten. den delenI

erhållitmars-april 1998anställda har underoch samtligaverket, per-
fackligade centralaArbetsgivarverket ochbil. 4.sonliga brev sakeni

slutföras,kunnatinteförhandlingar,förorganisationerna ännu omsom
avtal blirVerksamhetsanpassade lokalainrangeringsavtal.s.k.ett

fackligalokalamyndigheten och dedärmed fråga mellan den nyaen
chefadministrativavseenderekryteringsprocessorganisationerna. En

har påbörjats.
redovisade kommitténfebruari 1998andra delrapport isinI sam-

överförsekonomiskavilkamanfattande beräkningar resurser somav
Översiktliga förslagmyndigheten.verksamhet till denfrån befintlig nya

för denreforrnutrymmetdet ekonomiskatill disposition myn-nyaav
budgetpro-underlag i departementetssamtidigtdigheten lämnades som

långt detkommittén såharför Under den tredje1999. etappencess
treårsperspektiv 1999-tillmöjligt utsträckt sina bedömningarvarit ett

visstutvärdering, lämnatinslag kommandemöjligt i2001 samt, ettsom
kap. 7.regleringsbrevetåterrapporteringskrav iunderlag för specifika

huvudsak teknisköverföringsfrågor iRamöverenskommelser avom
resursöverföring fr.o.m. 1999verksamhetsneutralinklusivenatur en

konstmuseer,chefsmyndigheterna Statensträffats med de berördahar
Vidare5-6.Riksantikvarieämbetet bil.ochhistoriskaStatens museer

Kammarkollegietmeduppdragsavtalhar kommittén tecknat om
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ekonomi- och löneadministrativa tjänster övergångsvis etableratsamt
de kontakter därutöver behövts med Ekonomistyrningsverket ochsom
Riksrevisionsverket.

Kommittén har kap.i övrigt 8 tagit initiativ till aktivt del-ett
tagande vid nordiska museimässan i Göteborg oktoberi 1998. En
särskild referensgrupp med medverkande från de fyra medmuseerna,
konsultstöd vad utformningen och med biträdande sekreterarenavser

sammanhållande har för det huvudsakliga arbetet i densvaratsom
delen. Vidare har särskilda avtal slutits med Göteborgs kommun om
förstatligandet Etnografiska framtida överlåtelsemuseet samtav om av
tomtmark för den museibyggnaden bil. 7, sedermera god-nya som
känts regeringen och Göteborgs kommun.av

Till sist har kommittén berört de direktiv generell skallnaturav som
beaktas samtliga kommittéer.av

l Information

Kommittén har informerat verksamhetsin enligheti med denom
infonnationsplan i 1997. Detta har bl.a. inneburit all-antogssom mars

personalinforrnation ordförandenmän vid några tillfällen samtgenom
reguljär information enligt i första handMBL sekretariatet.genom
Information arbetsrättslig karaktär har också lämnats direkt tillav
museiledningama och lokala fackliga företrädare sekretariatet underav
medverkan kommitténs från Arbetsgivarverket. Vidare harexpertav
sekretariatet skriftligen och muntligen besvarat frågor närexterna samt,
så begärts, till media och andra intresserade distribuerat offentliga
handlingar från kommitténs arbete.

Fyra nyhetsbrev har producerats med biträdande sekreteraren som
redaktör och givits så spridning möjligt. utlagtsDessa harstoren som
på Internet Information Rosenbad tillsammans direktiven,över med
förteckning kommitténs ledamöter, och sekretariat,över experter
kommitténs och särskilda skrivelser, några nyhetsmeddelan-rapporter

Ävenden tävlingsprogrammet för den byggnaden har distri-m.m. nya
buerats bredare till enbart anmälda tävlande.än

Ordföranden, andra företrädare för kommittén och sekretariatet har
medverkat i flertal seminarier eller andra aktiviteter medett externa
direkt anknytning till eller relevans för uppdraget, bl.a.annan arrange-
rade DIK-förbundet, Vänföreningen för Etnografiska i Göte-museetav
borg och Kulturdepartementet.

En samlande bild den verksamheten kommer vidare attav nya ges
vid nordiska museimässan i Göteborg den oktober22-25 jfr1998
avsnitt 8.2. Därvid kommer det avslutande nyhetsbrevetäven samt
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kommitténs slutrapport tillgänglig för intresserade. flertalEttatt vara
seminarier behandlar frågor berörande begreppet världskultur.

Återstående verkställighetsåtgärder1.4

kom-Efter slutbetänkande återstår föravlämnandet föreliggandeav
redan föremittén fatta förvaltningsbeslut behövsde löpandeatt som

myndighetschef såårsskiftet, samråd med tillträdandegivetvis i nära
avtal ochsådan blivit utsedd. torde i huvudsak sigDet rörasnart om

anställningsbeslutanskaffningar för kansliets praktiska behov, avse-
finnaschef regelverk och måsteende administrativ rutinersamt som

från första dagen.
attestreglerbl.a. delegations- ochpreliminär arbetsordning medEn

med definierade resultat-skall gäller kontoplanDetsammaupprättas.
doku-struktur övrigt. Båda dessaområden och sammanhängande ien

sekreta-mellan Kammarkollegiet,kommer fram i samrådment att tas
för beslut ioch berörda ekonomiadministrativa enheterriatet senare

Även såväl infonnations-kommittén. kontoplanen central somur-
karaktärfår rimligen ha preliminärekonomistymingsperspektiv anses-
med denden sikt kan ändras enligheti meningen uppläggningen på iatt

blivande myndighetsledningens intentioner.
och i någontill dess den administrativa chefen relcryteratsFram att

uppgifter driva allaform kan tillföras arbetet ingår sekretariatetsi att
med Kammarkollegietpraktiska överföringsfrågor vidare i samarbete

Riksrevisionsverket ochoch kontakt med Ekonomistyrningsverket,i
berördmed och information tillsjälva. Samråd närmast per-museerna

ochKammarkollegietsonal kommer genomföras gemensamtatt av
kommittén under hösten.

förhandlingar med de centrala fackliga organisa-Arbetsgivarverkets
tionerna slutförs.

med-Arkitekttävlingens avslutas december underförsta i 1998steg
verkan tävlingsjuryn från kommitténs sida.i
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VerksamhetsinriktningAllmän2

historik ochingående2.1 De museerna -
nuvarande verksamhet

ifyra verksammauppdrag berör primärtKommitténs tremuseer,
dessa FolkensStockholm och Göteborg.i Av är museum-etnogra-ett

enhetMedelhavsmuseetfiska myndighet under regeringen, enen egen
Östasiatiskahistoriska ochmyndigheteninom Statens museetmuseer

Etnografiska ikonstrnuseer.enhet myndigheten Statensinom museeten
ochkulturförvaltningkommunensGöteborg ingår from. 1998 i är

kulturnämnden.politiskt underställtdärigenom
debasinfonnationmycket kortfattaddet följande lämnasI omen

Östasiatiska och Etnogra-fyra kan tilläggasDet museetattmuseerna.
nyhetsbrevkommitténsfiska Göteborg också ii presenteratsmuseet

nyhets-museum-etnografiska iFolkensMedelhavsmuseet och1997:1,
redo-för 1999-2000brev utställningsplaneringenaktuella1997:2. Den

visas kort 3.3.2.i avsnitt
ethnographyofNationalmuseum-etnografiskaFolkens museum

Naturhistoriska Riksmuseetavdelningtill etnografiska igår tillbaka den
tid ha lokalise-1800-talet. Efter underslutetbildades attmot enavsom

bygg-tidigare militäraStockholm och därefter icentralairats separat
Naturhistoriskafrånskildes 1966Djurgårdennader på Norra museet

ändamålet uppfördes 1976-byggnad speciellt förRiksmuseet. En ny
för allmänheten 1980.och öppnades Museetpå plats är1978 samma

och harparkliknande omgivningbeläget i närmaste grannarsomen
Telemuseum.Tekniska och Sjöhistoriska samtmuseerna

till mkr,budgeterade kostnader uppgår 1998 26,5Museets varavca
entréavgifter,frånanslagsmedel och intäkter% statliga 10 %90 ärca

ochlönerförsäljning, uppdrag kostnadernaCa 55 % avserm.m. av
anställda.Personalen består för närvarande 40% lokaler.37 av caca

förlokalarea används 4 600lokalerna på kvm LOAAv ca9 700
publika ändamål och 100 magasin.3 som
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Museet vårdar 170 000 föremål och förfogar avsevärdaöverca
samlingar från Kina, Japan, Korea, Syd- och Sydostasien, Oceanien,
den amerikanska dubbelkontinenten Afrika. Antalet besökaresamt
uppgick 1996 till 44 000.närmare

Medelhavsmuseet Museum of Mediterranean and Near Eastern
Antiquities skapades i sin nuvarande form 1954 sammanslag-genom
ning två redan existerande Egyptiska grundatav museetmuseer -
1928 på privat initiativ och Cypemsamlingama från början resultatet

den Årsvenska Cypemexpeditionen 1927-1931. 1976 inordnadesav
i myndigheten Riksantikvarieämbetetmuseet och Statens historiska
numera i myndigheten Statens historiska museer och finnsmuseer

sedan 1982 samlat i f.d. banklokaler Gustav Adolfsnära torg.
Fackbiblioteket formellt deposition frånär Vitterhetsakademienen

via Riksantikvarieämbetet. Driften bekostas i nuläget väsentligen utan-
för budget.

Museets budgeterade kostnader uppgår 1998 till 16,0 mkr,ca varav
85 % statliga anslagsmedelär via chefsmyndigheten och 15 %ca

intäkter från entréavgifter, försäljning, uppdrag Ca 43 % kost-m.m. av
naderna löner och 37 lokaler.% Personalen består för närvarandeavser

20 anställda. lokalernaAv på 3 200 kvm LOA används 2 100av ca ca
för publika ändamål och 550 magasin.som

Samlingarna består 13 500 arkeologiska föremål från Cypern,av
17 från500 Egypten, 6 000 från ochRom Grekland och från500 den
islamiska världen. Aktiv insamling de sistnämnda har påbörjatsav

Åtskilligaunder år. föremål lån från andraär specielltsenare museer,
Nationalmuseum. Antalet besökare uppgick 1996 till 46 500.

Östasiatiska Museum of Far Eastern Antiquities grundadesmuseet
1959 sammanförande Nationalmuseets Östasiatiska samlingargenom av
och enskilda samlingar. Museet ingår i myndigheten Statensnumera
konstmuseer. Byggnaden marint tyghus från 1700-talett påsent-
Skeppsholmen invid Moderna och Arkitekturmuseet-museet öppna-
des för allmänheten 1963.

Biblioteket mycket omfattandeär och består bestånd till delstorav
sammanförda från Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteket i
Stockholm. Det bekostas emellertid inom verksamheten.

Museets budgeterade kostnader uppgår 1998 till 16,5 mkr,ca varav
85 % statliga anslagsmedelär via chefsmyndigheten och 15 %ca

intäkter från entréavgifter, försäljning, uppdrag Ca 35 % kost-m.m. av
naderna löner och 24 lokaler,% vartill dock kommer för19 %avser
köpta bevakningstjänster. Personalen består anställda.17 Avav ca
lokalerna på 4 200 kvm LOA används l 600 för publika ändamål,ca
1 000 magasin och 600 för biblioteket.som
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Samlingarna består föremål med tyngdpunkt på Kina.95 000av ca
Under har emellertid avsevärda donationer ochår museetsenare genom
inköp från och Indien.kunnat öka sina samlingar Korea, Japanäven
Antalet besökare uppgick till1996 57 000.närmare

Etnografiska Göteborg räknar startår1891i attmuseet genomsom
Göteborgs idå blev självständig avdelning inom Museummuseet en

Ostindiska Efter ha stiftelseform harhuset. i museetatt startat numera
börjankulturnämnden huvudman.kommunen I avgenom som ensam

industribyggnad Gårda-ombyggd i1990-talet etablerades imuseet en
magasinsdelByggnadensområdet Liseberg och Svenska mässan.nära

provisorisk.dock till del betraktaär stor att som
mkr inkl.till 11,9budgeterade kostnader uppgår 1998Museets ca

verksamhetsbidragkommunalt 50 %,statsbidrag. Därav utgör ca
kostna-statsbidrag intäkter 10 %. Ca 40 %40 % och övriga ca avca

uppgår föroch lika mycket lokaler. Personalenderna löner närva-avser
kvm LOAlokalerna på totalt 3 800rande till drygt 10 Av capersoner.

ändamål och magasin.används för publika l 3001 650 som
Syd- ochfrånföremålen har till 65100 000 %De ett ursprungca ca

Sydost-Nordamerika,bl.a. ocksåMellanamerika representerarmen
underbesökareAustralien. AntaletAfrika, ochasien, Oceanien var

1996 15 500.
bl.a.omfattningväxlandeSamtliga fyra sig i ävenägnarmuseer

pedagogisk verksamhet, vissbildmaterial,vård och registrering av
olika slag.publikationerforskning och utgivning avav

utvärderinginternationell2.2 En

aprilden 1997inbjöd kommittén 8samråd med KulturdepartementetI
välrenommerade museisakkunnigainternationellt göra utvär-atttre en

Stockholm.berörda i Dessaförsta hand dedering i tre varmuseernaav
för Britishtidigare chef Museum,Wilson, professor ochDavidsir

Canadianvidavdelningschef och utställningsansvarigSandra Lorimer,
välkänd norsk musei-och Velure,of Civilization, MagneMuseum

museiutredningen 1996för den norskasakkunnig och bl.a. ansvarig
1996:7.NOU

oberoende och allsidig belysningSyftet fåatt museernasavvar en
skapafleradettanuvarande läge. Kommittén såg vägar attavsom en

verksamheten ifortsattabästa förutsättningar för såväl denmöjliga
samrådmyndigheten.den IStockholm samarbetet i inomstort nyasom

helhetsperspek-tillmed hänsynmed kommittén valde utvärderarna att
Göteborg.Etnografiska igranskning omfattativet låta sin även museet
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Efter antal besök Stockholmi och Göteborg under periodenett
29 april-29 avlämnadeaugusti 1997 utvärderama sluteti septemberav
sin hade de valtI rapporten utöverrapport. att,gemensamma upp-
draget, redovisa sin allmänna på etableringen världs-även ettsyn av
kulturrnuseum.

Kommittén offentliggjorde enkel form den oktoberi 3rapporten
1997 en kort sammanfattning, bil. har enbart2 på vissase men
punkter det sin uppgift ställning till framförda förslagsett att tasom
och bedömningar. Framför allt kommittén utomståendeattanser en
analys aktuella läge vad gäller samlingar, insamlings-av museernas
policy, publikarbete, kompetenssituation, vetenskaplig produktion,
kontaktnät blivandeden myndigheten förstärkt grund attm.m. ger en
stå förpå framtida insatser. Kommittén utgår från framfördaatt syn-
punkter och rekommendationer kommer beaktas myndighetensiatt
verksamhetsplanering.

Kommittén har sålunda för del fastatagit på och kommenterat iegen
första hand konkreta frågor utvärderingen aktualiserat. Dettre som
gäller behovet förlängda interna insatser SESAM-karaktärav av
avsnitt lokalsituationen Etnografiska3.2, vid i Göteborgmuseet
avsnitt 5.2 och den föreslagna flyttningen tillMedelhavsmuseetav
Skeppsholmen avsnitt 5.3.

2.3 Politiska utgångspunkter

kulturpropositionen 142j9 följer centralaAv 1996/973 målsätt-atts.
ningar främjamed den museietableringen ytterligare kon-är attnya
takterna mellan svenska och utomsvenska kulturer samt att
"förutsättningama arbeta förhållande till både forskning och in-iatt
vandrargrupper förbättras utanför Stockholm. Regeringenäven anser

den föreslagna strukturen skapar slagkraft, samordnings-att störrenya
vinster och breddning kompetensen. skall förbätt-Förutsättningarnaav

för "oprövade former för publikkontakter och andraexponering,ras
aktiviteter. Förslaget skall också bakgrunden regeringensmotses av
satsning kultur hela och den bredapå i landet på kulturarvet ochsyn
bruket detta förs fram i propositionen.av som

Kulturutskottet bet. I996/97:KrU1 m framhåller därutöver123 is.
sitt ställningstagande till den myndighetens uppgifter betydelsennya av
den pågående riktning samhällei mångkulturellt ochmot ettprocessen
vikten motverka främlingsfientlighet och segregation. Vidareattav

utskottet organisationskommittén bör mycket viktläggaatt storanser
vid publikarbetet och samverkan med andra kultur-, utbild-inomorgan
nings- och forskningsområdet. bör arbeta gränsöverskridandeMuseet
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ligga frontlinjeni vad gäller användningen teknik i såvälsamt av ny
utställningsverksamhet föremålsregistrering. Verksamheten skall isom

möjliga mån komma hela landet tillgodo.mesta
Utskottet betonar slutligen behålla ochdet angeläget vida-äratt att

reutveckla samarbetet med berörda vetenskapliga discipliner, där ett
tvärvetenskapligt perspektiv bör styrande. bör finnasInte minstvara
förutsättningar utveckla samarbetet med Göteborgs universitet.att

Kulturutskottet har bet. 719,bl.a. 1997/98sKrUl i5senare sam-s.
band med behandlingen frågan, ändrat bedöm-motioner i inte sinav
ning.

särskiltI direktiv 1996:110 understryks härutöverregeringens
betydelsen för"en mötesplats och diskussionmuseetav en arenasom

detdynamisk miljö grund för visa och debatterasamt attav en som
mångkulturella samhällets kulturarv. nationella uppgiftenDen genom
karaktären förutsätter enligt direktiven aktivtettav ansvarsmuseum
samarbete och Riksutställningar. Direktivenmed bl.a. länsmuseerna
återfinns i sin helhet i bilaga

till fastighetsverk anordna inter-Regeringens uppdrag Statens att en
Göteborg börnationell arkitekttävling för den museibyggnaden inya

inriktningockså bakgrunden den arkitekturpolitiskamotses somav
formgiv-uttrycks Framtidsformer handlingsprogram för arkitektur,i -

och design 1997/98:117.prop.ning
tilläggsbudget för budgetåret prop. 1997/98:150 harI 1 1998 re-

investeringskost-geringen anmält byggnadsfrågans läge och beräknade
l997/98sFiU27 fram-nader jfr avsnitt Finansutskottet bet.

håller antal förändringi sitt ställningstagande till motionerett avom
tidigare riksdagsbeslut uppdraget till Fastighetsverket inte kanatt anses
föranleda kommitténs uppdrag eller regeringensnågra ändringar i över-
väganden med anledning detta.av

för kommitténspolitiska utgångspunkter har varit styrandeDessa
arbete.

2.4 Verksamhetsidé

överväganden2.4. l

verksamhetsidé lämnadeFör fram underlag till första skiss tillatt ta en
kommittén till arbetsgrupper.tidigt särskilda uppdrag några Som en
upptakt till arbetet arrangerade kommittén dessutom under våren i1997
Göteborg för och iseminarium på Visionerett temat ett nytt museum
Stockholm fokus.ytterligare på och ungdom iBarnett temat
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Resultatet dettai skede redovisades skiss till övergripandesom en
verksamhetsidé kommitténsi första delrappoit. Avsikten påattvar
detta lägga form allmän ideologisk grundval för helasätt en av
verksamheten med exemplifiering några, enligt kommitténsav
uppfattning, viktiga inslag denna.i sammanfattningEn har ävensenare
ingått bilaga till lokalprogrammet för arkitekttävlingen jfrsom
avsnitt 5.1.2 och bil. 3.

liggerDet i sakens alla aspekter och nyanseringar inte kannatur att
komma fram i så begränsat dokument. Samtidigt det särskilt iett är
uppbyggnadsskedet väsentligt uppgiften inte in för mycketsnävasatt

har förutsättningslös infallsvinkel.tvärtom Den organisa-utan en nya
tionen bör lämnas vidast möjliga med de och denutrymme att, resurser
kreativitet finns, förverkliga uppdrag.sitt Kommittén medvetenärsom

mycket i ansluter till verksamheter redan bedrivs påatt textenom som
många håll och skilda formeri skarpt avgränsandeattmen anser en
verksamhetsidé varken kan eller formuleras.bör

Kommittén har därför valt låta skissen till verksamhetsidé kvar-att
stå väsentligen i det skick den formuleradesursprungligen hösten 1997.
Mycket arbete har därefter bedrivits på olika håll förengagerat att
ytterligare utveckla tankar och uppslag inför lanseringen och upp-
läggningen den kommande verksamheten, bl.a. förinomav ramen
museivetenskap vid Göteborgs universitet. material,Detta som
överlämnas från kommittén till den myndigheten, har förut-nya
sättningar åtskilliga uppslag och hållpunkter för fortsättningen.att ge
Kontakter med för världskultur jfrForum avsnitt 3.4.5 bör likaså
kunna impulser till de utåtriktade delarna verksamheten.ge mer av

informationViss har under arbetets gång tillkommit om museer
internationellt med tematiskt angränsande inriktning och ambitioner
och/eller särskilt nyorienterande arbetsmetoder. Emellertid har kom-
mittén bedömt översikt härav allt skulle bli för rapsodisk föratt trotsen

tillföra något kvalitativt till utgångsförutsättningama, särskiltatt nytt
det inte varit möjligt studera fältet systematiskt-att t.ex.som genom

vissa studiebesök platspå tillsammans med myndighetsledning.en ny-
ytterligareEn förstärkt internationell överblick med de idéer och kon-

takter det kan tillföra bör däremot förprioriterad angelägenhetvara en
de åren. effektivtAtt fram med budskapnärmaste sitt i den allt-tränga

skärpta och tekniskt avancerade mediekonkurrensen torde intemer vara
mindre framtidsuppgift här för andra och kulturverksam-änen museer

heter i Sverige och utomlands.
Kommitténs generella slutsatser diskussioner och till-annatmer av

gängligt underlag har tillförts avsnitten olika strategiska frågorom
kap. 3, organisationsutveckling avsnitt 4.1 uppföljningsamt av
verksamheten avsnitt 7.3, alla har inriktning.operativsom en mer
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2.4.2 Upplevelse, delaktighet och insikt skissen-
till övergripande verksamhetsidé

Statens för världskultur skall skapa något inyttmuseer
museivärlden, något "Verksamheten skallinte existerar.ännusom
skildra likt olikt tänkesätt,och livsstilar och levnadsvillkori men
också kulturella förändringar och världen. BesökarenSverigei i
skall tillfälle reflektera och andras kulturellasinöverattges egen
identitet. "

Med "museet" den följande genomgående deni textenavses nya
museiorganisationen dess helhet, dvs. all den verksamhet bedrivsi som
i Stockholm och Göteborg eller under myndighetensi övrigt ansvar.

Allmän inriktning

Människans roll i tillvaron, i samhället, i samspelet med andra män-
niskor och den värld henne vad vill visa. Detär museetsom omger
skall verka nationellt kunskaps- och med män-ett resurscentrumsom
niskan allaoch hennes yttringar i sin publika verksamhetIcentrum.
skall det tillgång för hela museiväsendet.det svenskavara en

skall det mångkulturella samhällets kulturarv ochMuseet presentera
mötesplats för och skall belysaolika intressen. Detvara en grupper

sambanden tiden och från integrationsperspektiv.i och utgårummet ett
Verksamheten skall utformas på överbryggar generations-,sättett som
kultur- och kunskapsgränser.

skall till kreativitet, och oprövadeMuseet inspirera initiativnya
verksamhetsformer. locka till upptäckter och upplevel-Genom att egna

kan bli vill-kulturspegel, insikt människansmuseetser en som ger om
kor och skapande fönnåga. eftersöktSom attraktion skall museet vara
känt för engagerande och väl utställningar, rikt utbudiscensatta ett av
andra aktiviteter och förmåga dra till sig ochattprogram, en engagera
besökare alla åldrar och kategorier.av

Nära och ämnesövergripande samverkan ochmellan universitet
högskolor och kan bidrag forskningsproduktion ochtillmuseum ge nya
kunskapsförmedling också stärka roll levandemuseets ettmen som
forum för samhällsdebatt. Samtidigt skapas bredare bas fören sam-
arbetet med skola och folkbildning.

Museet har både nationellt och internationellt skallDetett ansvar.
samarbeta med utställningsorganisationer och andra intressen-museer,
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i Sverige också aktivt utveckla kontakterna utländskamedter mot-men
svarigheter liksom internationellt verksamma ochorganisationer myn-
digheter.

Den tekniken med alla dess möjligheter skall byggas verk-in inya
samheten. skall användas pedagogiskt syfte ocksåDen i ettmen som
medel effektivt sprida information och kommunicera med andraatt
intressenter och aktörer.

skall förnyelse formerMuseet präglas och kontinuitet. Nyaav av
kunskapsuppbyggnad brukande utveck-och aktivt kulturarven skallav
las från det grundläggande uppdrag ligger i bevarandet och be-som
rikandet samlingarna.av

I verksamhetsidén framträder följande inslag:

verka förSom nationellt skall särskiltmuseet0 ansvarsmuseum
strukturell samverkan med regionalt inriktad musei- och utställ-

för och forskning verksam-ningsverksamhet, utbildning samtorgan
heter med mångkulturella och internationellainriktning mot per-
spektiv.

Verksamheten Stockholm skall bedrivas och profile-i Göteborg och0
förutsättningar ochpå bäst lokalasätt motettras sam-som svarar

tidigt bidrar till helheten.

möjliga öppenhet och till-Museets arbete skall präglas största0 av
gänglighet publiken.mot

för skapande, sceniska fram-Museet skall egetstort utrymme0 ge
ställningar och aktiviteter regi.i extern

skildabarn och ungdom skall skapa insikt iMuseets satsning på0
kulturer, för aktivtperspektiv tiden och lägga grundenöver ettge
utnyttjande mötesplats.museetsom vuxen av som

Inriktningen och utbud, metoder och mål-bredd variation imot0
förutsätter förfogar rörligatillräckligtöveratt storamuseetgrupper

resurser.
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Nya berikavägar och bruka kulturarvenatt

harMuseet både i Göteborg och Stockholm samlingar internationellav
betydelse uppgifttill delen historiskt innehåll. viktigEnstörstamen av

dagensaktivt medverka till bredda dokumentationenär även att att av
mångkulturella samhälle.

samlingar måste kompletteras för hållas levande.Ett attmuseums
En väl formulerad för insamling och registrering i samarbetestrategi
med övriga svenska och med allmänhetens medverkan kanmuseer
också bidra publiktill knyta tillatt museet.en ny

för stimulera ochAlla sammanslutningar behöver aktiviteter att
hålla finnakvar sina medlemmar och kanintressenter. Här museet nya

ochsamarbetspartners på villkor kan delta i uppläggningensom egna
genomförandet och konstnärligaprogramaktiviteter, utställningarav

uttrycksmedelgestaltningar olika former. olika böri Integration av
eftersträvas.

också haför programplanering skallInom sin museetramen
samhälle.snabbt fånga aktualiteter i dagens Genom attutrymme att upp

skildra sammanhang bidrar tilloch förklara bakgrund och museet
debatten ungdomar.i berör ochämnen ävensom engagerar

förut-för besökarens upplevelser. Lokalamiljön viktigDen äryttre
möjligt för skapa ända-sättningar skall utvecklas så långt attsom en

museibygg-målsenlig och genomtänkt till aktiviteter inne iinramning
naden.

framträder följande inslag:I verksamhetsidén

skall präglas hög kvalitet och interna-basutställningarMuseets0 av
och bibehålla hög attraktions-tionell relevans i syfte skapaatt en

med ak-kraft. de kan kompletterasbör byggas såDe även attupp
tualitetsinslag.

former, samproduktioner, aktivtGenom utställningar i skilda0
digitalt till-besöksutbyte och andramed skolan intressenter samt

bildar musei-gängliggörande basinforrnation imuseet ett navav
platsenverksamhet till för både besökare påhela landet tjänstöver

och virtuella brukare.

verksamhetVid produktion vandringsutställningar och0 annanav
med skall eftersträva möjligaregional inriktning störstamuseet

Riksutställningar.samverkan med länsmuseema och
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förolika och arbetssättGrupper med intressen samt representanter0
samarbeta kring ellerde kulturer skildras skall erbjudas attsom

scenframställningar,själva för utställningar, programserier,stå
musikframträdanden m.m.

dokumenterafrågor och sittAllmänhetens synpunkter, intresse att0
kan tillvaratas i dia-till ochliv viktig stimulans museeteget ger en

upplevelser och tolk-ömsesidigaloger. Dialogen måste innebära
ningar.

ochskapa konkretionförmågaFöremål original har helti att0 en egen
till publi-föremålennärhet. skall sökaMuseet närmavägar attnya

ken.

lekar,miljöer, kamevaler,uppbyggdaeller mindreMer permanent0
upplevelseförstärker besökamasochdans och både inneteater ute

verksamhet.delskall naturlig ioch ingå museetssom en

teknikI frontlinjen med användning av ny

och dende ingående samlingarnakärna föremålen iMuseets består av
medarbetarnaoch uttrycksformerkunskap människans historia somom

uppgiftmöjligheter kan denna primärabesitter. teknikensMed den nya
till-lättaresamlingarnaförstärkas ytterligare och därigenom även göra

mycket arbete förkrävsgängliga för publiken. Samtidigt att anpassa
tekniska media.dokumentationen till nya

verksamheten kringutgångsläget byggaGenom redan iatt upp
och kommuni-presentationteknik för registrering,användning av ny

för såväl sin inreförutsättningarnakation kan skapa de bästamuseet
genomgående godsamhället.verksamhet för räckvidden i Enutsom

uppdrag.kulturpolitiska DenIT-struktur främjar alltid ytterst museets
medaktivt följer iinnebäralångsiktiga måstestrategin museetatt

fastnar föråldradeutvecklingen och inte i system.
nätverk för samlingarskall bildaSom uteettmuseetansvarsmuseum

ochbestånden Göteborglandet till de ii med anknytning egna
ökaskulle väsentligtStockholm. komplett digital registreringEn mu-

denna uppgift.förutsättningar kunna fyllaseets att



SOU 1998: 125 Allmän Verksamhetsinriktning 3l

I verksamhetsidén framträder följande inslag."

Museet bör aktivt samarbeta med med särskilda uppgifter0 organ av-
Ävenseende IT-utvecklingen på kultur- och museiornrådet. sam-

verkan med mediautbildningen på gymnasie- liksom universitets-
och högskolenivå kan möjligheter.öppna nya

Den inforrnations- och kommunikationstekniken förbättrar0 nya av-
möjlighetsevärt till forskareservice och allmänhet,museets att ge

medverka i distansundervisning och på samarbeta medsättannat
Äveninstitutioner, och enskilda på andra det traditio-orter.grupper

nella gruppbesöket kan förberedas på heltett sätt.nytt

Målet vidareutveckla det internationella kontaktnätet skallatt på0
till de förutsättningarsätt tekniken skapar.tasamma vara nya som

Den digitala registreringen samlingar och arkiv har0 av museernas
fått god upptakt bl.a. SESAM-projektet. Denna satsningen genom
bör fullföljas deti museet.nya

Interaktiva komplement till utställningar bör utvecklas.0

mångfaldKulturell i globaliserad världen

Verksamheten skall skildra likt och olikt i tänkesätt, livsstilar och
levnadsvillkor också kulturella förändringar i Sverige och imen
världen. Besökaren skall tillfälle reflektera sin ochatt överges egen
andras kulturella identitet.

skallMuseet utifrån sina kulturhistoriska samlingar breddaegna
inriktningen nutiden och olika kulturyttringar inom vårt landsmot mot

Kulturella säruttryckgränser. såväl vilja till samspel och integra-som
tion skall utgångspunkter för arbete historisk reliefmuseets attvara ge
åt företeelser i dag.

Med dagens inforrnationsutbud och möjligheter till gränslöst resan-
de vidgas kunskapen och intresset för andra länder och kulturer.om
Museet kan bygga vidare på människors konkreta erfarenheter genom

synliggöra hur kulturrnönster och konstnärligaatt uttryckssätt flätas
tiden ochöver rummet.samman
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följande inslag:I verksamhetsidén framträder

konst, samhälls-frågor etik, moral, religion,Existensiella kring0
internationella kultur-relation tillkoder, och skall ställas ilag rätt

besökarna.för beröra och aktiveraströmningar att

erfarenhetertill människorsskall verksamhetMuseet i sin ta av0 vara
kulturmiljöer.rekreation i andraarbete, studier elleruppväxt,

Barn i fokusoch ungdom

skildraförhållningssättskall förmedla integrativtMuseet attett genom
och ungdomarsupplevelser generationsgränsema. Barnsnår översom

syfte tidigtsärskilt ibehov möjligheter skall uppmärksammasoch att
växelspelprägladförankra levande mötesplats, ettmuseet avsom en

erfarenheter.mellan referenser och helt nyaegna
nyorienterandesåväl beprövadeskall praktiseraMuseet meto-som

skolansochder för tillsammans, inomarbete med barn och utomvuxna
också för deoch attraktionstimulansVerksamheten skallram. vara en

vid utfonnandetinspirationskällakanperspektivDetta vara envuxna.
museipedagogiskaockså till denverksamhetpublikamuseets menav

utvecklingen i stort.

inslag:verksamhetsidén framträder följandeI

och behovnyfikenhet, kreativitetinneboendeBarns och ungdomars0
mediarum, drama-verkstäder,uttrycksformer bör till itas varaav

aktiviteteroch andratill utställningarmed anknytninggrupper m.m.
i museet.

teoretiska ochbörskol- och andra barngrupperI undervisningen0 av
påmöjligtoch aktiviteter så långtpraktiska inslag, visningar varvas

deltagarna älva medverka.inbjudersättett attsom

vänderAktiviteter bör kring teman,0 gemensamma somarrangeras
mål-efter ålder,besökare och kansig till olika kategorier anpassas

och kunskapsnivå.grupp

stimulera tillskall ocksåoch ungdomsverksamheten iBarn- museet0
närmiljö.andra i desamarbete med föräldrar och egenvuxna ungas
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Samverkan med högre utbildning och forskning

Ett samarbete mellan ochnära universitet/högskola bådamuseum ger
stimulans i verksamheten och skapar bättre förutsättningarparter att ta

fram kunskap. andaI aktiv ömsesidighet ökas förutrymmetny en av
tvärvetenskapliga forskningsprojekt och vidareutveckling pedago-av
giska metoder.

Som inspirationskälla och kunskapsbank universitetetmuseetger
och högskolor möjligheter fullfölja den tredje uppgiftenatt attnya -
samverka med det omgivande samhället. På universite-sättsamma ger
tet/högskolan med dess breda forskningsresurser bättre förut-museet
sättningar snabbt identifiera, skildra och tolka förändringar iatt om-
världen.

Museets samlingar, bibliotek och arkiv skall baraintevara en resurs
för traditionellt museiorienterade ämnesområden förävenutan t.ex.
pedagogiska och konstnärliga inriktningar.

Universitet och högskolor får möjlighet former förprövaatt nya
undervisning, forskning och redovisning bredda kon-sittmuseet att-
taktnät och forskningsprofil.sin

Härigenom skapas förutsättningar utveckla nutida Museionatt ett
kunskapens ständiga samtal med företrädare förett olika påsynsätt-

världen, aktiv växelverkan mellan vetenskap, konst, bib-en museum,
liotek och handens arbete, garanti för kontinuerlig överföringen av
kunskap och kreativitet.

verksamhetsidénI framträder följande inslag:

Universitet/högskola och bör kring lärandet- för-mötas0 museum
medling kunskap bildande kunskap.samtav av ny

Universitet/högskola och bör samverka kring aktuella0 museum
problemställningar och utveckla Samarbetsprogram olikapå områ-
den, väl avgränsade med ämnesövergripande målsättning.men en

Gästlärare och gästprofessorer kopplade till detta samarbete kan0
fördjupa och förnya delar museiarbetet och utvecklas till värde-av
fulla komplement i undervisningen.

Museet blir naturlig utbildningsmiljö, där studenterna erbjuds0 en
verklighetsanknutna utbildningsmoment och personal med-museets
verkar lärare och handledare.som

I 8-5728
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Samarbetet mellan universitet/högskola och bör ocksåmuseum
omfatta lärarutbildningen. Lärarkandidater kan praktikan-t.ex. som

lära sig bruka läromedel och samtidigtter museet utgörasom en
för i dess arbete skolan.museet motresurs
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3 Strategiska frågor

3.1 och multimediaIT

I direktiven betonas starkt den informationstekniken instru-nya som
för utveckla verksamheten och nå front.på bredast möjligament att ut

Ett optimalt bruk tekniska förutsättningar måste i dagav som enses
självklarhet administrativ synpunkt också för kunna kom-attur men
municera effektivt med aktörerandra på området. krävs förDet att
kunna sprida grundläggande infonnation bestånd verksamhetochom

också för publikarbetet skapai och ochutnyttja pedagogiskaattmen
konstnärliga hjälpmedel, multimediaform.it.ex.

Den generella betydelsen statsförvaltningeninom framgår bl.a.av
Åtgärderpropositionema för bredda och utveckla användningenatt av

informationsteknik prop. 1995/961125 Statlig förvaltning med-isamt
borgarnas tjänst prop. 1997/982136, kap. 8 Informationsförsörjning.

framhållsDäri särskilt karaktären bådainstrument för kontakter iav
riktningarna med allmänheten effektiviteten mellani samverkansamt
myndigheterna. Den tekniska infrastrukturen bör då i första hand bygga
på Internet. Både förvaltnings- och spridningsperspektivet högstaiär
grad relevanta för verksamheter kulturområdet,inom där inteäven
minst överblick och tillgänglighet fundamental.är

I vårpropositionen 1998 prop. 1997/98:150, Delaktig-avsnitt 1.5.2
het informationssamhälleti anläggs perspektiv med betoningsamma

IT kvalitetshöjande och tillväxtfrämjande faktor allmänhetiav som
också med operativ inriktning särskilda tillmotmen en mer resurser

skolan, kompetenshöjning för anställda inom den offentliga sektorn, en
ytterligare uppgradering jfr nedanSUNET påsatsningsamtav en
kulturområdet. Totalt mdkr kronor1,8 under åren 1999-2001,avsätts

mdkr tillfaller1,5 skolan.varav
Flera nätverk med anknytning till kultur-, utbildnings- och forsk-

ningsområdet har på etableratsår för från skilda utgångs-attsenare
punkter utveckla användningen medel förIT kommunikationav som
och inforrnationsspridning. dessaAv bör här förstai hand nämnas
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Kultumät Sverige se SOU 1997:14, arbetar förinomsom nu ramen
Ingenjörsvetenskapsakademien IVA. svenska Skoldatanätet,Det som
nyligen breddats till europeisk nivå, också intressant iär samman-
hanget.

I november erhöll Högskoleverket uppdrag1996 regeringens att
vidareutveckla SUNET Swedish University Network tillComputer ett
övergripande forskningsinformations- bibliotekssystem,och skallsom
kunna de statliga och statsunderstödda tillgång tilläven ettge museerna
modernt nätverk. uppdraget framgår det skall slutföras medAv att ut-
gången tekniska förutsätt-1998. innebär i praktiken deDet attav
ningarna förbättras för utbyggnadaktivare Intemet-lansering,en av
nätverk från sida.m.m. museernas egen

Samtliga statliga centralmuseer och hälften länsmuseemaänmer av
innehållet,uppkopplade till SUNET. det sakligaFörär numera presen-

tationsforrnen de enskilda aktö-och kvaliteten övrigt måste emellertidi
viktigsjälva På den punkten läget ojämnt. Enär ännu rättrerna svara.

omständighet åstadkomma ekonomiskt rimligamåste beaktas är attsom
villkor, skapar reella förutsättningar for aktörer med-småäven attsom
verka.

digitala salongenDet till Nordiska knutna INSAM Denmuseet samt
IT-strukturernapå olika bidrar till utveckla iär sätt attorgan som

museivärlden.
Den verksamhet på fleramuseimyndigheten består etableradnya av

bör verk-med spännvidd. Med detta goda utgångslägeorter stor en ny
samhetsinriktning och okon-för alternativa arbetsformerutrymmege
ventionella teknikenslösningar såväl förutsättningar ligga iattsom
framkant. effektiv infonnationstekniken-tillämpningEn även omav
denna mål- bidraralltid måste betraktas medel och inte ettettsom

ocksåtill uppfyllandet det kulturpolitiska uppdraget, vilketytterst av
kommit till uttryck instruktionsförslaget avsnitt 4.2.i

Perioden och inflytt-mellan myndighetens tillkomst januari 1999l
ningen den därför användas tilli byggnaden i Göteborg år 2003 börnya

nyuppbyggnad IT-struk-successiv samordning och därutöveren av en
avpassad efter Arbete medambitioner ochtur museets resurser. en

grundläggande planering för detta bör påbörjas möjligt undersnarast
1999 och helst slutföras under fall vadredan detta inledningsår, i varje

teknisk struktur och målsättning. beräkningHäri måste ingåavser en av
de faktiska investeringskostnadema, formerna för personalutbildningen
på området och behoven och stödfunktioner.interna externaav

Uppbyggnaden bör ske med kompletterande upphandling förstegvis
omedelbara administrativa behov i hela organisationen under år 1999,
eventuellt också för täcka de behov finnas för fulltkanatt som en
genomförd SUNET-uppkoppling vid samtliga Enmuseer. genom-
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gripande uppgradering Stockholmsmuseemai föreslås ske under år
2000 och motsvarande Göteborgi är 2002-2003 i samband med utrust-
ningen till den jfrbyggnaden avsnitt 7.2. Därvid måste givetvisnya
beaktas den speciella verksamheten förutsättaskaraktär lokalt kansom
ha fortsättningen, främ-i behov särskild föräven t.ex. av programvara
mande skrivtecken.

kompetens utvecklingsverk-Den upparbetadärsom numera genom
samhet skilda jfr detpå håll ovan bör givetvis utnyttjas. Likaså är

finnasangeläget beakta till delfinansieringde möjligheter kanatt som
inom för hosde särskilda regeringen samtavsattramen resurser som
bl.a. Stiftelsen för stödkunskaps- och kompetensutveckling- med vars
bl.a. bedrivs fram-pilotprojekt vid och StiftelsenMarinmuseumett -

Äventidens kultur. skapandetfemte omfattande bl.a.EU:s ramprogram
användarvänligt föreslagnainformationssamhälle och denett pro-av

graminsatsen City of and Cultural Heritage bör,Tomorrow ettom
brett finansie-perspektiv anläggs, kunna betraktas relevantsom en
ringsmöjlighet jfr 7.2.1.avsnitt

finnas utveckla konkreta tillämpningarFörutsättningar bör att nya
vad såväl komplementbasinforrnation på interaktivaInternetavser som

CD-i museimiljön och framställning multimediaprodukter i t.ex.av
falletROM-forrn för sistnämndagenerell spridning på marknaden. detI

förlagsbranschenbör finnas anledning samverkan medprövaatt om
distribu-kan möjlighet till effektivare finansiering, produktion ochge
potentialtion. Exempel finns dag detta, dessutom innesluteri på ensom

för samverkan bibliotek.med arkiv och
ovan börsärskilda skolan och Skoldatanätet jfrDe tillresurserna

bevaraockså beaktas. möjlighet likaså påEn intressant är nätetatt
digitala avslutats. Dettautställningar, i fysisk meningversioner somav

spridning under längre tid och kan i den meningen ävenstörreger
ocheffektivisera utställningsverksamheteninvesterade isägas resurser

bidra till marknadsföringen.

SESAM-karaktär3.2 arbeteFortsatt av

svenskas.k. deDet SESAM-projektet initierades den diskussionav om
och bild-vårdberg fördes museiutredningen Minneimuseernas som

efter totaltning SOU 1994:51. Projektet startade på hösten 1995 att
arkiv235 mlcr för perioden Statliga och1998.avsatts t.o.m. museer

liksom förutsätt-antal andra kulturinstitutioner under vissaett gavs
handningar insatser möjlighet anställa i förstaattav egna ung-m.m.

domar för tillde-olika vård- och registreringsprojekt. Medel har också
digitallats bl.a. riktlinjerna förINSAM jfr ovan för utvecklaatt
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till fysisk vårdregistrering Målet kan ha vidareutvecklatssägasm.m.
och praktiken ömsesidigt förutsättandeöverblick/tillgänglighet isom
varandra.

utfallet lämnades i budgetpropositio-En preliminär bedömning av
erfaren-fér 1997/98:1, visar1998 prop. U0 17, 82 Denna attnen s.

tillstånd och tillgäng-heterna goda. Samlingamas fysiskahittills varit
skett och ilighet förbättrats, tydlig kompetensuppbyggnad harhar enen

särskilt arbetslösavarje fall sysselsättningseffekttemporär av yngre
akademiker kan konstateras.

informationoch denden speciellaUtöver SESAM-processen som
förmuseimyndighetema inomlämnas skalli årsredovisningarna ramen

omfattningsamlingamasbevarandemålet till kulturråd redovisaStatens
digitaliseringoch arbetet med registrering, dokumentation,innehåll,

resul-sammanställningoch Någonvård magasinssituationen.samt av
tekniska upplägg-Förslag denhärav föreligger inte.ännutatet om

Statskontoret pålämnatsningen utvärdering har i augusti 1998 avav en
regeringens uppdrag.

genomarbetaddenna grund lämnaRegeringen påatt en meravser
formför 1999 ilägesrapport samband med budgetpropositioneni samt
ellerfortsättning iomedelbarslutrapport under 1999. Någon enaav en

närvarande.aktuell för Iandra formen emellertid inte avrap-varasynes
emellertid starktframhållshittills från berördaporter:ngen museer

den kompetensbetydelsen och tillvaratagandekontinuitet nusomavav
med vårdeftersläpningenbyggts slutgiltigt komma ikappför attupp

berördade häroch digitalisering samlingarna. Samtliga museernaavav
har i någon form fått del SESAM-insatser.av

tillbaka ifalla påorganisationen kunnaBeydelsen för den att ennya
överskattas.kan knappastprincip fullständig databas föremålenöver

tvärvetenskapligtskulle vidareutvecklingenDet kraft ett sam-avge
bådaverksamhet, med möjlighet iarbete breddad publiksåväl som en

pådigitaliseringfallen tillämpningar. fortsatttill praktiska En avnya
funk-huvudfrämjarsikt föremåls- och bildbeståndsamtliga över taget
medarbetetolägenhetema itionen distans. praktiskapå Deav resurs

reduceras,fysisk: uppdelad förvaring bortfaller givetvis inte sam-men
avsevärda fysiskadetidigt hinder för exponering,det ännusomsom

Därtill kommervårdbehoven innebär, delvis kompenseras. att en
möjligheternaverka positivt påvirtuellt sammanhållen organisation bör

förena organisation.skilda museitraditioner iatt en ny
kommittén karaktärenRedan delrapport underströki sin första av

denpilotfall behovet fortsatta insatseroch därmed mycket starkt avav
möjligaste månomfattat- såväl för iSESAM-projektet atttyp som

i denfullfölja för skapa förutsättningar ininsatsen sigi attatt nyasom
upparbetade kompetensen.verksamheten föra vidare den i projektet
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Detta ansluter också till den bedömning den internationellaigörssom
utvärderingen avsnitt 2.2.

denI andra delrapporten lyfte kommittén fram angelägenheten av
handmedel den ekonomiska under förstainom iavsättaatt egna ramen

1999-2000 för fortsatt SESAM-karaktär. bakgrundarbete Somav en
härtill konstaterades hittills till totaltSESAM-insatsema belöperatt

mkr Därvid2,3 i projektmedel exkl. de avsevärda insatserna. ärca egna
märka medel tilldelats Folkens museum-etnografiska till 30 %,att att ca

ÖstasiatiskaMedelhavsmuseet till och till 25 %10 % museet ca avca
sökta relationen till de grundläggandenivåer, vilket begreppettger om
behoven så dessa bedömssom av museema.

fâ efter avslutandet detFör aktuell lägesbestämning egent-att en av
liga SESAM-projektet tillfrågades samtliga fyra april 1998i ommuseer
vissa grundläggande uppgifter.

andel samlingarna fysiskt godtagbart skickHur iärstor0 av
tillräckligdigitalt registrerad medHur andel samlingarna ärstor0 av

kvalitet
för manårskulle behövas nå 100 %Hur resursinsats attstor resp.0

verksamhetsnivåövriga kostnader ordinarieutöver

alltidbedömningar detta slagKommittén medveten ärär attom av
sällan kanberoende definitioner och kravapproximativa och somav

haftexakta. den bakgrunden kan konstaterasMot att museernavara
ocholika förutsättningar frågorna kvantitativabesvara i atttermeratt

tydlig.totalsammanställning sådant slag inte blir tillräckligt Deten av
harallmänna intrycket emellertid samtligaär att enmuseerav svaren

har olika åtgär-klar uppfattning behov och prioriteringar, påsatsatom
SESAM-projektetder så långt det möjligt ochvarit inom ärsamtutom

eller form.mycket angelägna fortsättning iom en en annan
bedömningenkonkret bakgrundsexempel kan ändå redovisasSom

heltäckandekvantitativtvid Medelhavsmuseet, lämnat den mestsom
godtagbartbilden. föremål fysisktuppskattas andelen iDär ärsom
med klaraskick till mellan och 90 %, vilket genomsnitt85 utgör ett

Antik- och Islamsamlingama.variationer mellan Egypten-, Cypern-,
kol-Andelen endastdigitalt registrerade föremål exkl. dvs.aggregat,

lektivt Resursin-registrerade föremål beräknas till under 50 %.strax
för totalt mlcr inå digitalisering uppskattas till 5,0100 %satsen att ca

lokaler,lönekostnader årligen drygt mkr för17 manår 0,5samt
förbrukningsmaterialutrustning, m.m.

Även huvudsakGöteborgunderlaget från Etnografiska i iärmuseet
specielltjämförbart. väsentligt påBehoven där framstår större,som

kvalitetkonserveringssidan. Graden digitalisering med tillräckligav
redovisas dock digitaliserat ii Göteborg till fåtal 95 %procentett
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museum-etnografiskasiffra vid Folkensenklare form. Motsvarande
behovsbedöm-har redovisattill Samtliga vissa10 %.anges museerca

ningar personal- och materialsidan.på
konserveringsbehoven olika delarfrån de växlande iHelt bortsett av

med tillräcklig sakligsamlingarna uppenbart registreringdetär att en
fotografering,inkl. dokumentation,substans och teknisk kvalitet scan-

föremål.m.m. tidskrävandedigitalisering, kontrollerning, övrig är per
områdentillgängliga kan vissaflaskhals oberoendeEn resurserav

enhet-Likaså börfaktiska till kompetens.också den tillgången envara
problematik framför allt Etnogra-lig användas, somprogramvara en

finnsuppmärksamheten Flera ifast på.fiska Göteborgi systemmuseet
kulturverksamheter.angränsandeochdag bruk museiområdeti inom

behovs-totalvidkommande blir slutsatsenkommitténsFör att en
tidshorisontframtidsmål bortom dentäckning måste ett somses som

Resultatetmöjligheter överblicka.uppdrag ochkommittén har att av
försålunda underlagintekommitténs förfrågan till enmuseerna ger

heller för omprövningintehelhetsinsatsenprecisering avenmenav
ochtidigare för och 2000föreslagits 1999den ekonomiska insats som

och 7.2.här återkommer under avsnitt 7.1
storleks-vad resursinsatsensfram underlagProcessen att ta avser
denoch förfall påbörjats,tidsperspektiv har i varjeordning och nya

långsiktigcentralt utarbetadetmyndighetsledningen måste att enanses
ställaSESAM-karaktär.arbeten Attprioriteringsplan för fortsatta av

verksamhetenangelägna behov itill andradessa relationinsatser istora
behovenfull täckninguppgift. inteblir nödvändig Kansvår aven men

likvär-såprioriteras sååstadkommas detta läge, bör insatsernai att en
uppnås.organisationendig nivå möjligt i helasom

Utställningsverksamhet3

Utgångspunkter3.3. 1

attraktivökatutställningar i meningenUppenbart kraven på yttreär att
aktualitets-tekniken ocksågestaltning och aktiv tillämpning menav

verk-hurrelevans i vid mening. Oavsettanknytning, idéinnehåll och
förbliskilda formerutställningar isamheten profileras i övrigt måste ett

från resurssynpunkt isåvälcentralt element i varje sommuseum,
museiideologisk mening.

till-roll relation tilleller basutställningens iDen permanenta mer
inlånade utställ-egenproducerade kontrafälligt anlagda utställningar,
besökaroptime-exklusivare ellerformer för distribution,ningar, mer

sponsringpublika kringaktiviteter,rande inriktning, omfattningen av
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dehör alla tillsatsningarmöjliggöra kostsammaremedel att mersom
kommer dendiskussion. Därtillårensinslagen demateriella i senare

pedagogik kontratillrättalagdoch teknikenbakomliggande ideologin -
skilda publikkategorier,tilltematik, anpassningtonvikt upplevelse,på

förläng-museimiljön, imultimediastöd ibetydelsen formgivning,av
utställningen.den virtuellaningen

Även erbjudakunnastudiesamlingar förbetydelsen attöppna enav
otvivel-och kräverlyfts framhar alltmerföremålennärkontakt med

vård- och tillgäng-första handmellan iavvägningaktigt principiellen
lighetsintressen.

åtskilligacirkuleratharvärldskulturmuseumdiskussionen kringI ett
förslag medocksåämnesinriktningochtemavalidéer kring orga-men

utställningssekretariatkonsekvensernisatoriska gemensamtettsom
iutställningspolicynprofileringbred kompetens,tillgång tillmed av

Göteborgs-Tanken fokuseraGöteborgStockholm respektive attm.m.
framhar förtsutställningsverksamhetexperimentelltillverksamheten

utställningsverk-förmed relevansandra förslagvid sidan mångaav
okonventio-ochdjärvareframhållitsVidare harsamheten. att meren

tvärvetenskapligakonstnärliga ochfrämjaföremålssyn kannell t.ex.
både-kontaktoch personligföremålteknik, ärinfallsvinklar ettattsamt

varandra.fulltoch aldrig kan ersättautsom
nåutställningsmedietsåväl förnya störstabåda målenDe att som

fokuse-kräverförenahelt lättaallt intepublikmöjliga utanattär trots
möj-behövslångsiktig planering. Dessutomochkreativitetring, intern

kompetens.tillfå tillgångefter behovflexibelt ochligheter externatt
ellerutställningssekretariatsåledesKommittén förordar ettatt annan

knytakunnasamlatför påetableras sättliknande central ettattresurs
multimediatillämpningar,marknadsföring,scenografi,kompetens inom

utställnings-tillforskningsområdenellerspecifikajuridik, teman m.m.
personelltlitetmycketbörsekretariatsådantproduktionema. Ett vara

skapastorde ocksåDärmedrörliga medel.tillha tillgångställetimen
Riksutställ-medfortlöpande dialogförförutsättningarnade bästa en

såvälkaraktär kringolikaspecialmuseerochlänsmuseemaningar, av
sannoliktsamarbetsprojekt,konkretautvecklingsfrågor i stort som

fall.finansiering i vissaockså för extern
lång-rimligen främjarstödfunktionsamladsådanUtöver att enen

resursbedöm-kommittén i sinaharinitiativochsiktig planering nya
utställnings-förstärkaangelägna idet7.1 tagitningar avsnitt attupp

dessinomdet liggerkommittén inteverksamheten. Däremot attanser
ellertänkbara inslagolikavärderauppgift kompetens meto-eller att

utställningsverksamheten.kommandedendiska igrepp
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3.3.2 Utställningsplanering 1999-2000

Verksamhetsplaneringen vad gäller tillfälliga utställningar och publika
aktiviteter behöver normalt framförhållning på till några år.en upp
Kommittén och har från början gjort denmuseerna gemensamma
bedömningen inplanerade utställningar,att programverksamhetannan
och övriga åtaganden givet lägst oförändrade kortsiktigtresurser- -
inte behöver påverkas i högre grad det aktuella övergångsläget.av
Dänned i detta sammanhang i varje fall åren 1999 och 2000,avses
vilket inte hindrar inslag och profileringaratt kan tillkomma därut-nya

underöver period.samma
Naturligtvis har det inte varit möjligt undvika planeringen till-att att

fälligt komplicerats i på denväntan myndighetens bildande ochnya
myndighetsledningens tillträde. Samtidigt har kommittén utgått från att

längre planeringshorisont kan återetableras relativt tidigten under det
första verksamhetsåret. Kontinuiteten liksom så tydlig framtidsbilden

möjligt vad gäller organisation och verksamhetsplaneringsom är av
betydelse förstor personalen och det inre arbetet också för relatio-men

till donatorer, och vänföreningar, vilkas fortsattanerna aktivasponsorer
stöd angelägetär såväl kontakt- och goodwillsynpunkt ekono-ur som

Ävenmiskt. relationen till publiken upparbetad tidenär och haröver en
långsiktig karaktär.

Satsningen på nordiska museimässan i oktober 1998 jfr avsnitt 8.1
bör utnyttjas upptakt för lansering olikai formersom en gemensam
under 1999. därigenomAtt bidra till stärka identiteten både för denatt

helheten och de ingående delarna bör drivkraft tillnya programverk-ge
samheten också till etablerandet naturlig rollfördelning inommen av en
organisationen.

De tillfälliga utställningar, planerar inför i förstasom museerna
hand 1999 delvis 2000, redovisasäven i korthet nedan. Samman-men
ställningen bygger på preliminära uppgifter från själva, ak-museerna
tuella i augusti 1998, och bör inte uppfattas uttömmande eller slut-som

Ävengiltig. med de naturliga reservationer föreligger emeller-som ges
tid god överblick det bredaöver perspektiv geografiskt ochen tematiskt

redan i dag kännetecknar utställningsverksamheten.som
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år 1999utställningarPlanerade

fortsätterkosmos FME,speglingarStadenSeptember 1998-7 av-
avslutasSverige MM,iOrientmattanSeptember 1998-februari

ÖM,konsthantverkKinesisktFrån tillKina Europa.November l998-mars
avslutas

iochBilderansikten.Buddhas statyerJanuari-februari sam-tusen
EMGlingarna

ÖMTrädgårdsutställningApril-september
ÖMKubotaItchikuKimonokonstSeptember-november av

BjörkmansDahmEdo-tiden.från GunvorNetsukeHösten
ÖMsamling

fortsätterEMG,tråd och dödenslivets vägIndianerfastställt -
IndonesienfrånprydnaderochpraktSulawesifastställt -

fortsätterEMG,
FMEfotoutställningSöderhavet,kultur iFolk ochfastställt

FMEfotoutställningvisdom,medMötefastställt
blevmänniskanmänniskan hurskapandefastställt Den -

människa FME
FMEi MexicohandikappcenterPalmeras,Pinafastställt ett

med textiltlokalt/globaltutställningarTrefastställt temat
ochsyd-ochIndonesienfrånmaterial Kyrgyztan,

EMGuttrycksmedelVästsverige som
MMSarajevoifrån NationalmuseetIslamisk konstfastställt

MMi fotoGrekiskafastställt monument
tid MMfaraoniskiEgyptiskfastställt sten

år 2000utställningarPlanerade

buddhistisksamlingupplysning. EntillVägenVåren
ÖMFoundationAschmannfrån The Bertiskulptur

utställningkonst. Ensvenskestetik ochJapanskSommaren
konstnärenjapanskemed densamarbetearrangerad i

ÖMSatoKen
ÖMkonstSatosKenSommaren

och PujagidräkterKoreanskamångfald.FärgernasHösten
ÖM

FMEjubileumsutställningdom,ochVifastställt



44 Strategiska frågor SOU 1998:125

3.4 Andra strategiska frågor
Behoven skapa god teknisk grundstrukturatt och även externten en
tillgänglig kunskapsbas samlingarna,över förutsättningar försom ger

arbetsformer och satsningar forskar- och publikgrupper,nya mot är
viktiga inslag i framtidsstrategi och ligger inom för vadävenen ramen

har behandlats närmastsom ovan.
detI följande redovisas ytterligare några frågor strategisk eller iav

alla händelser långsiktig betydelse, kommittén kan medverka tillsom
lyfta fram inteatt eller på låsa.avgöra Detta bör slut-att sättannatmen

ligt ske inom den professionella organisationen. Detsamma gäller de
avvägningar rörande magasinssituationen framföri allt Göteborg, som
kommittén berör nedan under avsnitt 5.2.

Övergångsfrågor3.4. l

En särskild arbetsgrupp fick tidigt kommitténs uppdrag framatt ta en
faktasammanställning resursläget 1997, hypotetiska samordnings-av
och besparingsmodeller eventuella övergångsproblem i verksam-samt
hetsplaneringen. Därutöver den nuvarande lokalsitua-tog gruppen upp
tionen juridiska frågor kring samlingarna.samt

Gruppen avlämnade sin i augusti 1997. ekonomiskaDenrapport
sammanställningen, lokalfrågoma och verksamhetsplaneringen har
behandlats i andra sammanhang. Detsamma gäller arbetsrättsligarent
förhållanden. Bortsett härifrån har generellt juridiskt betonaden pro-
blematik Östasiatiskastått förgrundeni för Medelhavsmuseet ochmer

inte myndigheter, förmuseet, är Folkensänsom museum-etr1o-egna
grafiska. Detsamma gäller Etnografiska Göteborgi med hänsynmuseet
till det i detta fallatt sig förstatligande kommunalt drivenrör om av en
verksamhet.

Vissa frågor övergångskaraktär kan emellertid behöva kommen-av
något.teras

Donationer till samlingarnam.m.

I samtliga delar samlingarna frånär början enskildastoramuseer av
donationer, i sällsynta fall depositioner. delEn dessa donationer ochav
depositioner förenade med villkor. vilkenär I omfattning förändringen

de organisatoriska förutsättningarna för påverkar dessaav museerna
delar samlingarna har givetvis betydelse och måste beaktas.av
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aktualiseras ifrågeställningardekonstateraskanDet även att som
berördasamtligaförlikartadeisammanhangdetta settär stort museer.

villkorutifrån deför sigbehandlasdockmåstefall gåvaVarje somav
därförkanslutsatsergenerellagåvotillfallet. Någravidstipulerats

dras.knappast
betydelseavgörande attdetbedömningenKommittén ärattgör av

vadhuvudsak enligtanvändas ivårdas ochföremålen fortsätter somatt
Ändrade verksam-inomorganisationsforrnergåvotillfallet.vidgällde

Detanvändning.och ärvårdsådanmedstridstå iheten behöver inte en
förblirochanseendehögtbehållerberördabetydelsefullt ettatt museer

fort-idonationerenskilda ävenkonkurrenskraftiga mottagare avsom
sättningen.

delarnaaktuellade härkommitténfinnerSammanfattningsvis att av
bedömningarochde förslagpåverkasbörsamlingarna inte somav

görs.
samling-befintligadeöverlämnandettilläggasskallDet även att av

musei-statligatill denGöteborgiEtnografiskahos museet nyaarna
medavtaletsärskildaför detreglerats inommyndigheten har ramen

7.2.jfr avsnittkommunGöteborgs

biblioteksverksamhetochFondstiftelser

bidragtill fortsattamöjligheternabegränsastadgar kanfondersVissa
resursbortfallpotentiellahuvudmannaskap. Dettaförändringvid aven

avsevärdaÖstasiatiska erhållitårenberör främst museet, genomsom
till verk-knutnadelvisfonderpubliceringsändamålbidrag för m.m. ur

problematik förlikartadi Enkonstmuseersamheten inom Statens stort.
rik-exklusivtfondermeduppståGöteborg kanEtnografiska imuseet

Även Folkensvidverksamhet. museum-etnogra-kommunenstade mot
börställningfondstiftelsefinns över.fiska sesvarsen

bör1999underdetinriktningharfondstiftelser gör attVissa somen
museimyndigheten.till denskall överförasdeställning tilltas nyaom

förvalt-upphandlingdelför sinförberederkonstmuseerStatens aven
förhållandevisuppgiftfonder, ärsamtliga sinaningen re-somenav

finns skäldet överväga ettsurskrävande. Kommittén attatt sam-menar
sigockså visaDärvid tordeupphandling.kring dennaarbete om per-

möjligt börlångtfall. Såeller någrabli aktuell i någotbehövermutation
för-förfonnersökaförekommande fallemellertid i ensnarareman

myndigheterna.mellanöverenskommelsedelning medel genomav
Medel-vidbiblioteketlikartad frågaekonomisk meningi ärEn

Vitterhetsakademiensfråndepositionformellthavsmuseet, är ensom
dendelhittills,ochRiksantikvarieämbetetbibliotek på avensom
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organisationen, integemensamma resursmässigt belastat museets egen
budget. Depositionen sådan kommer juridiskt förassom att över men
inte det ekonomiska driftsansvaret för nyaccessioner och fortsatt pro-
fessionell skötsel. Ett villkor dettaär att fullt dentas utansvar av nya
huvudmannen.

Biblioteksverksamheten Östasiatiskavid bygger påmuseet samver-
kan med Stockholms universitet och Kungliga biblioteket, även om
driftskostnaderna belastat självt. Kommitténmuseet har inte uppfattat

dessa intressenteratt ifrågasätter fortsatt samverkan på i huvudsak
oförändrade premisser. Biblioteket väl etableradär inom sitten resurs
fält, och kommittén kan inte finna den organisationenatt nya som
sådan eller förslagen i övrigt påverkar bibliotekets funktioner gentemot
berörda forskningsintressen eller de åtaganden i övrigt åtföljersom
biblioteket till den huvudmannen.nya

De här nämnda omständigheterna bör i alla händelser beaktas inom
för den myndigheten.ramen nya

Gemensamma servicefunktioner

I dag utnyttjas åtskilliga centrala tjänster inom respektive chefsmyn-
digheter givna ekonomi-utöver och lönerutiner telefon-typen- av-växel, registratur,post, vissa tekniskatransporter, arbeten, personalvård

Detta sker då normalt utanför intembudgetenm.m. och inomsom orga-
nisationen i dess helhet tillgängliga nyttigheter. Tydligt budgeterade
köp liknande tjänster utanför organisationenav förekommer i mindre
omfattning med undantag Östasiatiskafrämst bevakningen inomav

dock omfattasmuseet, myndighetens centralasom upphandling.av
Att förlägga volymmässigt begränsade eller särskilt kvalificerade

Servicetjänster samlade inom myndigheten eller köpa motsvarande
tjänster från leverantör tordeextern generellt ligga till handsnärmast
vad gäller intendentur tekniska specialuppgiftersamt konserve-som
ring, foto och transporter. Utan beredd redanatt i organisa-attvara
tionsskedet konkreta förslag vill kommittén understrykage vikten attav
de samarbetsmöj ligheter detta slag den organisationenav öpp-som nya

på sätt optimaltnar tillsamma tas Detta skulle kunnasom nu vara.
omfatta områden konservering, foto, kompetenssom specia-annan av
listkaraktär t.ex. bibliotek, arkiv, IT-stöd, vissa företräddasvagt veten-
skapsområden, lokalvård, bevakning, specifika magasinsfunktioner
eller andra lokalfrågor jfr avsnitt 5.2-3, kontorsservice Sådanm.m.
infrastruktuell gemenskap med säkerhetår rationell och behöver inte
äventyra lokal identitet och rörelsefriheten i övrigt efter-som man
strävar.
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Stock-iverksamhetenprofilerauteslutetdetbör atthellerInte vara
praktiskdennatillhänsynmed typGöteborgrespektive ävenholm av

denkommitténförutsätter attGöteborggällerVadarbetsfördelning.
utnyttjasmyndighetenhelaförfunktionbyggnadens resurssomnya

verksamhet inärliggandeövrigiliggerpotentialdenockså sommen
Stiftel-medsamarbetetutveckladeredandetformiGöteborg, t.ex. av
utbild-museirelateradedenochkonservatorsateljéVästsvensksen

universitetet.vidningen
normaltemellertidmåstesamlingarnaavseendearbetenExterna
olägen-avgörandeandra tjänstereller utantekniskatillbegränsas som

harkonserveringenspecifiktgällerVaddistans.utföras påheter kan
fort-hamåstedebehov såprimära attsinauttrycktt.ex.museerna

plats.påkontrollerandeochförebyggandetilltillgång resurslöpande en
konserveringarochskadeundersökningargenomgripande avMer

utföras annatfall kunnaflertaletidäremotbedömsföremålenskilda
Riks-konservatorsateljé,Västsvensknämndaredandehoshåll, t.ex.

medellerkonstmuseer annatStatensantikvarieämbetet/AT, museum
föremålskategori.ellermaterialslagpå visstspecialkompetens

verksamhetsorienteradevissaÖvergångsvis köpfortsattahar av
iberörts ramöverens-chefsmyndigheteravlämnandefråntjänster
från Kammar-tjänsterEkonomiadministrativa7.1.avsnittkommelser

7.4.avsnittsedvanligt sättpåavtalsregleratsharkollegiet
dessasiktlängrepålämpligheten arrangemangochVaraktigheten av

ställningmyndighetsledningen att tatillträdandeför denfrågablir en
till.

myndighetensålundakommittén attrekommenderarGenerellt
punktervilkaoch påomfattningvilkenanalyserar isamlatsnabbt och

byggaomfattningi gemensammaändamålsenligt störredet uppattär
alternativtfortsatteller iorganisationeninomservicefunktioner - övrigasinplanerarochaktörerandramedsamarbetenyetablerat -

detta.efterverksamhet

verksamheteniBalansfrågor3.4.2

kanövergångsproblemennämndadeövertygadKommittén attär om
Samtidigteffekter.besvärandelångsiktigtochpragmatisktlösas utan

val,strategiskaantalplanprincipiellt ett somde påaktualiserar ett mer
tidigtsåpåoch bör ettverksamheten görasbalansen ipå olika sätt rör

bl.a.iharkaraktärliknande tangeratsFrågormöjligt.stadium avsom
andraåtskilligapåoch7.2.1avsnitt ävenavsnittetekonomiskadet

samlat.framlyftas ävenförtjänarnågra attställen i texten, men
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I den organisationen skilda ämnesprofileringar,möts heltnya som
naturligt också präglat rekryteringen vetenskapligt utbildad personal.av
Kommittén konst, arkeologi och social/kulturantropologiattanser
etnografi, i huvudsak givit karaktären de berördasom museerna,
alla måste ha förutsättningar anlägga brett perspektiv. Kontakt-att ett

ytterligare forskningsområdenytor mot bör kunna utvecklas jfr
avsnitt 6.3. konfronteraAtt föremâlskunskap, utställningserfarenheter
och tolkningsmönster från olika håll i kombinationer varken behö-nya

eller bör leda till lilcriktning. Tvärtom kan, med deöppetver ett synsätt,
olika kulturema och lokala särdragen skapa konstruktiva spänningsför-
hållanden och berika varandra i meningen och till kansist bliatt ett ett

Kultunnöten itre. organisationen på lika villkor kan bli kreativa och
leda till okonventionella resultat. sådanEn bör prägla verksam-ansats
heten.

Avvägningen mellan samordning och decentralisering på sittär sätt
grundläggande, särskilt i organisation där väl etablerade institutioneren
och verksamhetskulturer Kommittén för delmöts. sin att star-menar
kare inslag infrastrukturi och långsiktig planeringgemensamma ger

slagkraftstörre utåt och därmed inte motverkar kantvärtomutan ge
ökat för lokal profileringutrymme och kompetens kämverksamheten.i
Mångfald på detta plan måste betraktas styrka inomävensom en orga-
nisationen själv. viktigEn överbryggande uppgift för den myndig-nya
heten blir klargöra hur denna arbetsfördelningatt bör sig på längrete
sikt.

En balansfråga i materiellt hänseende verksamhetrör imer egen
relationregi i till uppdrag, annorlunda uttryckt inom denexterna egna

basorganisationen alternativt utlagda uppdrag tillfálleskaraktär.som av
Frågan fasta anställningar eller rörliga berörs framför allt iom resurser
samband med det centrala kansliet avsnitt 4.3. För andelstoren
projekt- och uppdragsverksamhet talar behovet flexibelt kunnaattav
tillföra specialkompetens och snabbt kunna okonventionellaatt pröva
idéer. Mot sådan prioritering talar samtidigt de avsevärda krav påen
kontinuitet och baskompetens ligger i grundläggandesom museernas
kulturarvsuppdrag.

För kommittén det sig naturligt ökning andelenter rörligaatt en av
framför allt har plats i de delar i verksamheten där kravenresurser en

på föränderlighet och ständig förnyelse starkast utställ-är t.ex.som
ningsproduktion, forskningssamarbete och IT-utveckling. Ett givet
samband finns med frågan hur lokalberoende verksamheten behö-om

med vilketett bör finnasannat självutrymmever vara, att tasom upp-
Ävendrag utifrån. här det givetvis angelägetär tidigt formuleraatt en

åtminstone allmänt hållen policy.
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fråganangränsandedenocksåberöroch rörligaFasta omresurser
iutvecklingscentrumochtraditionelltmellanavvägningen museum -

omfattningmuseiverksamhet någonbåde-och i varjeprincip menett av
jfrRollentyngdpunkt.till olikamed möjlighet ansvarsmuseumsom

ocharbetsformernyorienterandekrav påde3.3.3 liksomavsnitt
detgivetvisdrarförutsättningarnaställs iverksamhetutåtriktad som

ochsektorninomhållet, dvs. museet resursgemensamensomsenare
tillnyaccessionerförambitionsnivåhögnätverk. Eni ettcentrum

motsvarandekan pådokumentationsverksamhetochsamlingarna annan
andra riktningen.ipåverka avvägningensätt

avsevärd tidssvårastförmodligenpunkt detdenna att utanPå är en
begränsningarochmöjligheterorganisationensdenerfarenhet av nya

och servi-nätverks-föravgörande faktorgrundenform. ifinna sin En
kommunalaochlänsmuseethurgivetviscefunktionema t.ex. museerär

önskemål.ochbehovuttrycka sinasjälva vill

uppgiftnationell3.4.3 En ansvarsmuseumsom

myndighetsfonnicentralmuseemastatliganärvarande nioförTill de
riks-Naturhistoriskakonstrnuseer,StatenshistoriskaStatens museer,

Livrustkammaren/Skoklostersmuseum-etnografiska,Folkensmuseet,
Arkitektur-SjöhistoriskaStatensslott/Hallwylska museet, museer,

museerförsvarshistoriskaoch StatensmusiksamlingarStatensmuseet,
TekniskaochSkansenNordiskastiftelseformi museet,kommer tre

konst-Statenshistoriskafem Statensdessa harmuseet. Av museer,
ochmuseum-etnografiskaFolkensriksmuseet,Naturhistoriskamuseer,

s.k.definieratsregeringenmuseetNordiska ansvarsmuseersomav
Övriga specialmuseer.betecknasområden.inom sina som

1986/87:97 iprop.tillkom 1987Uppgiften ansvarsmuseumsom
vissainommuseiverksamhetenutvecklasamordna ochsärskiltsyfte att

iför övrigaskall utgörasektorer. Ansvarsmuseema museerresursen
sektorrespektive samt taverksamhet inomochlandet med samlingar

kontak-internationellaområdet,inomutvecklingförsärskiltett ansvar
utredningenbehandlats ihar ävenFråganter ansvarsmuseemaomm.m.
propositionregeringens1995:84 ochSOUinriktningKulturpolitikens

entydigdennaanledning1996/97:3 med utan att ange enmenav
harantaletminskningframtidslinje. Frågan ansvarsmuseeravom en

i sinha bristersådantSystemetemellertid aktualiserats. ansessom
nuvarande utfornming.

påstrukturenpågårKulturdepartementet översynInom aven
Översynen fråganinbegripaförväntas ävenmuseiornrådet. om

redovisningsärskildlämnatunder 1997 avenansvarsmuseema, som
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sina uppdrag i den kapaciteten. denMot bakgrunden föreslås i betän-
kandet Nya samverkansformer inom den Sjöhistoriska museiverksam-
heten SOU 1997:100 regeringen Statens Sjöhisto-att överväger om
riska och Statens försvarshistoriska skall ha rollmuseer museer en som
ansvarsmuseer.

Folkens museum-etnografiska har sin uppgift som ansvarsmuseum
formulerad i instruktionen l988zll85 3 § "de delar områdetsom av
kulturhistoria främmande kulturer, framförrör allt utomeuro-som
peiska, och inte faller inom ansvarsområdet för Historiskasom museet
eller stiftelsen Nordiska museet. Etnografiska Göteborgi lig-museet

Östasiatiskainom identiskt verksamhetsfält. och Medel-ger museet
havsmuseet ingår i chefsmyndigheter uppbär rollensom som ansvars-

inom områdena konst l988:677 3 § respektive arkeologi ochmuseer
kyrklig konsthistoria 1997:1172 §.13

Den myndighetens verksamhetsområde vidare det tradi-är ännya
tionellt etnografiska. Samtidigt det praktikeni svårt med dagensär att
uppdelning definiera egenskapen väsentligtav ansvarsmuseum annor-
lunda vad gällerän för Folkens museum-etnografiska. Av skälsom nu

återkommer i kommentaren till instruktionenäven avsnitt 4.2som
föreslås därför tills vidare ordalydelse huvudsaki ansluter tillen som
nuläget för detta i stället valts den mindreävenmuseum, om
avgränsande formuleringen kulturer med utanför Sverigeursprung
Folkens museum-etnografiska främmande kulturer, framför alltnu:
utomeuropeiska. Fram till dess aviserad omprövningatt en av

antal och uppgifter skett måste de berördaansvarsmuseernas museerna
ochi utanför den myndighetsorganisationen, på isättegna samma som

dag, förutsättas kunna sinsemellan hantera uppkommande gränsdrag-
ningsproblem.

Det angeläget betona dennaär utgångspunkt föratt att ansvars-
museirollen hänger med hur nuvarande struktur områdetpåsamman
tekniskt utformad och inte skall uppfattasär gradering skildasom en av
perspektiv i verksamheten.

I uppgiften ligger inte minst förettsom ansvarsmuseum ansvar
kontakter och samverkan med omvärlden på alla nivåer. börDetta
komma till uttryck i instruktionen. Kommittén det avgörandeser som
för den myndigheten kunna såväl bevara redan väl upparbetadeattnya
samarbetsrelationer regionalt, nationellt och internationellt i den-
omfattning de fungerar väl och andra förutsättningar finns byggasom-

nätverk inom sitt intresseområde. Frågan har från prin-upp nya en mer
cipiell utgångspunkt berörts under avsnitt 3.4.2.även

Myndigheten förutsätts verka för och arbeta inom ICOM:s
International Council Of Museums etiska regler, antagitssom av
svenska ICOM-kommittén Svenska Museiföreningen. Reglernasamt
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ochhandelförvärv, illegalförhållningssätt till frågor somavser
ursprungskulturema.tilldärmed relationernarepatriering och

Museionproj ektetochForskningssamverkan3.4.4

april 1997denUtbildningsdepartementet 18särskild skrivelse tillEn
förverkligandeförutåtriktad verksamhetämnesöverskridande,En av
Göteborgs univer-vidrektor Lingdåvarande JanMuseionidé aven

Hansuniversitetet.inomtill fortsattupphovsitet processgav en
förordnaddärefter varitharSamuelsson,efterträdare, rektor Bo som

universitetsstyrelsenbeslötoktober 1997kommittén. atti Iexpert
undersärskild arbetsgruppochför projektet,särskilda medelavsätta en

Århem förplanutarbetauppdragfick iprofessor Kajledning att enav
organisation.verksamhet ochMuseions

bådei riktningtill universitetetsansluter motMuseion engagemang
ochtyngdpunktkulturvetenskapligmed ettvärldskulturmuseumett

naturvetenskap.teknik ochmed fokuseringvetenskapscentrum mot
uppdraget,tredjedet s.k.kunskapsförrnedlande ambition,Universitetets

dessamed bådasamverkanförförutsättningarhar bedömts storage
aktörer.

denfrånfärdigMuseion lågVerksamhetsplanen för rapportsom en
planering iochMålsättning1998.den junisärskilda arbetsgruppen 17

seder-harföljande Denpådetta dokumentnärtid sammanfattas i sätt.
delar.organisatoriskavad gällerfastställts rektormera av

Världs-med detsamverkanömsesidigsyfteMuseions iär att nya
2utbildningar,tvärvetenskapligabyggakulturmuseet 1 upp nya

kulturvetenskapligforskning medämnesövergripandeutveckla
samhälletomgivandemed detkontakteroch främjainriktning 3

allmän-kunskapsförrnedlande ochdenoch genomgående betona
sammanhängandedessauppdrag. Idelen universitetetsbildande i tre

lärandevisionuniversitetetsuppgifter realiserar Museion ettom
universitet.

temanämnden.underarbetsenhetsärskildföreslås bliMuseion en
nämligenunder våren 1998,initieratsforskningsprogram harFyra

kunskap,moral och"Makt,estetik, 2Materiell kultur och1
miljöKultur,4och identitetGlobalisering migration3 samt

och utveckling.
påbygg-grund- ochhand påförstabrett utbud kurser, iEtt av
Samtligaplaneras.forskarutbildningsnivå,pånadsnivå ävenmen

tvärkultu-kännetecknasämnesfält ochskildakurser integrerar av en
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rell, jämförande och historisk Under höstenansats. 1998 kur-startar
När blev människan människa.sen

Samverkan syftar, enligt planen, till bred och djup kunskapsbildning
världens kulturella mångfald samtidigt a globaltom jämförande,

b historisk och c samtidsorienterad. ...tvåAtt kunskapshorisonter
världskulturen samtidsfenomen och världens kulturersom- som

historiska, regionala och transnationella traditioner ringar in-
Museions verksamhetsfält ytterligareär programmatisk nyckelfor-en
mulering. Ytterst ambitionenär skall forsknings-att museet utgöra en
och utbildningsresurs för universitet sina samlingar och kom-genom

depetenser möjligheter samarbetetsamt skapar nå i samhälletattnya ut
med kunskap.

Särskilt inom humaniora, samhällsvetenskap och konst bedöms
möjligheterna förverkliga Museiontankenatt goda. Inomsom ramen
ligger traditionellaäven "museidiscipliner etnografi social/ku1-som
turantropologi, arkeologi, etnologi och konstvetenskap. I Göteborgs
universitetsmiljö återfinns vidare kulturvård, bebyggelseantikvarisk
utbildning och utbildning konservatorer. Därtill kommer åtskilligaav
Centrumbildningar med regional eller inriktning. Konkret skallannan
verksamheten fokuseras till antal forskningsprogram, grundutbild-ett
ning och forskarkurser seminarieverksamhet. Inriktningensamt skall i
alla avseenden tvärvetenskaplig.vara

Organisatoriskt Museion tillsär vidare särskild arbetsenhet,en
knuten till den s.k. temanämnden. Vid sidan och förestån-styrgruppav
dare finns utbildningsledare för varje forskningsprogram,samt,en en
forskningsledare med projektgrupp. Medel har fram åravsatts t.o.m.
2000 med utgångspunkt från särskilt statligt anslag.ett Dessutom ingår
i planeringen 260 utbildningsplatser. En samverkan inom Museion
skulle kunna omfatta alla delar verksamhet med personal pâmuseetsav

hållömse för varandra.som resurser
planenI konstateras det "fundamentalt förär hela verksam-att

hetsidén...att universitetets lokaler inte skilda från Flexiblaär museets.
lösningar bör sökas med flyttbara seminarierumväggar, ochöppna
redaktionsrum, befrämjar mellanmöten universitets- och musei-som
anställda och besökare. Fram till dess det står klart fåratt museetnya

lösningartemporära sökas förstai hand universitetets lokaler men
iäven samarbete med Etnografiska museet. Universitetets egen-

finansierade lokalönskemål deni blivande museibyggnaden har i
september 1998 preciserats förnämnare kommittén. Detta kommer att
tillföras underlaget för arkitekttävlingens andra och avslutande steg
avsnitt 5.1.
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framåtsyftande och intressantMuseioninitiativetKommittén somser
utvecklasökermyndighetsledningen aktivtdenfrånoch utgår att nya
2.4 harverksamhetsidén avsnittform. Iforskningskontaktema i denna

med högreSamverkanrubrikenundersärskiltMuseion omnämnts
forskning.ochutbildning

vid KorsvägenvetenskapscentrumtillkopplingenLikaså har ett
lokaliseringsfråganöverväganden ikommitténsförvägandevarit tungt

liggamåstedetbedömningengjortKommittén har attavsnitt 5.1.1.
påsametablering,fysisksynergieffekter iframtida nära somen -

tek-helt kaninte ersättasuniversitetet-vad avsätt avsersomsamma
kommunikationsmedel.niska

rela-ifrämstStockholm,iväl sårimligenPotentialen bör storvara
förut-lokaladehögskola,och Södertörns äventill universitetettion om

harDetlösningar.andrainnebäraskulle kunnasättningarna typer av
tillframarbete nåkommitténsvarit förinommöjligtinte att ramen

intresseömsesidigtfrånutgårkommitténförslag, att ettkonkreta men
forsk-ochtill den kompetensminstmed hänsyn intehärfinns även

Stockholmsbaseradedeibyggtsningstradition tre museerna.uppsom
kulturarvsinstitutionermellansamverkanförstärktFör somen

talarforskningenverksammaoch denarkivbibliotek ochmuseer,
bäggedetta kanstimulans parterochdrivkraftdengenerelltgivetvis ge

förut-bättreskapaemellertidLika viktigtarbete. attdagliga äri deras
allmänhet,bredtill ettforskningsinformationförasättningar utatt en

uppenbara.ochdagbristerna iområde där är stora

världskulturför3.4.5 Forum

uppgiftmed när-utredare attsärskildtillkalladesbörjan 1997I enav
Södraivärldskulturhusinrättandetförformernastudera ettavmare

förBetänkandet Forum1997:123.dir.Stockholmlokaler iteaterns
1997:95 över-kulturliv SOUrikarevärldskultur ettrapport omen-

regeringensmedenlighetjuni 1997. I6denlämnades till regeringen
iriksdagengodkändeff241997/98:1, Uo 17,proposition prop. s.

försöksverk-1997/98:97rskr.1997/98:KrU1,bet.december 1997 en
världskultur.församhet i Forumett

enligtuppgiftenmedfebruari 1998tillkallades den 19kommittéEn
bedriva1998-1999tvåårsperiodenunder1998:14dir.direktiven att

Försöks-försöksverksamhet.samordnandeochinitiativtagande"en
och idé-produktionsceniskpåinriktasskall främstverksamheten

kultur-viktigtbetonasdirektivenkontaktverksamhet. I ettattgivande
inriktningmedverksamhet ävenutvecklaipolitiskt ligger attansvar

invandringsamhälle samt attvårttillförtskulturerpå genomsom
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huvudsyftet med Forum för Världskultur inspireraär befintligaatt
institutioner och organisationer till detta. Som Världskultur definieras
kulturyttringar från olika delar världen bidrar till öka mång-attav som
falden i svenskt kulturliv, särskilt kulturyttringar från länder och mil-
jöer, vilkas kultur inte naturligt blir tillgänglig för publik i Sverigeen

etablerade kommersiella eller institutionellagenom kanaler.
Kommitténs arbete skall redovisas i delrapport den 1 1999en mars

och slutrapport den 31 decembersenast 1999.en Finansieringen under
försöksperioden har lösts avtal mellanett Stockholmsstaten,genom
stad och Stockholms läns landsting.

Uppdraget formuleras praktiskt så kommittén skall genomföraatt
projekt, med konstnäreregna möten och kulturarbetare,arrangera

bedriva infonnationsverksamhet och initiativ i samhällsdebatten.ta
Vidare skall kommittén stimulera och samordna aktiviteter inom be-
fintliga institutioner och organisationer utveckla samarbetesamt ett
med dessa leder fram till handlingsprogram. inledandeett Ensom
överblick vadöver redan sker inom området skall utgångs-som ge
punkten för och utvecklingsbara initiativ.nya

Även scenisk verksamhet och idébildning skall ståom i centrum,
nämns utställningaräven i kontakt med i första hand Riksutställningar.
Anknytningen till Stockholms stad och Stockholms läns landsting för-

ocksåutsätts leda till samverkannära med bl.a. det planeradeen
Världsbiblioteket, ÄvenKulturhuset och Konserthuset. samråd med
Statens kulturråd, Svenska institutet och SIDA betonas.

Sekretariatet för Forum för Världskultur har kommit i full verksam-
het först i september 1998. Det har därför inte varit möjligt utvecklaatt
kontakter och samråd på konkret plan mellanett de båda kommit-mer
téema, mindreän överblicka vad följeratt på försöksperioden.som
Bortsett från den allmänna inriktningen kan emellertid praktiska kon-
taktpunkter finnas, speciellt med hänsyn till verksamheten i Stockholm.

3.4.6 Museum Förintelsenom

Inom projektet Kulturarv för alla regeringen i januari 1998 igav upp-
drag till särskild arbetsgrupp utreda förutsättningarnaatt fören att
ordna utställningpermanent Förintelsen på någoten landetsom av
befintliga Arbetsgruppens till regeringen imuseer. rapport september
1998 innebär förslag till statligtett och kunskaps-permanent museum

förcenter sprida insikt ochatt information Förintelsen ocksåom men
de sociala, kulturella och etiska problemom i dagens samhälle som

kan läggaytterst grunden till rasism och folkmord.
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ochangelägetdel initiativetbetraktar för sinKommittén sam-som
museimyndigheten.blivandeför denuppgifternatangerandetidigt

materiellaÄven någrastadiumdettapå göramöjligtdet inte är attom
ellerframtida anknytningövervägandenandraåtaganden eller sam-om

korn-museiledningentillträdandedenfrånkommitténutgårarbete, att
utveckling.följa frågansaktivtattmer
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Organisation4

Organisationsutveckling4.1

Utgångspunkter4.1.1

varierandemedfyrablir1998/99årsskiftetvid attUtgångsläget museer
Folkensgemenskap.ibakgrund ingår museum-organisatorisk nyen

ochstyrelseharmyndighet,dagietnografiska egenutgör egenen
reglerings-ienhetsjälvständigframträderinstruktion samt ensom

konst-myndigheten StatensÖstasiatiska iingårbrevet. museet nu
historiskaStatensmyndigheteniMedelhavsmuseet museer,ochmuseer

instruktioner.fastlagts iorganisationdenenligtfallenbåda resp.i som
stiftelse,ursprungligenslutligen,GöteborgiEtnografiska enmuseet

poli-underkulturförvaltningenkommunaladennärvarande iföringår
kulturnämnden.ledningtisk av

verk-ocksårutineradministrativautvecklatsnaturligt har menHelt
Samtligaåt.skiljer sigdelvisprioriteringarochsamhetskulturer som

harochnivåinternationelltilllokalfrånnätverkbyggthar uppmuseer
relationer,former t.ex.andraochvänföreningaraktivatill sigknutit av

någraIbrukargrupper.särskildaellerforskarsamhälletförhållande tilli
vadformer,specifika t.ex.sigtagitsamarbeteharfall externt merett

Gra-Östasiatiska Medelhavsmuseet.ochvid museetbibliotekenavser
likaså.varierarchefsmyndigheternuvarandeiintegrationden av

alltframförkommittén settharutgångspunktorganisatoriskFrån en
smidigoch över-kortvarigsååstadkommaönskvärtdet att ensom

verksam-löpandetill denhänsynmedminstmöjligt, integångsfas som
inställningprincipiella är attKommitténs museernashetsplaneringen.

denmedochnormaltpåfortgå sättmåstenärtidiutställningsplanering
på-siktlängrePåavsnitt 3.2.underredovisashuvudinriktning som

förutsättningardegivetvishelhetsplaneringen somverkas nyaav
myndighetendenfördeldetmeningen attden ärtillkommer. I nyaen

roll isinliksom iarbetsformersinain isigtre-fyra år påfår växaatt
museivärlden.
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Kommittén det redan förberedelsestadietiatt för tidigtäranser att
dra några slutsatser lämpligaste Organisationsform vid fullt utbyggdom
verksamhet. I grunden hänger organisationsfrågan med vil-isamman
ken omfattning samarbete och samplanering visar sig komma till stånd
och vidareutvecklas på verksamhetenssättett motsom svarar gemen-

mål och ambitioner. En nyckelroll dettai kommer heltsamma naturligt
uppbäras detatt centrala kansliet, det får stabskaraktärav om

avsnitt 4.3.

4.1.2 Ledningsforrner och styrelsens uppgift

I propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst prop.
1997/982136 har regeringen samlat redovisat sin på statsförvalt-syn
ningens ledning och funktionssätt, område föranlett fleraett utred-som
ningar på år i takt med hur kraven på de statliga myndigheternasenare
förändrats. I avsnittet 4.4 Verksamhetsanpassad myndighetsledning tar
regeringen rollfördelningen mellan myndighetschef och styrelse,upp

också förändrats del sedan verksstyrelsema tillkom på 1970-som en
talet, och följande alternativ aktuella i dag med hänsyn till vadser som

lämpligt i detär enskilda fallet.som

Enrådighetsverk Där behov finns direkt och tydlig styrningav en av
myndigheten och politiska beslut snabbt måste
genomföras. dessaI fall skall dock normalt ett
rådgivande insynsråd finnas vid myndighets-organ
chefens sida med regeringen utsedda ledamöter.av

Styrelse med begränsade Motsvarar i princip dagens lekmannastyrelser med
beslutsbefogenheter de befogenheter följer vcrksförordningensom av

1995:1322. deFör ofta små kulturrnyndighe-rätt
har emellertid tillämpningen oftasttema begränsats

så styrelsen beslutar i förstaatt hand budget-om
underlag och årsredovisning till regeringen samt om
åtgärder med anledning revision. Föreskriftsgiv-av
ning utanför det statliga området i dessa fallär mer
sällan aktuell. I övrigt förutsätts styrelsen biträda
myndighetschefen och föreslå de åtgärder densom
finner motiverade.
Regeringen har i vissa fall redan i instruktionen
fastlagt organisationen den högsta nivån, vadt.ex.

museikoncernema, faktisk begränsningavser som en
myndighetens normala befogenheter. Internaav

organisationsbeslut dock i övrigt dessatas av myn-
digheter, någon gång styrelsen t.ex. Statensav
konstrnuseer, vanligare myndighetschefen t.ex.av
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historiskaRiksantikvarieämbetet, Statens museer,
Riksarkivet.

styrelse,dennaanförRegeringen typatt somav
besluts-ivariationerfor vissasålunda utrymmeger

sammanhangnaturlig ibörkompetensen, somses
ochverksamhetenmångfald iråder bredd ochdär det

angelägen.vidare fältsamordning inom ärdär ett

sektornoffentligaden närmastSkulle i motsvaramed fulltStyrelse ansvar
medkommuner/landstingställning inämndens

Sådanforvaltr1ingsverksledning.tilldelegation
främstenligt regeringenbör övervägasstyrelseform

affärsverks-underarbetarmyndigheterfor som
osedvanligtharellerförhållandenliknande ettsom

dockbegränsasekonomiskt Ansvaret avstort ansvar.
däri-bl.a.och liggerchefalltidregeringen utseratt

nivå.bolagsstyrelsensintegenom

medmuseimyndigheterimyndighetschefens ställningVad gäller t.ex.
påantingenalternativfinns tvåmuseienheterflera ingående som-

medoch principiorganisationeni ettallaöverställdsätt museersamma
chef förtillikaellerförfogande ettdirekttillcentralt kansli avsom

Sjöhistoriskaför Statensdaggäller ilinjenförstaDenmuseerna.
för Statensandradenförsvarshistoriskaoch Statens museer,museer

Livrustkam-myndighetenochhistoriskaStatenskonstmuseer, museer
HallwylskaochslottSkoklosters museet.maren,

föruppfattning,kommitténstalar, enligtkaraktärVerksamhetens en
nonnalaltema-enligtbefogenheterbegränsademedlekmannastyrelse

ställ-intaröverintendentmyndighetscheftivet sammasamt somen
dockbör övervägas attorganisationen. Dethelaförhållande tillining

denförmotsv.organisationsfrågor attistyrelsensbredda engeansvar
uppfattningKommitténsuppgift.medverkandereelltochaktivare mer

nedan.4.2.2under avsnittutvecklasstyrelserollen närmareav
tillförslagdetförutgångspunkterallmännakommitténsDetta är

följande.detlämnas iinstruktion som

Instruktion4.2

fr.o.m.myndighetenför deninstruktionförordning medtillFörslag nya
särskildaåtföljd4.2.1,avsnittnedanlämnasden januari 1999l av

4.2.2.avsnittpunkterpå vissamotiveringar
under 4.1redovisasövervägandenprincipielladeUtöver ovansom

musei-centralaförinstruktionernuvarandetagits iutgångspunktenhar
uppgifter.ochuppbyggnadmotsvarandemedmyndigheter närmast
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Därmed Folkens museum-etnograñska 1988:1185 m.ändr.,avses
Statens konstmuseer 1988:677 m.ändr., Statens historiska museer
1997:1172, Statens Sjöhistoriska 1990:571 m.ändr. ochmuseer
Statens försvarshistoriska 1992:514 m.ändr..museer

Tekniska konsekvenser blir instruktionen för Folkensatt museum-
etnografiska jfr ovan samtidigt upphävs mindre följdänd-samt att
ringar måste i instruktionernagöras för Statens konstmuseer 1988:677
och Statens historiska 1997:1172. Dessa båda myndighetermuseer
återkommer själva till regeringen med förslag rörande sina
instruktioner. Göteborgs kommun vidtar enligt avtalet de åtgärder som
behövs för avföra Etnografiskaatt kommunens organisationmuseet ur
och regelverk.

Kommittén föreslår Statens för världskulturnamnet i enlig-museer
het med tidigare praxis. förhållandevisEtt neutralt på myndig-namn
heten sådan också möjlighet fokusera det publika arbetetatt tillsom ger

profilerade på de enskildamer namn museerna.

4.2.1 Förslag till förordning med instruktion för

Statens för världskulturmuseer

Uppgifter

1 § Statens för världskultur har till uppgift visa och levan-attmuseer
degöra världens kulturer. bl.a.Från etnografiska, arkeologiska och
konstnärliga perspektiv skall myndigheten främja tvärvetenskaplig
kunskapsbildning och publik verksamhet i former. Myndighetennya
skall dokumentera och belysa kulturersolika yttringar och villkor samt
kulturmöten historiskt och i dagens samhälle.

I myndigheten ingår den verksamhet vid utgången 1998som av
bedrivs museum-vid Etnografiska i Göteborg vid Folkensmuseet samt

Östasiatiskaetnografiska, och Medelhavsmuseet i Stockholm.museet
Myndighetens Göteborg.säte är

2 § Myndigheten skall särskilt
vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och berika samlingarna,
hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten och i detta syfte

bedriva och stödja utställningsverksamhet och pedagogisk verksamhet i
skilda fonner,

samarbeta med olika publikgrupper och skapa förutsättningar för
enskild verksamhet i anslutning till myndighetens lokaler,

medverka i pågående forskning för bidra till kunskapsupp-att
byggnaden på området och underlaget för samhällsdebatten,
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regionala ochlokala,Riksutställningarsamverka med samt
ochspridninggeografiskamöjligaför nåcentrala störstaattmuseer

förankring, och
teknikanvändningmöjligheternabeakta att av nygenom

utveckla verksamheten.

delardeansvarsuppgifter inomsärskildaharMyndigheten§3 av
Sverigeutanförmedkulturerområdet kulturhistoria rör ursprungsom

historiskaför Statensansvarsområdetfaller inomoch inte museer,som
NordiskaellerkonstmuseerStatens museet.

särskiltskallMyndigheten ansvarsmuseumsom
området,museiväsendet inomför samordningverka av

regional nivå,lokal ochsärskilt påmuseiverksamhet,bistå annan
och

museiväsendetmellankontakternautvecklingförverka aven
internationellt.ochomvärlden Sverigeoch i

myndig-fåri § 2-62uppgifterdefullgörandetVid4 § angessomav
verksamheten.avgiftsbeläggaomfattninglämpligheten i

fåroch 3enligt 2myndigheten haruppgifterde§ Utöver5 som
andraochutredningarundersökningar,utföramyndigheten åta sig att

fåruppdragsverksamhetenenskilda.och Förmyndigheteruppdrag
verksam-förkostnadernamotsvarandeersättningmyndigheten utta

heten.

tillämpningVerksförordningens

myndighetentillämpasskall1995:1322Verksförordningen6§
§§.och 3019, 20stycket, 14,andra4 §med undantag 2av

ledningMyndighetens

Överintendenten myndigheten.förchef7 § är
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Styrelsen

8 § Myndighetens styrelse består högst nio ledamöter, överinten-av
denten medräknad. En ledamöterna ordförande ochär viceärav en
ordförande.

Styrelsen beslutför ordförandeär ochnär minst hälften de andraav
ledamöterna, bland dem överintendenten, närvarande.är

Styrelsen vice ordförande.utser

Organisation

9§ Styrelsen beslutar myndighetens organisation undernärmastom
överintendenten.

10 § Till myndigheten får knytas sådana rådgivande och kontaktska-
pande styrelsen bestämmer.organ som

Styrelsens ansvar

11§ Utöver vad i 13§ verksförordningen 1995:1322som anges
skall styrelsen besluta i frågor principiellt intresse och somhänskjutsav
till styrelsen överintendenten i sådana personalfrågorsamtav som

i 19 § andra stycket verksförordningen.anges

Ärendenas handläggning

12 § När chefen för enhet inte i tjänst eller i övrigt har förhinder,ären
sköts chefens uppgifter den tjänsteman överintendentenav som
bestämmer.

Anställningar

13 § Chefer för enheter under överintendentennärmast anställs genom
beslut styrelsen.av

Andra anställningar beslutas överintendenten.av

14 § Förordnande överintendentens ställföreträdareatt meddelasvara
regeringen för bestämd tid efter anmälan styrelsen.av en av
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Motiveringar4.2.2

Styrelsens roll

fulltverksförordningen tillämpasinnebärKommitténs förslag utatt
organisationbestämmer sinmyndigheten självvad § att17även avser

myndig-anställningarandrabeslutaroch myndigheten än32 § att om
karaktärliknandemuseimyndigheternuvarande ärchef.hetens För av

obligatoriskamuseer,nivån nämn-den högstaorganisationen på ev.
aktualitetchefer vidrespektiveochinstruktionen,der inskriven i utses
beslut pålägga dessaslutligt väljerregeringen. Oavsett attom manav

befo-emellertidfinner kommitténeller myndigheten, attpåregeringen
följas åt.fallen börgenhetema bäggei

breddasstyrelsen,fall läggs pådettabefogenhet imyndighetensOm
myndighetschefenunderorganisationsfrågomadess till närmastansvar

Även ord-med dennamuseichefer §.13anställning9 §, tillsamt av
dettavisstidsförordnandenbörning övervägas,t.ex. ansermanom

överinten-anställningsbeslutochlämpligt. Andra organisations- tas av
enligtde delegerasden omfattning intemyndighetschef identen som

verksförordningen.21 §
befintligafyramed organisationi 1999Myndigheten går in aven
Myndig-myndighetskansli.centralttillförandemed ettavmuseer

samtidigtspeglar detta,världskulturförhetsnamnet Statens sommuseer
verksamhet,likartadtillförandeöppenhet fördet skapar omnyaven

aktuellt.skulledetta framtiden visa sigi
Även rådgivandeeller andrareferensgrupperutseatt organgenom

instruktionsförslagetfrågorbetydelsefullaprincipielltoch ställning ita
Enligtverksamheten.och få insyn ipåverka§§ kan styrelsen10-11

allmänmyndighetschefen dessutomharverksförordningen10 § en
med-styrelsensstyrelsen. Fråganinformationsskyldighet gentemot om

regleras längrekan svårligenutveckling i änför policy och stortansvar
och för-samarbetegrad frågablir högså instruktionen ii utan en om

myndighetsledning.styrelse ochtroende mellan
förutsätt-styrelsensbedömningenden samladeKommittén attgör

reelltoch bliuppbyggnadsprocessenmedverka iningar aktivt ettatt
förbrettfå såmyndighetschefen förbättrasstöd för ettatt ansvarav

Referens-verksförordningensmöjligt inomverksamheten är ram.som
förutsättningartillfällig karaktär bör haeller attpermanentgrupper av

idéinflöde.ochvad gäller förankringkomplement till styrelsenutgöra
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Övriga kommentarer

1§

Portalparagrafen med myndighetens grundläggande uppgift svårär att
uttrycka både kortfattat och täckande. Den valda formuleringen inne-
håller centrala element från proposition och direktiv med de förnyelse-
inslag där finns markerar också kontinuiteten förhållandei tillsom men
de traditioner och den särskilda kompetens de ingåendesom museerna
tillför.

Motsvarande uppdragsformuleringi för1 § närliggande
museimyndigheter

Falkens museum-etnogra/zska 1988

...har till uppgift främja intresset för, kunskapen forsk-att samtom
ningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska.

Statens konstmuseer 1988

...har till uppgift främja konsten, konstintresset och konstveten-att
skapen. Myndigheten skall levandegöra äldre och nutida konst-
former och deras samband med samhällets utveckling verka församt
konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten skall också belysa
de Östasiatiska kulturerna från äldre tid till nutid.

Statens historiska 1997museer

...har till uppgift bevara och förmedla kulturarvetatt samt ge per-
spektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Myndigheten skall
verka för ökat intresse för och ökad kunskapett äldre tidersen om
historia och kultur i Sverige, den svenska penning- och finanshisto-
rien, medaljkonsten kulturerna i länderna kring Medelhavet ochsamt
i Främre orienten.

Statens sjöhistoriska 1997museer

...har till uppgift främja kunskapen det svenska sjöförsvaret,att om
den svenska handelssjöfarten och det svenska skeppsbyggeriet

tiderna."genom
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Statens försvarshisloriska 1997museer

...har till uppgift främja kunskapen det svenska försvaretatt om
tiderna och försvarets roll i samhällsutvecklingen."genom om

ÄvenFörslaget till myndighetens har kommenterats tidigare.namn
andra alternativ har bedömts mindre flexiblaövervägts ochmen som
svårare förena med namnbildningen på de enskildaatt museerna.

2§

Texten till delen vad återfinns i de nämndamotsvarar största som
instruktionerna. Vad tillkommit framför allt någotär störresom en
betoning på publikkontakterna, samverkan med forskningen IT-samt
uppbyggnaden. Instruktionen kan bara kortfattad det gällernärvara
uppgiftsfonnuleringen, och kommitténs synpunkter i övrigt framgår i
första hand avsnitten 2.3-2.4, kap. 3 och Generellaavsnitt 4.1.av
målfonnuleringar och aktualitetsbetonade uppdrag iintasmer snarare
det årliga regleringsbrevet jfr avsnitt 7.3.

3§

Uppgiften har behandlats i avsnitt 3.4.3 ochsom ansvarsmuseum
formuleras här på i princip skett för övriga berördasättsamma som
centralmuseer. Så länge avgränsningen dem emellan baseras påsom
överlappande begrepp kulturhistoria, konst, arkitektur, utomeuropeiska

Ävenkulturer m.m. kan den inte bli helt entydig och logisk. om myn-
dighetens arbetsområde detta falli vidare, medmåste nuvarandeär
struktur i övrigt den specifika ansvarsmuseirollen i ansluta tillprincip

förvad närvarande gäller för Folkens museum-etnografiska.
I princip bör emellertid ifrågasättas begränsningen till utomeuro-

peiska kulturer, den gäller företrädesvis. föreslås därföräven Härom
och vidare formulering "kulturer med utanför Sve-en annan ursprung-

rige".
I avvaktan på regeringens museistnikturen ochöversyn av an-

roll jfr 3.4 böravsnitt ingen förändring skestörre änsvarsmuseemas
så, och negativ avgränsning måste tills vidare gälla i relation tillen
övriga Statens konstrnuseer tillkommer jämfört medansvarsmuseer
nuläget. Kommittén utgår ifrån eventuella gränsdragningsproblem,att

finns i nuvarande strukturäven tills vidare kansom av ansvarsmuseer,
lösas praktiskt mellan de berörda myndigheterna.

3 18-5728
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4-5 §

för myndighe-Möjligheten betalt för verksamhet bör finnasvissatt ta
liknande verk-enligt lägst förutsättningar gällerten samma som annan

myndighetenfrån församhet. Kommittén utgår vidare det möjligtäratt
för olikafinansieringi skala utnyttja kompletterandestörreatt extern

detta föran-aktiviteter, delta samfinansierade projekti attutanm.m.
leder ytterligare specifikt stöd i instruktionen.

6§

motiverasföreslagna undantagen från verksförordningen VFDe
följande.enligt

ofta vidvid domstol undantas2 § företrädaVF. Rätten statenatt
mindre myndigheter.

till under 13 §Med hänsyn vad4 § andra stycket, 14 § VF. sägssom
anledning tillnedan referensgrupper motsv kommittén ingenserom

inkl.norrnalantalet nioden formella styrelsen över-är större änatt
överintendenten skallföreskrivasintendenten. Dock bör när-att vara

skallfattar beslut styrelsen inom sigvarande styrelsennär utsesamt att
vice ordförande 8 §.en

finnas skäl styrelsenmyndigheter kan det19-20 mindreVF. I att
förekommande personalansvarsnämnd.i fall utgör

Även traditionella förteck-den årligaskyldigheten inge30 § VF. att
myndigheterundantas ofta vidoavgjorda ärendenningen utanöver

enskild.faktisk myndighetsutövninginslagstörre motav

7§

Överintendenten till hela lin-förhållandefår sålunda ställning isamma
centraladetuppgift främstjeorganisationen och biträds i denna av

kansliet.

8§

Jfr under 6 § ovan.
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9§

Utgångsläget vid årsskiftet 1998/99 nuvarande fyra medär att museer
tillkommande centralt myndighetskansli bildar grundorganisation.ett

10§

Kommittén de särskilda kraven på breda kontaktytor detatt göranser
naturligt arbeta med referensgnipper komplement till styrelsenatt som
och med inriktning skilda publikkategorier, arbete med barnmot t.ex.
och ungdom, förmedlingsfrågor, forskningssamverkan. Sådana bör

Ävenockså kunna lokalt knutna till det enskilda museet. utan ettvara
medgivande i instruktionen torde det i och för möjligt försig vara
myndigheten inom för verksamhetsansvar knyta tillsitt sigatt ramen
rådgivande olika karaktär och varaktighet. detta kanTrotsgrupper av
det finnas skäl för låta denna ambition komma uttrycktill iävenatt
instruktionen.

4.3 Gemensamt myndighetskansli i

Göteborg

Det tillkommande myndighetskansliet Göteborg behandlas lokal-i ur
och kostnadssynpunkt under avsnitt 5.2 respektive kapitel

Som referenspunkter för teoretisk bemanning myndighets-etten av
kansli denna har efterfrågats information från befintligatyp treav
museikoncerner olika storlek, nämligen fyraStatens konstmuseerav

anställda, Sjöhistoriska240 Statens tremuseer, ca museer museer,
140 anställda och försvarshistoriskaStatens tvåca museer,museer
60 anställda. båda sistnämnda myndigheterna har verksamhet påDeca

två med myndighetsledningen lokaliserad till den dessa.orter ena av
Underlaget därifrån redovisades kortfattat den andrai Detrapporten.

konstaterades där samtliga myndighetskanslier betraktaskanatt tre som
helt eller huvudsaki administrativa med ekonomi- ochprimärt perso-
nalansvar och sådan struktur i övrigt, skulle uttaladutan som ge en mer
stabskaraktär. Lönekostnaderna inkl. myndighetschef totaltligger på
mellan 2,5 och 4,5 det totala anslaget och bemanningen% påca av
mellan och4 10 personer.

Volym, uppbyggnad och beräkningsmetodik för den myndig-nya
hetens centrala kansli Göteborg har diskuteratsi kommittén medav
nedanstående principmodell utgångspunkt.som
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Myndighetschef verksamhetsutveckling storti
Administrativ chef ekonomi, personal, lokaler, planering m.m.
Specialister/rörliga i lämplig fördelning för olika centralaresurser
områden, t.ex.

förmedlingsfrågor, programaktiviteterutställningar,-
information, marknadsföring-
ekonomistyrning-
forskningssamverkan-
IT-utveckling-
personalutveckling-

och lönefunktioner,Assistenter centralt förlagda ekonomi- registra-
växel m.m.tur,

det centrala kansliets storlek och iI princip det önskvärt begränsaär att
stället Ovanstående skiss börså långt möjligt frigöra rörliga resurser.
sålunda ochfunktionsorienterad inte anvisningses som som en om

Myndighetschefens behovmotsvarande antal anställningar. ettav
effektivt för kanslioch direkt underställt stöd talar emellertid ett av

medkvalificerad anställningsformer och sålundastabskaraktär oavsett
ochbredare ekonomiadmistrativ planeringuppgifter primärtän

uppföljning. strategiska frågor och stödfunktioner inomDärmed avses
ekonomifrågoma.olika delar verksamheten vid sidan de Inteav av rena

tre-fyra uppbyggnadsfas,angeläget detta under de första årensminst är
initiativför-ställer särskilt krav planering, överblick ochpåstorasom

måga.
generellpunkt uppgiftKommittén har på denna sinäven sett som

ochinnebär kompetensbehovoch praktiskt förberedande, vilket att
Personalstrukturen börkostnader drag.i utgångsläget bedömts i stora

verksamheten börlåsas föregriper den analys hurinte på sättett som av
för takt medläggas själv måste iden myndigheten svaraupp, som nya

centrala behovden erfarenhet och väljer arbetssätt. vissavinner Attatt
kan behövasärskilt under första åren ochaccentuerade deär senare

för inledandened talar under alla förhållanden försiktigtrappas en
anställningsformer ochrekrytering med möjliga flexibilitet istörsta

formulering konsultform motsv..uppdrag iav
påbörjats administrativbörjan september har rekryteringI avav
myndighetschefenchef, förutsätts underställd idirekt över-som vara

planeringsfrågor ingå igripande ekonomi-, personal-, lokal- och samt
ledningsgrupp bedömningenmotsv.. Kommittén har samtidigt gjort

förberedande och inledande delar i den administrativaatt processen
förutsätter förstöd uppdragsbasis första hand Kammarkollegietpå iav
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för ochmyndigheten själv rådrum kompletterande rekryteringaratt ge
ändamålsenliga för fortsättningen jfr kap.avvägningar 4.

har från rutinbetonade ekonomi- och personal-Kommittén utgått att
funktioner kvarligger lokalt och i huvudsakpå mellannivå att en

blir aktuell. Stockholmdecentraliserad lösning med resultatenheter I
administrativakan dock sikt sammanföra det lokalapåövervägas att

de arbetsplatserna. börarbetet till enda punkt vid någon Mantreaven
formunderlag finns för någonockså ställning till motiv och äventa om

controllerfunktion.av
specialistpersonal börför rekryteringoch tidpunktenFormen av

till vadmyndighetsledningen med hänsynden tillträdandeavgöras av
fördelningen mellan fasta och rörligatidigare sagts resurser.som om

organiserasden centralt uppbyggda kompetensenOavsett detta måste
samtliga arbetsplat-fungerar likvärdigtså den i praktiken gentemotatt

ser.
för detutställningssekretariatet inomeventuelltFrågan ett ramenom

underhar behandlats särskilt avsnitt 3.3.1.centrala kansliet
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Lokaler5

museibyggnaden i Göteborg5.1 Den nya

Val lokaliseringl l av.

museibyggnadlåta uppföra idirektiven meddelades avsiktenI att en ny
be-Kommitténs uppdrag har varitGöteborg för verksamheten där. att

kom-fastighetsverk och Göteborgsreda frågan i samråd med Statens
förpreliminärt lokalprogramoch kostnadsberäknatredovisa ettmun

för politiska beslutet inves-eller ombyggnad underlag det omny- som
teringsramen.

myndighetentill dess denuppdraget har legat framI attatt nya-
fort-lokaliseringen och denfunktion för beslutiträtt -ta om avansvar

också förGöteborgmed den byggnaden isatta menprocessen nya
under arbetets gångIokalförsörjning Uppdraget harbehövlig i övrigt.

skrivel-särskildadelrapportema i deredovisats i såväl de båda som
driftskostnadseffekter har också redovisats iochInvesterings-sema.

preliminär form de nämnda dokumenten.i
arbets-de båda förstaföljande underdet redovisasI processen

jämförelseobjekt kan docksummariskt.endast Som nämnasetappema
Stock-för de befintligadag kvm bruttoarea BTAi treatt ytorna

för invigdakvm, det 1997holmsmuseema 20 500ärsammantagna ca
ochKarlskrona kvm externa magasinMarinmuseum i 8 500nya ca

med Arki-och för Modernaaktivitetsutrymmen tillkommer museet
kvm.tektunnuseet, invigdes början 1998, 25 500 Etnogra-i av casom

fiska för närvarande 000 kvm.i Göteborg disponerar 4museet ca
storleksfrågan,utgångsförutsättning hade kommittén,Som utöveren

till ombyggnad alternativtockså möjlighet ställningnämnts att tasom
ochmuseiprojektets breda syftningnybyggnad för bäst nå tillatt upp

graddärvid högreambitioner. Ombyggnadsaltemativet bedömdes i
iperifera lägen och därmedkunna aktualisera byggnadsmiljöer ge mer

verksamhetensförutsättningar fråga utbyggnadstakt ochvarierade i om
andra sidan skapautformning. nybyggnad helt eller delvis ansågs åEn



12572 Lokaler SOU 1998:

förutsätt-profilering och publiktryck, underförutsättningar förstörre
innerstadsläge.kunde lokaliseras till attraktivtning den ettatt

valet mellan dekommittén kunna konstateraTidigt ansåg sig att
kostnadsskillna-avgörandebåda sådana skullekoncepten inte gesom

totalvoly-främst skulle påverkasder, storlekinvesteringensattutan av
tillgängligauppenbart faktisktbyggnadsyta. Samtidigt det attmen var

komma prin-praktiken skullelokaliseringsaltemativ i änatt styra mer
överväganden.cipiella

från Göteborgskommittén redovisningbegärdejuni 1997Den 2 en
Efteretablering.lämpliga lägen förkommun tillgängliga och enenav

kommunstyrelsenplatser beslötolikaingående inventering 25-30av
lokaliseringsaltemativ.fem olikalägga framden september24 att

formulerademed allmäntkortfattat tillsammansredovisadesDessa -
börjanförsta delrapporten ikommittén i denmålbeskrivningar avav-

redan dåemellertid möjligtskäl det inteoktober. naturligaAv taattvar
mellan dem.ställning till valett

på begäranhade kommitténden augustiRedan i skrivelsen ll sär-
vid deninvesteringskostnadentidig beräkningskilt redovisat aven

läget dettakvm dethypotetiska volymen 000 BTA. I15 närmast attvar
verk-teoretiska antagandenutifrånräkneexempel vissaett omse som

samheten.
förslagenuppföljningochplatsEfter besiktning på avannanen

skrivelse den 6särskildiåterkom kommittén till regeringen novem-en
framför dealternativhand tvåförordades förstaber denna i1997. I

innerstadGöteborgssödra deleniövriga. Dessa Korsvägen avvar
älvstrandenpåoch Lindholmspirennybyggnadsalternativ norra

utför-också relativtredovisadesskrivelsenombyggnadsaltemativ. I
olika alternativen.sammanhängande med deligt förhållanden

attraktiva lägetpublikttala detansågsalternativet KorsvägenFör
närhetomedelbarevenemangsstråket och is.k.södra änden detvid av

delar universitetet,centralablivande vetenskapscentrum,ett avav
liggafrämst isvårigheterna bedömdesLiseberg.Svenska ochmässan

kommunikationstrycket.och detfysiska begränsningarplatsens stora
rörande dettaplansamrådkommunenSamtidigt pågick inom ett

parkeringsutredning.särskildföljdesområde, även av ensom
kostnader försida lägreskulle å sinLindholmspirenAlternativet ge

utbygg-lägegrundläggning och störreöppnare samtettstomme,
omöjliggörapraktikenSamtidigt skulle det inadsmöjligheter. sam-

synvinkeloch universitetsvetenskapscentrumetablering med ett ur
lägedettalokalisering. Bedömningenmindre attraktivinnebära aven

sammanhängande med framtidsprognosenockså grundensågs isom
älvstrandenför i stort.norra
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kommitténOberoende alternativ redovisade investeringskost-nuav
reducerade jämfört med tidi-nadema på nivåer, två ytmässigttre varav

alternativen motsvarade dvs. innefat-underlag. i BTADe tregare -
tekniska och kommunika-tande alla bärande element,även utrymmen

kvm. Beräkningarna utfördestionsytor 000, 11 000 8 00015 avresp.-
skullekommitténs från fastighetsverk. InvesteringenStatensexpert

tekniska anslutningskostnader m.m.exkl. eventuell tomtkostnad,
konstateradeoch mkr. Kommitténinnebära respektive 270, 200 145 att

förutsättningar uppfylla de politiskaden lägsta nivån inte attsyntes ge
museibyggnad Göteborg.målen med ien ny

motsvarandeschematisk beräkningSamtidigt redovisades aven
det längre perspektivetdriftskostnadseffekter. viktig princip iSom en
alternativ måste stå ilokalkostnadema valbetonades oavsettatt av-

för personaltill tillgängligabalanserat förhållande i övrigtett resurser
arbetsformer kräverutvecklaoch verksamhet. Ambitionen ävenatt som

naturligt led iförutsattes ingåmindre fasta lokaler museetsettsomav
kommande verksamhetsplanering.

hos kommittén,funnits starkt intresseFrån början har gemensamtett
Västsvenska handels-vilken bl.a. Chalmers,Stiftelsen iKorsvägen

samverkar förochkammaren kommun- regionintressen attsamt
Museion-och Göteborgs universitetanlägga vetenskapscentrumett

samlokalise-och möjligttill samverkanprojektet finna vägaratt om
sådant perspektivgenomgående betraktatKommittén harring. ett som

entydigtuppfattning harlokaliseringsfrågan, ochöverordnat i samma
härav försida. Betydelsenfrån Göteborgs kommunskommit till uttryck

med säkerhetbegränsadytbehovet torde förhållandevis störremenvara
och utveck-synergieffektema vad gäller idéutbyteför besökstalen och

lingspotential.
visadelokaliseringsfråganiFörutsättningarna för nåatt en samsyn

speciellttill alternativetsålunda bli praktiken knutna Korsvägen,sig i
påbörjats redan ivetenskapscentrumförsedan arkitekttävlingen ett

kommunmed Göteborgsfortsatta förhandlingar1998. De sommars
med-ordföranden underuppdrag bedrevsdärefter på kommitténs av

verket denregionchef Göteborg, sedan 6Fastighetsverkets iverkan av
utgickärendet avsnitt 5.1.2,april fått uppdrag i1998 regeringens

uppfattning ikommunensdärför från kommitténs och gemensamma
sakfrågan.

avslutades den maj med principöverens-Förhandlingarna 25 en
förhandlingsresultat beslötpreliminärakommelse. På grundval dettaav

förfastställa Korsvägen/Södrakommittén den slutligt27 maj vägenatt
undertecknades den 23 juninybyggnaden. Avtaletlokaliseringen av

slutligaoch kommunensförutsättning regeringens1998 under pröv-av
ning.
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Avtalet avsnitt bil.8.2, 8 innebär kommunen ställer avröjdatt tomt
till Fastighetsverkets förfogande vid Korsvägen/Södra vägen ome-
delbart söder blivande vetenskapscentrum. kommunensIett åta-om
gande ingår inom viss kostnadsram utöka denatt ursprungliga tom-en

kompletterande inköpten enskild tomtmark söderutgenom samt attav
genomföra erforderliga rivningar och förflyttningar. Kommunen
genomför också den behövliga planprocessen.

l internationellEn arkitekttävling

Ett för världskultur har idé väckt uppmärksamhet istormuseum som
Sverige och utomlands. Den politiska ambitionsnivån för nybyggnaden
i Göteborg hög vad gäller såväl formär innehåll. Kommittén sågsom
från början internationell arkitekttävling för den byggnadenen nya som
naturlig. Regeringen också tidigt uttryck denna inriktning prop.gav
1997/98:1, U0 17, 86, ligger linjei med den politiska ambitio-s. som

vad god arkitektur och formgivning prop. 1997/982117nen avser
Framtidsforrner handlingsprogram för arkitektur, formgivning och-
design. dennaMot samlade bakgrund tidsperspektivet fram tillsattes
färdigställande ursprungligen till utgången år 2002.av

Liknande arkitekttävlingar för museibyggnationer har påstörre
år genomförts för bl.a. det Moderna museet/Arkitek-senare nya

i Stockholm, Marinmuseum i Karlskronaturmuseet och kom-ett nytt
munalt Helsingborg.i Tävlingsprocessen för det sistnämndamuseum
studerades kommittén under våren arkitekttävlingnärmare 1997. Enav
avseende lokaler centralai Stockholm i nivån 8 kvm har000 BTA
också föreslagits utredningen Nobelcenter SOU 1997: l 17.ettav om

Regeringen den 6 april fastighetsverk1998 Statens uppdragi attgav
anordna internationell arkitekttävling för museibyggnad deninomen en
totala kostnadsramen 200 mkr, vilket också anmäldes för riksdagen i
tilläggsbudget förl 1998, den s.k. vårpropositionen prop. 1997/98:l5O

142. Förutsättningar och alternativa fonner för arkitekttävlings. en
hade tidigare redovisats Fastighetsverket och ingått kommitténsiav
första delrapport.

sådanEn internationell tävling i två utlystes den juli8 1998steg av
Statens fastighetsverk i samråd med kommittén och tävlings-SAR:s
nämnd. Texten till tävlingsprogrammet, redovisar verksamhets-som
mässiga och tekniska krav så långt de kan formuleras på nuvarande
stadium, bifogas utdragi bilaga 3 med tillägg översiktskartasom av en

tävlingsområdetöver den bilagematerialeti intagna förkortadesamt
versionen verksamhetsidén.av
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första byggnadens huvudsakligaDet disposition ochsteget avser
gestaltning inplacering på vid omedelbart söderKorsvägentomtensamt

det blivande vetenskapscentrum och mellan Södra och Lise-vägenom
berg. ingår till stadsplan, stadsbild, den delvis sluttan-Häri anpassning
de intilliggandeoch grönområde. Dettaterrängen ärsteg att se som en

särskiltidétävling, till vilka internationellt välkända arkitekternågra
harinbjudits helt för deltagande. Tävlingeni övrigt är öppenmen som

sammanhang.offentligt annonserad skall ske i dessavarit på sätt som
denförslag fram till tävlingstidens utgång 30De inkommersom

försorg ställasoktober kommer Fastighetsverkets i Göte-att utgenom
tävlings-borg under november samtidigt med juryarbetet pågår. Iatt

framgår bilaga företrädsjuryn, sammansättning i övrigt avvars
Ömsesidigkommittén ordföranden och ledamot. representationav en

vetenskapscentrum,gäller i relation till det angränsande mot-vars
tidsmässigt legatsvarande tävling med särskilt inbjudna arkitektersju

före och genomförtsnågot i ett steg.
denoffentliggjordesResultatet vad vetenskapscentrum, somavser

för denreferenspunktseptember, får självfallet viss betydelse11 som
beräknas ske den 18fortsatta tävlingen. Avdömning första stegetav

slutpunkten förden formelladecember varvid samtidigt1998, sätts
kommitténs medverkan i processen.

förslag jurynFörslagsställama till de mestanser varasex som
förslagbearbeta iutvecklingsbara kommer bjudas in sina täv-attatt

aprilochberäknas pågå mellan januari 1lingens andra 15steg, som
aktualise-myndighetsledningen och frånkontakt med den1999 i nya

den majberäknas avgjord 18rade förutsättningar. Hela tävlingen vara
medprojektetarkitekt för det fortsattaoch förutsätts bli1999, vinnaren

utgångspunktenocksåbeställare.fastighetsverk DettaStatens gersom
detaljplan.för medkommunens arbete upprättaatt

fortsatta byggprocessen5.1.3 Den

vidprojekteringsskedetaktuella tidsplanen innebärDen att tar somma-
medslutet parallelltoch fram till oktober 2000,I999 pågår attmotren

produktionsfasen. Byggproduktionen iupphandlingar påbörjas inom
avslutad oktober 2002.form generalentreprenad beräknas ivaraav en

månader beräknas invigningEfter inflyttningsperiod på ca sexen
Kommittén förutsätter Fastig-och öppnande kunna ske maj 2003.i att

fortlö-genomför bred ochhetsverket och myndigheten gemensamt en
fram till desspande information och allmänhetintressenter attmot

anspråk.verksamheten fysiskt kan de lokalerna ita nya
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Övriga5.2 lokalfrågor i Göteborg

Lokalfrågoma Göteborg koncentrerar väsentligen tilli sig i övrigt två
frågor etableringen det myndighetskansliet svagheter isamtav nya-
Etnografiska nuvarande lokaler.museets

Vad gäller det centrala kansliet detta bli förlagt till denantas nya
museibyggnaden, denna färdig. lokalisering tillså står Ensnart nuva-
rande Etnografiska bedömts tekniskthar däremot inte möj-museet som
lig, och särskilt hyresavtal tecknas kommittén för kansliets behov.av

Etnografiska specielltlokalproblem avsevärda och då påärmuseets
kvm. Magasinsdelenmagasinssidan. Totalt omfattar lokalerna 4 000ca

härav förlagtbestår inte fullt kvm, hälften1 300 externt.av varav
verk-Kommittén har för del bedömningen kontors-,sin gjort att

stads- bibliotekslokaler för utställningaroch publikasamt utrymmen
kvalitativt fram dess inflyttning sker denkan till iaccepteras attm.m.

kommittén där-byggnaden. Vad gäller magasinslokalemanya anser
med statligtdelar dessa kortsiktigt förenligainte äremot ettatt av ens

kommerför delvis unika föremålsbestånd, attmuseetsansvar som
museimyndig-kärnan i den Göteborgsförlagda delen denutgöra av nya

hetens nedpackade påsamlingar. dessutom delvisDessa sättär ettnu
skade-dem praktiken mycket svårtillgängliga samtidigtigörsom som
ocksåriskerna ökar. akuta karaktären magasinsproblemet harDen av

starkt den internationella utvärderingen avsnitt 2.2.påtalats i
har syfte ytterligareKommittén initierat arbete inom imuseet attett

konkretisera för denmagasinssidan och forma strategisituationen på en
detta lägeaktuella övergångsperioden. Resultatet härav iär museetatt
befintligaså långt möjligt söker lösningar omdispositioner inomgenom

lokaler. den effektivaste proviso-sådan komprimering bedömsEn som
färdigställts, bl.a.riska lösningen fram till dess den byggnadenatt nya

för undvika kostnader skador samband medoch i transporter.att extra
Dock bedöms ytterligare provisoriska lokaler behöva disponerasvissa

tillkommandeför arbete med inför flytten församlingarna visssamt
personal j avsnitt 6.3.2.

vilken samtliga magasinsbehov skall täckas den bygg-I mån i nya
naden projekterings-eller inte måste bedömas myndigheten innanav
fasen påbörjas. fråga vilken avvägningblir dettaYtterst manen om
väljer mellan förvaringsmiljö och arbetsorganisation.göraatt
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StockholmiLokalfrågor5.3

3.4.1jfr avsnitt1997särskild arbetsgruppI samman-sommarenen
lokalförhållanden. Dettaaktuellauppgifterställdes bl.a. museernasom

total pådelStockholmsinstitutionemasvisade för de ytatre caen
kvmdärav 000magasin 1kvm6 000kvm20 000 BTA, cacavarav

förlagt externt.
förförutsättningarnabehandlades dåFrågan gemensammaom

anskaffades jäm-kostnadsindikationmagasinslokaler. Enexterna som
MuseitjänstSvenskmarknadenpåförelse från entreprenörexternen

mycketdekonsekvensLagerhus AB. SomSvenskastatligainom av
efterarbeteför- ochengångskostnader för transporter,höga samt som

kommitténemellertidgjordesida,frånredovisades egenmuseernas
från dennavidaremeningsfulltdet intebedömningen attatt var

förförutsättningarnadiskussionenEmellertid belyste attutgångspunkt.
myndigheten,deninomfrågorinfrastrukturellai gemensamt nyaagera

avsnittpå andraskala ochmindreske iskulle kunnadet ocksåäven om
verksamheten.i

vidareframfördesavsnitt 2.2utvärderingeninternationelladenI
till Skepps-lokaliserasskulle kunnaMedelhavsmuseetförslaget att

medkontaktfråga idennastuderasärskilthar låtitKommitténholmen.
det ivisaskunnathar inteEmellertidfastighetsverk. attStatens
finnsutgångspunkterekonomiskaochfrån lokalmässigadagsläget --

hänsynsamladmedlösningsådanförförutsättningartillräckliga en
läge,i dagensSkeppsholmenpålokaltillgångenden faktiskatilltagen

hyresnivåer.aktuellaochlokalernuvarandepåefterfråganalternativ
samlad lokal-skall redovisakommitténföljerdirektivenAv att en

till fram-Med hänsynmyndigheten.denför helaförsörjningsplan nya
denföraktuelltblivisat sigtidsperspektivallt det längreför nyasom

realistiskt ibedömtstill sist intehar dettaGöteborgbyggnaden i ensom
på vissapekatkommitténharEmellertiddetaljerad mening.mer

ochlokalernabefintligadevadbeaktasböromständigheter avsersom
fårår 2003Göteborglokalbehovet ihela senastkonstaterat att en sam-

utvecklingsbar lösning.manhållen och
myndighets-från denkommitténdel utgårStockholms attFör nya

förekommandeoch ilokalsituationdagenssamlat analyserarledningen
bästförslagdeeller lägger motinitiativdefall svarartar somegna

kostnadseffekternadärvidGivetvis måsteochframtida behov resurser.
verksam-ändamålsenlighet ikraven påsiktoch långkortpå vägas mot

heten.
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Personal6

förutsättningarArbetsrättsliga6.1

deniorganisationen,denpersonal tillskallEnligt direktiven nya
ha rekryteratsmyndigheten,denfattasbeslut böromfattning inte nyaav

den 30slutitshaorganisationerfackligamed berörda senastoch avtal
september 1998.

övergångarbetsrättsligtdet siganställdaredanVad rör avomavser
personal harberördinnebär rättvilket6enligt LAS §verksamhet att

prak-detliksomRegelverketmyndigheten.följa med till denatt nya
förhandlingsdirektör Agnetagenomförandet hartiska expertengenom-

behandlatshuvudsekreterarenochArbetsgivarverket,Leijonhufvud, -
företrädarefackligaoch lokalamuseiledningarmedantalvid mötenett

harorganisationernacentrala fackliganovember 1997. Demed början i
för MBL § 19.informerade inomhållits ramen

förmåns-ochlöne-det statligamed stödavtallokalaBefintliga av
undersöktsharavtalenkommunaladeavtalandraavtalet ALFA, samt

Arbets-mellaninrangeringsavtals.k.förutgångspunkterför ettatt ge
4.2.avsnittjfrhuvudorganisationemafackligaoch degivarverket

personalfrågorbestämmelserAktuella om

anställ-l982:80l994/95:102 i lagenändringar prop.Genom om
medbestämmande i1976:580lagenLAS ochningsskydd om

vidförstärktsrättigheterarbetstagaresMBL hararbetslivet enen
till Denarbetsgivareverksamhet frånövergång nyaannan.enenav

januari 1995.kraft den 1trädde ilagstiftningen
ellerverksamhetvid övergånggällerbEnligt 6 § LAS att, enav

övergårtillarbetsgivareverksamhet fråndel annan,enenav enen
anställningsavtalgrundskyldigheter påochrättigheterockså de av

förtidpunktengäller vid över-anställningsförhållandenoch de som
arbetsgivarentidigare ärarbetsgivaren. Denpå dengången, nye
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ansvarig arbetstagaren för ekonomiska förpliktelsergentemot som
hänför sig till tiden före övergången.

Enligt b fjärde6 § stycket skall anställningsavtaletLAS och
anställningsförhållandet dock inte övergå till arbetsgivare,en ny om
arbetstagaren sig detta. fallOm arbetstagaren sådant inteimotsätter
kan beredas fortsatt arbete, skall han med stöd bli uppsagdLASav
på grund arbetsbrist.av

Enligt 28 § tredje stycket gäller vid sådan övergångMBL att som
omfattas 6 b den§ LAS arbetsgivaren skyldig underär ettattav nye
år från övergången tillämpa anställningsvillkoren i de kollektivavtal

vid gällde förövergången den tidigare arbetsgivaren. Skyldig-som
heten upphör kollektivavtal börjar gälla för de arbets-ett nyttom

bytt arbetsgivare, slutits s.k.det in-tagare t.ex. att ettsom genom
rangeringsavtal för dessa.

Eftersom den förränmyndigheten inte bildas juridisknya som person
den januari fram formellt lokal1 1999, kommittén till dess avtals-är

Ävenslutande på arbetsgivarsidan. kommittén sålunda på dettapart om
och andra juridiskt företräder den fram till dessmyndighetensätt nya
bildande, träder den berördainte in arbetsgivare dengentemotsom per-
sonalen. kvarstår hos nuvarande myndigheter och anställdDenna blir
hos den myndigheten först den l januari 1999.nya

avlämnande tillDen myndigheten på sedvanligt ställningsätttar
eventuell enskild skulleövertalighet, någon anställd till sist ändåom
välja inte gåatt över.

Överföring6.2 nuvarande personalav

kommitténsI båda tidigare delrapporter mycketredovisades dels en
översiktlig indelning kategorivis personalen, beräkningardelsav av
totalantalet årsverken lönekostnader Antal årsverkeni dagsläget.samt
beräknades med utgångspunkt därifrån och lönekost-till totalt drygt 90
naden till 30 mkr sålunda exkl. det tillkommande centrala myndig-ca
hetskansliet.

Den arbetsrättsliga infonnation, lämnats kollektivt avsnitt 6.1,som
formaliserades i individuella brev till samtliga anställda vid deäven
fyra definierade tillsvidareanställda eller tidsbegränsatmuseerna som
anställda årsskiftet 1998/99. dessa brev bil. framgick korn-Av 4över
mitténs önskemål med hänsyn till personalplaneringen före viss tidatt
få besked den anställde beredd dentillinte överattom var nya
myndigheten med vid övergångstillfället arbetsuppgifter,samma sys-
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till kännagivitHittills har ingenmånadslön.selsättningsgrad och en
frånutgårplaneringsmässigt samt-kommittén attvarförsådan avsikt,

berörda gårliga över.
Arbetsgivar-mellanträffasinrangeringsavtalAvsikten är att ett

skulleavtalsådantEttorganisationerna.fackligacentraladeverket och
och övrigaALFAförrnånsavtalochlöne-Allmäntinnebära att

denvidarbetstagareallaförgällerkollektivavtal,centrala nyasom
frångårde arbetstagare överförskall gällamyndigheten, även som

Östasiatiska myndig-inomfrånmuseum-etnografiska, museetFolkens
myndigheteninomMedelhavsmuseetfrånkonstmuseer,heten Statens

etnografiskaGöteborgsfrånhistoriska museumStatens samtmuseer
kommun.Göteborgsinom

tillsgällafortsättaskallavtal attvissadockParterna attär ense om
avtal,förtecknas iavtal annatettövergången. Dessaeftervidare även

avsiktcentrala ärinrangeringsavtalet. De parternasbiläggasskallsom
ochavtals-verksamhetsanpassningtillmedverkasöka att avatt en

mellansamförståndiunder 1999skeranställningsvillkoren snarast
Lokalauppsägningsbart.därförbilaganAvtalet ilokala ärparter.

denavtalhittaövergångsfasunderuppgift blir att passarsomparters en
sig intehindrar iDetta attVerksamhetsinriktning.myndighetensnya

motive-demåndenkvarstår i ärarbetsplatserolikamellanskillnader
detta.ochverksamhetens är överensrade parternaart omav

nyrekryteringochKompetensfrågor6.3

be-ochkompetensförsörjninghurredovisasskalldirektivenEnligt
Ytterligareorganiseras.börmyndighetenhela denmanning inom nya

organi-fackligalokalaochmuseiledningarmedsamtaleniett moment
ochverksamhetenikompetensbehovenvaritdärförhar perso-sationer
frågordiskuteratsSålunda hargenerellnalfrågor omnatur.merav

ellernågotpåeventuellt saknasdagfinns ikompetens samtvilken som
områden.några

beskrivaförunderlaginte attbedömningarMuseemas geregna
prin-sålunda isigManallmännarelativti termer.läget änannat anser

verksamheten ärsakområden såsamtligainomha kompetenscip som
sårbarheten är stororganiserad dag,ioch ävenprofilerad genomom

problematikpunkt. ärenskild Dennavarjepåantaletringadet personer
ringamed dessGöteborgiEtnografiskaviduttaladsärskilt museet per-

kompe-sinkompletterabehövaocksåsigsonalvolym. Där mananser
fältet.etnograñskadetdelarvissainomtens av

Folkenssåväl museum-etno-GöteborgiEtnografiska museet som
bådadefördelar etno-kompetensmässigadeframhållergrafiska som
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grafiska kan vinna varandra. Vidare trycker på be-museerna av man
hovet framtideni på skapa bättre förutsättningaratt försatsa att tvär-
vetenskapligt samarbete, rekrytering specialistert.ex. ävengenom av
inom angränsande områden religionsvetenskap och kulturgeografi.som

Östasiatiska betonar från sina utgångspunkter risken förmuseet
framtida rekryteringsproblem vetenskapligt utbildade specialister.av
Orsaker tilltagande bristsituation landetinom samtuppges vara en en
osäkerhet hur traditionella uppgifter kommer utvecklas imuseets attom
framtiden. bottenI på alla kompetensresonemang har från förstai hand

ÖstasiatiskaMedelhavsmuseet och legat frågor den kom-museet om
mande inriktningen och hur den ämnesmässiga kompetensprofilen dagi

med framtidslägestämmer iöverens organisation.ett en ny
Allmän museikompetens bedöms erbjuda väsentligt mindre av

rekryteringssvårigheter, speciellt efter SESAM-projektet. Särskilt Fol-
kens museum-etnografiska lyfter här fram behovet bättre personal-av

på utställningssidan, utställningsproducenter medt.ex.resurser av sam-
ordnande uppgifter. förhållande,Detta liksom bristervissa på teknik-
sidan, bör på sikt kunna dra samordningsmöjlighetema i dennytta av

organisationen.nya
Östasiatiska förhållandevis starkt integrerat i Statensärmuseet, som

konstrnuseer, saknar i till övriga egentligt kansli medmotsats ett- -
ekonomiska uppgifter och därmed i huvudsak administrativen resurs
på mellannivå i det museet.egna

Genomgående finns på IT-området brister vad gäller både lo-stora
kala IT-samordning, intemstöd och breddkompetensresurspersoner
hos personalen. Denna situation torde gälla museiornrådet i ävenstort,

detta web-tjänster på Internet utvecklats rela-trots t.ex.om museernas
tivt väl under de åren. Personalutvecklingen måste sålunda medsenaste
särskild tyngd inbegripa takt medIT i etableringen IT-strukturav en ny
i den myndigheten.nya

Samtliga framhåller starkt bristen på reella möjligheter förmuseer
närvarande, vad både tid och till fortlöpande ochettavser resurser,
effektivt personalutvecklingsarbete. Behovet satsningar den deleniav
betonas därför mycket starkt, bedömning helt delas kom-en som av
mittén.

Några egentliga förändringar vad gäller personalens volym och
kompetensproñl med undantag det centrala myndighetskansliet iav-
Göteborg förutses inte redan till Skälen1999. till detta det förstaär att-
året väsentligen torde bli präglat pågående och inplaneradattav
verksamhet förs vidare, befintlig personal i princip helt går iatt över
den organisationen fram till verksamhet fullisamt attnya processen
skala kommer pågå under falli varje tre-fyra år.att



Personal 831998: 125SOU

dagensfördjupningoch/ellerbreddninglångsiktigBehoven avav
någothelhet ärorganisationenblivandekompetensprofiler deni som
sådan1999. Enunderanalyserabörmyndighetsledningenden nyasom

blikommernyrekrytering attför denstyrandemåstestrategi somvara
förutsättningar.andraochekonomiskagällandeföraktuell inom ramen

därförrekryteringenbör4.3avsnittjfrmyndighetskanslietVad gäller
chefrekryteringförsiktighet. En permanentpräglasutgångsläget avi av

nyutvecklingentyngdpunkt påsärskildmedGöteborg aviför museet
under 1999.skedär börmuseiverksamheten

jfrantagandetgjortutgångspunktendenfrånharKommittén
inriktningmedhuvudsakidärutöver,nyrekryteringen7.2avsnitt att

underl/3förslagsvismedgenomförsGöteborg,museiuppgiftema imot
underochinförpraktikenidärefter,och 2/31999-2001perioden

angelägetdetSamtidigt2003. ärvåreninflyttningenförförberedelserna
främjaöppningockså attnyrekryteringenbetraktar som enatt man

befintligadenuppgifter inomtillvidareutvecklingochrörlighet nya
möjligaanställda utrymmeredan störstadeerbjuderochorganisationen

för detta.
kommittén3.2 haravsnittSESAM-karaktärinsatserFortsatta av

kompetens-såväl IT-frånväsentligautomordentligt sombedömt som
meduteslutandefinansierasmåstedeutvecklingsperspektiv, även om
tidi-emellertidändamål bördettaförAnställningar sommedel.egna

betraktaarbetsuppgifterna är attdåtidsbegränsade, somvaragare
kommandeförunderlagetbreddagivetvisdekanSamtidigtprojekt. en

former.fastareinyrekrytering
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Ekonomi7

1999förBudget7.1

delvis ikommittén,redovisade1998februariidelrapportenandradenI
kostnaderingåendedemed kommentarer,formtabellarisk museernas

för-kändaövrigtenligt ioch1998förbudgeteratsdeoch intäkter som
ff.46tab. 3-5,rapportutsättningar s.

därvid,summeradesanslagkostnader överstatligaDe tre museernas
tillöverföringentillhänsynmeddispositionerföre alla m.m.,

och åter-museum-etnografiskaFolkensförhälftenmkr,50 varavca
Medmindrebådadepåfördelatjämnt museerna.stoden närmast

ingångsvärdenaekonomiskadesammanställdeshärifrånutgångspunkt
ff.56tab. 6-8,rapportorganisationendenstatsmedel i s.nyaav

GöteborgiEtnografiskakommunala museetdetFinansieringen av
reserveradeanslagsmedel delvisstatligamkr i4,71998består caav

förut-statsbidragårligtspecialdestineratmkr i3,81997,från cavarav
frånVerksamhetsbidragetorganisationen.denimedfölja insätts nya

kommu-mkr i5,0 rentbestårmkr5,9påkommunGöteborgs caavca
samladekommunensandelmkr i0,9 museetsmedelnala samt avca

detförkostnadersådana1998undergrundbidrag. Museetstatliga tar
8.1avsnittjfrmuseimässannordiskadeltagandet igemensamma

påförutsättsmedel. Dettakommitténstäckaskaninte avsomm.m.,
denförinomunder 1999regleraskunna nyalämpligt ramensätt

myndigheten.
påsamtligailiggerdärutöververksamheteni museerIntäkterna

och %.15mellan 10nivån
diskussioner över-slutförtsocksåharlagtsgrundPå den omsom

förhuvudman1998t.o.m.konstmuseermed Statensgångsfrågoma
huvudman1998t.o.m.Östasiatiska historiskamuseet, Statens museer

utför vissasomRiksantikvarieämbetetochMedelhavsmuseetför
intendentur-ochkonserverings-bl.a.påMedelhavsmuseettjänster

i5-6,bil.ramöverenskommelserredovisas iResultatet somsidan.
övergången.kringomständigheternatekniskadepreciserarhandförsta
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Den ekonomiska innebörden dessa avtal är attav motsva-resurser
rande sådana centrala myndighetsfunktioner, inte längre behöversom
utföras, överförs till den myndigheten inom för regeringensnya ramen
budgetprocess. Tillgångar, skulder, rättigheter och åtaganden, som
sammanhänger med verksamheten, Vidareövertas. redovisas vilka
tjänster fortsatt kan utförasäven ersättning, under alla förhål-som mot
landen i utgångsläget. Omfattningen i längre perspektivett av sam-
arbetet blir givetvis fråga för berörda myndigheter ställning tillatt taen
jfr avsnitt 3.3.1.

Summan allt detta sammanfattades i 2 tabell 8 tillav rapport en
föreslagen anslagsram i 1998 års kostnadsnivå på 85,1 mkr. Därvid
tillgodoräknades verksamhetsneutrala överföringar från Statens konst-

och Statens historiska på vardera 1,0 mkr, detmuseer museer ca
nämnda särskilda statsbidraget till Etnografiska i Göteborg påmuseet

4,0 mkrnärmare och den beslutade generella refonnramen på 29,0 mkr.
En nivå på 85 mkr bör sålunda utgångspunkten för de tekniskaca vara
dispositioner kan komma ske i den slutliga budgetprocessen.attsom
Därvid bör ställning till deäven tas 1,0 mkrnärmare generella stat-av
liga medel jfr ovan, via Göteborgs kommuns interna fördelningsom
hittills gått vidare till Etnografiska museet.

Även förslag till låneram det förstaett året på 6,2 mkr lämnades.
Detta bestod 4,2 mkr beräknat nuläge och 2,0 mkrettav som ut-som
ökning för påbörjade IT-investeringar, behov i samband med etable-
ringen det centrala kanslietav m.m.

Detta underlag ingår komponent i regeringens reguljärasom en
budgetprocess för 1999. Till följd valet har emellertid budgetpro-av
positionen senarelagts något och lämnas till riksdagen först i mitten av
oktober 1998.

Utöver denna redovisning det ekonomiska utgångsläget till led-av
ning för beslutet myndighetens anslagsram konstaterade kommitténom
i den andra förhandlingarna medrapporten Göteborgs kommunatt då

inte slutförtsännu och därmed de definitiva ekonomiska effekternaatt
förstatligandet inte kunde överblickas. Det avtal teck-av som numera

jfr avsnitt 8.2nats innebär det kommunala verksamhetsbidragetatt till
Etnografiska jfr ovan bortfaller i sin helhet.museet Detta måste be-
traktas varaktig underñnansiering i utgångsläget på totalt lägstsom en

6 mkr, måste täckas inom anslagsramen från 1999 och framåt.ca som
Vidare lämnade kommittén förslag i storleksordningen 13-14 mkr

inom för det tillkommande Utöver kostnadernaramen resursutrymmet.
för det myndighetskansliet lyfte kommittén särskilt fram behovennya
för personalutveckling, IT-utveckling, marknadsföring-information

förstärkt utställningsverksamhet.samt fortsattEn intemsatsning på
egenfinansierade arbeten SESAM-karaktär engångsvis under någotav
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medeltillräckligaBetydelsenföreslogs också.framåteller några år av
sammanhang.andrahar betonats iför resor

kunnathar inteår 1999budgetdispositionförslag till internDessa
punkternaenskildadekostnadsberäkningar,detaljeradeutgå från men

rekommendation frånstarkochmarkeringarbetraktasbör ensomsom
styrelsen,ochmyndighetsledningentillträdandetill denkommittén som

anslags-inomoch prioriteringför budgeteringfårytterst att svara
ramen.

chefsmyn-tidigareuppgifter hosekonomiadministrativaCentrala
samförstånd1998/99 iårsskiftetmedhuvudsak heltdigheter upphör i

tilllämnavaltkommitténuppdrag,samlade attmed dessa. Det som
motsvarandesålundaomfattar7.4,jfr avsnittKammarkollegiet
Undantagårsskiftet.fr.o.m. ärverkanomedelbaruppgifter medlöpande
avlämnandeavseende 1998,bokslutochresultatredovisningfrämst som

tid vissakortareundereventuelltför,myndigheter samtsvarar
intendenturkaraktär.uppgifterbegränsade av

förekommande fallanslagskredit, iutnyttjadAnslagssparande eller
myndig-nuvarandeförhärav inomproportionella andelar ramensom

kanhäravStorlekenorganisationen.denibör föras inheter, över nya
fådärförtordeochföreliggerför 1998bokslutfastställas innaninte

efterhand under 1999.regleras i
åta-därutövermedföljermuseum-etnograñskaFolkensVad avser

till denför 1998årsredovisningutarbetapraktisktgandet nya myn-att
förut-Dockmyndighet.upphördigheten, eftersom museet egensom

ochbeslutasärskilt mandatfårgamla styrelsenden attsätts omatt
7.4.jfr avsnittunderteckna denna

kultur-kommunensingår iGöteborgiEtnografiska museet
Även här skerför 1998.årsredovisningochbokslutsamladenämndens

avtalet före-vadmedenlighetiunder l999överföringmotsvarande
ekonomisk reglering.skriver om

1999efterResursbehov7.2

Utgångspunkter7.2. 1

principinnebär idärefterårenoch del999Finansieringen år närmaste
verksam-medel tillstatligabefintligabeståendeanslagsnivå aven

föremkrpå 29reforrnutrymmetbeslutadedetdärutöverheterna samt
enligtskallnivåhöjningdennaovan.jfr Ijusteringarbudgettekniska

lokalinveste-handförstakonsekvensernabeaktatsdirektiven ha av
förupplåningeffekterhyreskostnader,följandeoch däravringar av

sinabasutställning". Iförkostnaderutrustninginredning och samt ny
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förslag till totalfinansiering drifts- och engångskostnader skallav
kommittén särskilt beakta förutsättningarna för omfördelning inom den
samlade anslagsramen för museiområdet, tilläggsfinansiering genom
institutioner, organisationer och näringsliv effekter intäkts-samt av
utveckling och samordningsåtgärder.

Numera kan konstateras hyreskostnader ochatt andra direkta drifts-
kostnader relaterade till nybyggnaden i Göteborg i huvudsak inte kom-

falla före åratt 2003.ut Vissa kostnadermer för inredning, utställ-nya
ningar kan ligga något tidigare i oberoendem.m. anslags-processen, av
eller lånefinansiering, Övertagnai huvudsak efter 2001. kommu-men
nala kostnader för Etnografiska förstatligandetmuseet tillkom-genom

däremotnämnts redan 1999.mer som
Det framtidsperspektiv kommittén utgått från innebär för 1999 isom

första hand överförande i teknisk mening oförändrad verksamhetav en
in i den organisationen etableringsamt myndighetensnya centralaav
kansli. Under 1999 inleds utvecklingsprocess med målet verksamheten
i full skala år 2003, sedan deäven lokalerna i Göteborg tagits inya
bruk. Perioden kommer innefatta gradvisatt utveckling ända-en av
målsenliga interna organisations- och arbetsformer, uppbyggnaden av
ytterligare nätverk inom och landet, förberedelserutom för verksamhet
i lokalförhållanden, utveckling publikkontakternya i delvisav annor-
lunda former utställnings-samt och programplanering meden nya
inslag.

Kommittén har gjort bedömningen detta relativt långaatt tids-
perspektiv till fördel förärsnarast balanserad uppbyggnad denen av

verksamheten och det förankrings- ochnya förändringsarbete detta
kräver utåt och inåt. Samtidigt blir det svårare helhetsbildatt ge en av
den slutliga finansieringen. Redan på tidigt stadium lyfteett kommittén
emellertid fram följande långsiktiga utgångspunkter för resursfördel-
ningen inom den myndigheten.nya

De höga kraven på nyorienterande,0 bred och ständigt aktuell verk-
samhet förutsätter tillräckligtatt delstoren är rör-av resurserna
liga. Endast därigenom kan skapas sådan reell handlingsfriheten att
det blir möjligt efter behov anlitaatt kompetens, liggaextern fron-i

den tekniskaten utvecklingen, snabbt knytaav till aktuella före-an
teelser arbeta aktivt ochsamt på lång sikt med publika aktiviteter.

Av skäl måste lokalkostnaderna0 främstsamma konsekvenssom-
nybyggnaden i Göteborg ocksåav för befintliga lokaler imen

Stockholm stå rimligi tillproportion i stort.resurserna-
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tekniska och andra inomAlla möjligheter tjänstersamutnyttjaatt0
där detta kan visasskall tilleller organisationen tasutom varavara

försvarbartrationellt såväl i övrigt.ekonomiskt som

anslagsramentillgängligaväsentligt denVidare det mycket attär
myndighetendenså flexibeltfram till 2002/2003 kan utnyttjas att nya

lång-tillräckligtuppbyggnadsarbete påplanerafår möjlighet sitt ettatt
uppfattatKommittén harkostnadseffektivtsiktigt och ävensätt. rege-

specifikadettaanslagssparande imedinriktning såringens att systemet
därmedoch iändamålsenligafå användas på detfall skall sättetmest

också så långtAnslagsmedel börlängre.praktiken budgetspannet göras
utrustning,sådan anskaffningfå användas tillmöjligt som nor-avsom

minskasDärmedanläggningstillgångar.lånefinansierasmalt skall som
kostnadsbelastningen.årligafortsättningsvis den

1999-2001avseendeBedömningar7.2.2

rekommen-kommitténhar7.1avsnittframgått rapport 2Som samt
utgångslägetredan isatsningardelvisderat konkreta temporäraatt men

principkan iinledande profileringennyckelområden.på Denvissagörs
tyngdpunktenframtiden,förriktningsgivare ävenäven omenses som
uppbyggnads-första årensde bådaligga påkostnadsmässigt antagits

period.
IT-satsningenmarkerat viktenkommitténharInte minst attav

första26 Denkraftfullt rapportgenomförs snabbt och etappens.
behov.administrativaomedelbaraomfattaår förutsätts1999 närmast

IT-använd-utveckladprimärtandra år 2000,Den etappen avser ensom
vad gällertyngdpunktnaturligakämverksamheten, får sinsjälvaning i

Etnogra-utbildning Stockholmsmuseema.i debåde ochutrustning tre
förstärktadenkomponent iGöteborg ingårfiska imuseet ensom

årtredjeifrämst satsningardär och berörsmuseistrukturen etappenav
nybyggnaden.relaterade till2002-2003

emellertidförutsätterkostnadsberäkningar ettpreciseradeMer
underpåbörjatbliupphandlingsförfarande,utrednings- och antassom

vilkenpåår 2000,behovet lånerambetydelse förfår1999. Detta stor av
vältillräckligtlämnakunnasigpunkt kommittén inte ettansett

underbyggt förslag.
arbetenpågåendevidareföraorganisationenBehovet i denatt nya

delvis IT-också betraktats3.2 harSESAM-karaktär avsnitt ensomav
pågå ifinansieringfall meddetta internrelaterad fråga. Arbetet bör i

generellt ochdettvåårsperiod,ytterligarefall undervarje även omen
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med särskilda medel till och arkiv kommer avslutas medmuseer att
utgången 1998.av

Lansering den verksamheten i olika formerav områdeärnya ett
kommer kräva betydande insatseratt i bådesom kreativitet och resurser

under Ävenhela uppbyggnadsfasen. utställningssats-gemensamma
ningar i Stockholm bör angelägna för den organisationensvara nya
genomslag. Motsvarande utställningsplanering i Göteborg har snarare

utgå från förutsättningarnaatt i den byggnaden och ligger därmednya
något längre fram i tiden.

Tillräckliga för inom och landet måste dessutomutomresurser resor
föravsättas studera och få impulseratt motsvarande verksamhetav-

på håll också förannat öka kontakterna inomatt organisationen.men
Mot detta måste intäktsutvecklingen och eventuella rationaliserings-

vinster samordning tills vidare stå i huvudsakgenom öppnasom va-
riabler. Det emellertidär särskilt viktigt tidigt klarlägga den med-att
finansiering kan påräknas för samarbetet med Göteborgs univer-som
sitet och Museionprojektet jfr avsnitt 3.3.4.

Inslag delfinansieringextern näringsliv, organisationer,av genom
fondbidrag förutsätter, enligt kommitténs uppfattning, verk-m.m. att
samheten först hunnit utveckla tillräckligt konkreta former och aktivi-

specielltteter nyorienterande sådana för attraktiv föratt vara- spons--
ring eller motsvarande insatser utifrån. Denna situation föreligger inte
redan innan den organisationen kommit igång, varför kommitténnya
valt inte redovisa någraatt antaganden. För myndigheten det givetvisär
väsentligt etablera sådana kontakteratt redan under de första åren, så

perspektivetatt successivt kan tydligare införgöras beslut finansie-om
ringen på längre sikt, särskilt fr.o.m. år 2003. Vissa begränsningar ur
finansieringssynpunkt ligger givetvis också i myndighetsformen.

Detsamma gäller i princip möjligheterna erhålla bidrag EU-att ur
fonder för särskilda satsningar i verksamheten. Kommittén konstaterar
emellertid det uppdrag liggeratt på Statens kulturråd, Riksantikva-som
rieämbetet, Svenska filminstitutet och Riksarkivet sammanställa ochatt
analysera EU-stödet på kulturområdet dels resulterat i skriften E U-stöd
till svensk kultur Handbok och exempelsamling 1998, dels under-
1999 kan förväntas ytterligare kunskapsunderlag för analysge en av
vilka projekt motsv. skulle kunna finna finansiering dennasom en

Vissaväg. förutsättningar bör finnas inom för RAPHAEL-ramen
det femteprogrammet samt för forskning och utveck-ramprogrammet

ling.
Omfattningen i delfinansieringstort i verksamheten,externav som

med möjligt undantag för Museion knappast kan bli fortlöpande utan
projektanknuten, kansnarast sålunda inte uppskattas med rimlig verk-

lighetsförankring förrän längre fram under uppbyggnadsprocessen.
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be-sammanfattningsviskommitténharmed direktivenenlighetI
treårspers-1999-2001. Dettatill periodenbedömningarsinagränsat

aktuella budget-med denframgått,också,pektiv överensstämmer som
därvidhar gjorts.antagandenFölj anderegeringskansliet.horisonten i

Årshyra denavseendeför utrustningkapitalkostnadersamt m.m.0
prognosperioden,efterförsttillkommerGöteborgbyggnaden inya

nuvarandeEtnografiskasamtidigtsannolikt 2003, museetssom
bortfaller.kostnaderförenadedärmedlokaler och

någotreduceraskanslietcentralaför detkostnaderTillkommande0
övrigtavvecklas. Ilokaler kanprovisoriska antas2003 att engenom

perioden.fördelningjämn över

SESAM-arbetenavseende bl.a. internaEngångskostnader av0
1999-2000.utfallerkaraktär

ochkanslietcentralafrån detbortsettNyrekryteringsbehovet, per-0
för-blibedömsGöteborg,ichef förrekrytering museetmanent av

därefter.och 2/31/3 1999-2001medlagt i tiden ca

förstärk-och delvisinledandetill temporäraförslagKommitténs0
med1999-2001tilltidenbli förlagt ibedömsverksamhetenningar i

första åren.bådatyngdpunkten de

Göte-Övertagna iEtnografiskaförkostnaderkommunala museet0
mkr/år.till lägst 6beräknasborg ca

direktpersonal ilokaler elleravvecklingskostnaderNågra sam-av0
bedöms1999organisationendengenomförandetband med nyaav

uppkomma.inte

tillkomman-denkommitténberäknarutgångspunkterdessa attFrån
mkr,221999under åranspråk medmkr ipå 29de årliga tas caramen

förutsätterKommitténmkr. att16och år 2001mkrår 2000 19 caca
anslagssparande förackumuleratkvarståkanåterstående utrymme som

uppbyggnadsprocessen.fortsattautnyttjande deni
be-förutsätter,efter 1999lånerambehovetberäkningEn somavav

igång. Investe-kommerframför allt IT-processentidigare, atttonats
låne-påverkardeomfattningdenbyggnaden bör, ii denringar nya

avslu-projekteringsfasensamband medöverblickas ikunna attramen,
utställningsverksam-samband medLånebehovet iunder år 2000.tas

taktochomfattningvilkenmed imånheten hänger i viss samman
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myndigheten väljer förnya utställningama ochatt profilera sig mellan
utställningar, kanpermanenta motivera viss lånefinansiering, ochsom

tillfälliga.
detI budgetunderlag, enligt förordningen myndigheters års-som om

redovisning 1996:882 skall lämnas den 1 för-1999,senastm.m. mars
myndigheten iutsätts varje fall preliminärt utveckla dessa bedömningar

inför förstai hand år 2000.

7.3 Uppföljning och utvärdering

7.3. 1 Utgångspunkter

Enligt direktiven skall kommittén föreslå former för uppföljningäven
och utvärdering verksamheten. praktiskaDen möjligheten göraattav
detta torde ligga i peka på sådana inslag verksamheteniatt kansom

specifika och bör särskilt beaktas i samband med verksam-anses att
hetsmål, återrapporteringslcrav och särskilda uppdrag formuleras i reg-
leringsbrevet för förstai hand 1999.

Former för långsiktig och jämförande utvärdering, gåren som
längre så, kan däremotän svårligen fram för denna verksamhet iso-tas
lerat. Detta bör i sitt sammanhang med sådana vidareut-att systemses
vecklas för kulturarvsorienterad verksamhet i Centrala utvärde-stort.
rande och/eller sammanställande uppdrag denna generella karaktärav
läggs redan engångsvis eller fortlöpande, främstpå Statensnu, mer
kulturråd, ibland i samverkan med Riksantikvarieämbetet ocht.ex.
Riksarkivet. Som aktuella exempel kan det regionala utfalletnämnas av
verksamheten, inverkan Kulturhuvudstadsåret 1998, insatser förav
barn och ungdom, insatser mångkulturell karaktär, samlingamasav
tillgänglighet, samlingamas omfattning och innehåll inkl. frågor om
magasinssituation, vård och digitalisering, SESAM-projektet, IT-
användningen, samarbete och EU-frågor inom kulturom-museernas
rådet.

Som resultat kulturpropositionen harett Riksdagen vidare beslu-av
mål förtat nationell kulturpolitik prop. 1996/97:3, bet.om en

Ävenl996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129. tonvikten i praktiken för-om
delas något olika beroende på kulturverksamhet, har samtligatypen av
statliga följande generella uppgifter:museer

yttrandefriheten ochatt värna skapa reella förutsättningar för alla0 att
använda den,

verka för alla får möjlighetatt till delaktighetatt i kulturlivet och till0
kulturupplevelser till skapande,samt eget
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ochoch kvalitetförnyelsekonstnärligmångfald,kulturellfrämjaatt0
verkningar,kommersialismens negativamotverkadärigenom

utmanande ochdynamisk,kulturen förutsättningar attatt vara enge0
samhället,kraftobunden i

kulturarvet,och brukabevaraatt
bildningssträvandenafrämja samtatt0

olika kultu-mellanochkulturutbyteinternationellt mötenfrämjaatt
landet.inomrer

regleringsbrevetcentralmuseer iför samtligamålövergripandeSom
kul-vårtbevaramyndighetenförMåletockså: ärför 1998 attanges

upplevel-ochkunskapförmedlautveckla ochskallMuseetturarv. om
samhällsutveck-påperspektivhärigenomochkulturarvet geser av

lingen".
och verk-målgenerellainriktadeoperativtuppställsDärutöver mer

beva-kategoriernauppdelade igenomgåendedesamhetsmål, senare
Återrapportering skallkunskapsuppbyggnad.ochförmedlingrande,

fogas tillverksamhetsredovisning,för denskenormalt inom somramen
årsredovisningen.ekonomiskareguljäraden

underlättatordemålstruktursamlade attavsikt med dennaEn vara
förut-därförfårkulturområden. Denolikamellanochjämförelse inom

tid.stabilförbli relativt översättas
aktualitets-uppdragpreciserade störreantalTill sist läggs in ett av

särskildiregeringentillskallvanligenkaraktär, avrapporterassom
enskildaeller fleratillriktastidpunkt. Deoch vid vissordning myn-en

karaktär. Ettgenerellfrågoroftastpraktikenidigheter avmen avser
utbild-andraochmed skolorsamarbetetexempel 1998aktuellt är

ningsinstitutioner.

regleringsbrevetiåterrapporteringtillFörslag7.3.2

kommermålstrukturgenerella attdennafrånKommittén utgår att om-
beskrivande,museimyndigheten. Denblivandedenfatta ana-även nya

begärs inomsakinfonnation,statistiskaoch/ellerlyserande ramensom
förfalldettagrad relevans iharför återrapporteringen, somavsamma

uppdragennämndade tidigaregällercentralmuseer. Detsammaövriga
Kulturrådet.till

frågeställningar,ellerområdenförslag påkommitténNedan lämnar
särskilt verk-framstårhäröverlappandedelvis kan sommenvarasom

allmännadetfalla inomdeden mån intesamhetsspecifika. I ram-anses
särskild åter-punkter begäraantalpåbörverket, ettövervägas att en

därfrågorhand gälladå i förstabörregleringsbrevet. Detirapportering
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behovet uppföljning och jämförelse riktat inåt, dvs.är iav snarast
relation till förutsättningar och utgångspunkter.egna

Resultat samverkan med andra aktörer:av

inom forskningsområdet t.ex. Göteborgs universitet/Museion,0
Stockholms universitet
inom området skola och barn- och ungdomsverksamhet t.ex. kom-0
munala huvudmän, projektverksamhet pedagogisk karaktärav
inom det mångkulturella området t.ex. Mångkulturellt Centrum,0
Forum för världskultur
i utställningsverksamheten t.ex. Riksutställningar, länsmuseema,0
specialmuseer Kulturen i Lund mil., vetenskapscentra olikasom av
slag
på det internationella fältet t.ex. experimentmuseer eller tematiskt0
närliggande kontakter med berörda kulturområdenmuseer,

Resultat målgruppsorienterat arbete:av

invandrargmpper
barn och ungdomar
föreningsliv inom närliggande områden

publik mötesplats ochmuseet upplåtelse lokaler försom scen av
verksamhet, sceniska aktiviteter, funktion debattforumegen som

Allmänna utvecklingsfrågor:

IT-uppbyggnad0
interna arbeten SESAM-karaktär0 av
utställningsmediet i former t.ex. interaktiv metodik, virtuell0 nya
exponering, hands-on, samarbete med aktiva konstnärer, annorlunda
temaval
kunskapsförmedling
ansvarsmuseiuppgiften

Frågan uppställer sig alltid i vilken omfattning redovisning dettaav
slag kan formuleras i mätbara på blir till verklig led-termer sättett som
ning för kommande vägval. Kommittén har inte gått denin inärmare
frågan konstaterar det viktiga här i taktatt medmomentet ärmen att, att
verksamheten utvecklas, få kvalitativ bild i vilken omfattning deen av
ambitioner legat till förgrund den museiorganisationen bär.som nya
Detta avgörande framtidsfrågaär för myndigheten kan ävenen men
bidra till den allmänna utvecklingen på området.
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åtgärderEkonomiadministrativa7.4

slutsatsendragithar kommitténavsnitt 3.3.1redan framgått attSom
myndighetenuppgifterna förlöneadministrativaekonomi- ochde

Samtidigt1998/99.vid årsskiftetredanfulltformellt bör över uttas
kanslifunktionenden centralamedpraktiken räknaimåste attman

1999.omedelbart vid ingångenträdauppbyggnad kan inunder inte av
lösaskandärför etableras,måsteövergångslösningpraktiskEn avsom

myndighetsledningendenden omfattningden takt och ii som nya
lämplig.bedömer

myndig-dagslägetimuseum-etnografiska, ärFolkens en egensom
närvarandeförmuseetTekniskalikhet medför del ihet, köper sin

Sjöhisto-Sjöhistoriska Statenslönehanteringsdelen från Statens museer.
uppdrags-dettafortsättaförklarat sig intresseratriska har attavmuseer

Stockholm.ibåda övrigatill deutvidga detavtal och även museerna
Stockholm och intekvar idärvid antagitsharlönekontorDess vara

riksdagsbe-medenlighetitill Karlskronaverksledningenmedfölja
slutet.

till denserviceadministrativförFörutsättningama extern myn-nya
meddiskuteratsdetta lägetid har ieller längreunder kortaredigheten

rådgiv-ochredovisninglöpandeDärmed kanKammarkollegiet. avses
delar,finansiellaårsredovisningensochårsbokslutupprättandening, av
löne-allmänreseräkningsgranskning,fakturahantering,delårsrapport,

ocksåsigmyndighet åtar attadministrativ service För mannyenm.m.
regelverk i övrigt. Förbehövligt när-ochtill kontoplanförslagupprätta

Östasiatiska viamuseum-etnograñska och museetvarande Folkensär
Cos-äldre redovisningssystemettill detanslutnakonstmuseerStatens

dettillmuseerhistoriskavia StatensMedelhavsmuseet nyaremos,
GöteborgiEtnografiskaochdecentraliserade Agresso museetoch mer

Horisonten,kommunaladettillkulturförvaltningen systemetvia
decentraliserat.också det principi

heltäckande lösningsamlad ochsåbetydelsentillMed hänsyn enav
myndig-förvaltkommitténövergångsfasen harundermöjligt attsom

meduppdragsavtal Kammar-teckna tvåaugustihetens räkning den 31
1999. Detseptember 1998-31omfattande perioden lkollegiet mars
ekonomi-innefattarochsamarbeteekonomiadministrativtena avser

löne-andradetbehövs,omfattningdenassistentuppdrag i som
förnormal praxisenligtutformadeBådaservice.administrativ är

regleraharMyndigheten,Kammarkollegiet.hos attuppdrag som
och hurdärefterkanavtalsperioden, närför hela avgörakostnaderna

siktpå längrefinnsMöjlighetenskall avvecklas. ävenuppdraget att
detlönehanteringsdelen,inomköpa vissa tjänsterfortsätta t.ex.att om

ändamålsenligt.skulle visa sig
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Arbetet har i september 1998 påbörjats besök de olikagenom
arbetsplatserna och överläggningar med administrativt föransvariga att
ringa in uppgiften och börja lägga rutiner. Avtal tecknas medupp
Ekonomistyrningsverket anslutning i ingångsläget den 1 januariom
1999 till endera de statliga redovisningssystemen Cosmos ellerav
Agresso. Kammarkollegiets insatser kommer bli olika omfattandeatt
och utformas efter de skilda arbetsplatsernas aktuella förutsättningar.

Kontakt har slutligen etablerats med Riksrevisionsverket i frågor
årsredovisning och revision i den utgående och den kom-som avser

mande organisationen. Kommittén utgår från styrelsen för Folkensatt
museum-etnograñska får sitt mandat förlängt för den specifika upp-
giften fatta beslut årsredovisningen föratt 1998 enligt verksförord-om
ningen 1995:1322 13

Den administrative chefen jfr avsnitt 4.3 kommer, tillträde iom
någon form skulle bli aktuellt före årsskiftet, komplettera sekreta-att
riatet. Kommitténs avslutande verkställighetsåtgärder i dessa och andra
avseenden behandlas i avsnitt 1.4.även
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8 Vissa Övriga frågor

8.1 Deltagande vid nordiska museimässan i

Göteborg

Enligt direktiven hade kommittén uppgiften undersöka förutsätt-att
ningarna för inledande manifestation redan under Tidigt1998.en
bedömde kommittén detta bäst skulle kunna ske deltagande iatt genom
nordiska museimässan Göteborg deni 22-25 oktober fram-1998. Ett
trädande deltagande i ansågs ha förutsättningarmässprogrammet att
lyfta fram de fyrasåväl ingående idéermuseerna som gemensamma
och ambitioner inför framtiden.

Kontakt med Bok Bibliotek redan underABarrangören togs
hösten 1997. Till planeringsarbetet knöts unders våren 1998 arbets-en

företrädaremed för samtliga konsult vad form-grupp museer, en avser
givningen biträdande sekreteraren sammanhållande. Vissasamt som
grundkostnader för deltagandet belastar kommitténs anslag, övriga
kostnader den blivande myndighetens anslag specielltettgenom arran-

jfr avsnitt 7.1.gemang
förSom Världskulturmuseets har valts ansiktetema monter mot

ansikte". pelare får symboliserandeFyra sin utformning och bärvar
tak, där förenklat bildspel visas och bilder från de olikaett ettupp

blandas med och situationsbilder från många länder.porträttmuseerna
Montem mötesplats för besökarna, där få muntlig ochde kanutgör en
skriftlig information den kommande verksamheten, arbetets gångom
från beslut till förverkligande och de ingår myndig-iom museer som
heten.

Medverkande från kulturarbetargnippen Commedia ochiagerar
kring bemannas med medarbetare frånmontern, samt,som museerna
vid tillfällen,vissa ledamöter och från kommittén. samarbeteIexperter
med kulturföreningen framförs kortprogramOceanen med kulturinslag
från olika delar världen på den närbelägnaav scenen.

4 18-5728
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Konferensprogrammet innehåller vidare inslag med anknytningtre
till kommitténs uppdrag och världskulturidén. InförEtt dessa start-av
skottet- världskulturmuseum vardande har kommitténzett som arran-

i samarbete med Göteborgs andrauniversitet. Ett Världskultur-gör
vad det DIK-förbundet samarbetei med kommittén.är arrangeras av
För tredje Världskultur eller värld med många kulturerett en svarar
den internationella museiorganisationen ICOM.

8.2 Förhandlingar med Göteborgs kommun

Enligt direktiven har haftkommittén uppdraget enligt regeringensatt
riktlinjer förhandla med Göteborgs frågorkommun. Denärmare som

omfattats följande:uppdraget har i första hand varitav

Villkoren för förstatligandet Etnografiska museet.0 av
De Östasiatiska samlingarna vid Röhsska museet.

förläggningen uppförandetFrågor sammanhängande med och av
den byggnaden.nya

formell förhandlingsframställning till kommunen denEn 30avgavs
december februarivarefter förhandlingar påbörjades i1997, 1998.

ordförandenDessa bedrevs enligt kommitténs bemyndigande ochav
avslutades två avtal dateradepreliminärt den maj. Resultatet blev25
den förstatligandet överlåtelsen23 juni l998bil. 7 berörande resp. av
tomtmark. konstateradeVad gäller Röhsska någotmuseet parterna att
överförande aktuellt.samlingar inte ärav

Avtalen underställdes därefter respektive huvudmän. Den lO sep-
kommunfullmäktigetember godkändes Beslutde regeringen. i iav

Göteborg planeras oktober.till den 15
Sakinnehållet följandei de båda avtalen kan kort sammanfattas

sätt:

frånStaten Göteborgs det fortsattakommun driftsansvaretövertar0
för verksamheten vid Etnografiska museet.

Den myndigheten ochtillgångar och skulder, hyresavtalövertar0 nya
andra åtaganden.

anställdaDe går automatiskt till den myndigheten oför-över0 nya
ändrade villkor, de detta.inte sigmotsätterom
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biträder den myndigheten ArbetsgivarverketKommunen samt0 nya
och Kammarkollegiet med de uppgifter och handlingar behövssom
för övertagandet.

förbehåll.Samlingarna överlämnas med vissa0

skick överlåta erforderligförbinder avröjtKommunen sig iatt0
Södraför museibyggnad vid ochtomtmark Korsvägen vägen.en ny

Överlåtelsen förutsättning avtaladvederlagsfritt undersker0 av en
utgifter samband med tomtförvärvetkostnadsram för kommunens i

m.m.

direktivvissa generella8.3 Beaktande av

arbete beakta regeringensEnligt direktiven skall kommittén i sitt gene-
konsekvenser, jäm-regionalpolitiskarella direktiv redovisaattom

brottsligheten och detkonsekvenser förställdhetspolitiska aspekter och
offentliga åtagan-brottsförebyggande arbetet vidare prövaattsamt om

den.
kommittén 55 %Vad gäller jämställdhetsfrågan konstaterar att ca av

dekvinnor. Avden personal går till den organisationen äröver nyasom
regionalpolitisktoch kvinna.fyra museicheferna dag Ettiär mäntre en

också detsådant iperspektiv ligger det politiska besluteti mensom
med bl.a.betonade samarbetetsåväl direktiven kommitténi som av

Riksutställningar och länsmuseema.
tillämpar järn-från myndighetenKommittén utgår den ävenatt nya

ochsamband med nyrekryteringställdhetspolitiska perspektiv i even-
hän-såväl regionalpolitiskatuella organisatoriska åtgärder. Detta som

verksförordningen 1995:1322 7 §verksamheten följeri ävensyn av
fjärde stycket.

förbe-förutsättningar i sitthar någraKommittén inte attsettannars
påverka eller i övrigtredande organisationsarbete direkt närmare

direktiven.behandla de generellasådana omständigheter isom anges
lyftsoch kretsloppsanpassningkan tilläggas miljöaspekterDet att

till arki-fram särskilt bland de tekniska krav, ingår i programmetsom
tekttävlingen.
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Bilaga 1

Kommittédirektiv AW

Dir.förOrganisationskommitté etablering av
199611 10i Göteborgvärldskulturmuseumett

decemberBeslut vid regeringssammanträde den 12 1996.

Sammanfattning uppdragetav

uppgift under förutsättningorganisationskommitté tillkallas medEn att,
riksdagens beslut, förbereda och genomföra etableringen ettavav

världskulturmuseum Göteborg. skall skapa förutsättningari Detta att
skallutveckla verksamhetsforrner. inriktningMuseets tvär-nya vara

forsk-vetenskaplig kontakt med pågåendeoch arbetet bedrivas i nära
Stockholm.särskilt den vid Göteborg ochning, universiteten i

museum-etnografiska,den myndigheten skall ingå FolkensI nya
Östasiatiska BetydandeMedelhavsmuseet Stockholm.och imuseet

där.delar verksamhet skall dock finnas kvardessas samlingar ochav
EtnografiskaVidare skall Göteborgs kommun drivnaingå det av

huvudmannaskap. Myndig-samtidigt förs till statligtövermuseet, som
förheten och denskall central- ochutgöra svaraansvarsmuseum

förändringen.samlade ledningen all verksamhet berörssom avav
och ha sittmyndigheten skall bildas den 1 januari 1999Den sätenya

ambition lokaler där skall kunnai Göteborg. Regeringens är tasatt nya
i bruk före utgången år 1999.av

skallKommittén bl.a.
utveckla grundläggande verksamhetsprofil för den nya myn-en-
digheten,

förlämna underlag till budgetpropositionen år 1999,-
förlämna preliminära anslagsberäkningar åren 2000-2001,-

lämna de förslag finansiering föranleds härav,till som-
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utarbeta förslag till instruktion och organisation,-
genomföra förhandlingar med Göteborgs kommun,-
lösa lokalfrågoma Göteborg samarbete fastig-i i med Statens-
hetsverk och Göteborgs kommun,
lösa kompetensförsörjning och bemanning i den organisatio-nya-

i kontakt med de fackliga organisationerna,nen
lösa de problem rättslig karaktär kan uppstå, ochav som-
i lämna de förslag och vidta eller förbereda de verkställig-övrigt-
hetsåtgärder föranleds uppdraget.som av

Kommittén skall bedriva arbete och slutförasitt i tre etapper upp-
draget den 31 december 1998.senast

Bakgrund

kulturpolitik 1996/97:3,Regeringen har i propositionen prop.om
etableras142-143 föreslagit centralmuseum i Göteborg.att ett nytts.

Avsikten mångkulturellt med tillgång till samlingarär att ett museum
från hela världen skall bildas.

föreslår regeringenlägga grunden till det iFör museetatt pro-nya
tillGöteborg förs statligtpositionen Etnografiska i överatt museet

föreslår vida-huvudmannaskap fr.o.m. januari 1999.den Regeringen1
meddetta organisatoriskt sammanförs itreatt museerre museum

Medelhavsmuseetmuseum-etnografiska, ochStockholm Folkens-
Östasiatiska Göteborg. Därvidmyndighet medtill isätemuseet en-

Röhsskasamlingarnaskall de Östasiatiska hos iäven prövas museetom
Göteborg kan föras till detöver museet.nya

kulturpolitik harproposition bl.a.Med anledning regeringens omav
Krl3 kd,fp, Kr258partimotioner m, Kr283 c, Kr17Kr207-

kd, till musei-Kr4 mp, Kr20 v väckts förslaget samladenom-
myndighet mångkulturellti Göteborg. Tanken bygga ettatt upp

Göteborg Etnografiska Göteborgi inordna isamt att museetmuseum
och ledningen myndighetför de berörda Stockholm ii dennamuseerna

verksamhetvinner gillande flera partier. omfattande flyttningEnav av
från Stockholm Skälen fram-till Göteborg ifrågasätts dock. till detta är
för allt för väl fungerande museiverksamhet skall slåsatt atten oro
sönder och förändringarna bli kostnadskrävande.

Regeringen kulturpolitik deti propositionen att nyaanger om
bör kunna etableras under organisationskommittéår 1999. Enmuseet

bör tillkallas för underlag förfram det ytterligare behövsatt ta som
regeringens och riksdagens ställningstaganden till den myndighe-nya

uppdrag och lokalfrågor, budgetfrågor förorganisation,tens samtm.m.
praktiskt förbereda förändringarna.att
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Utgångspunkten

förutsättningar för oprövade verk-centralmuseet skall skapaDet nya
tvärvetenskapligasamhetsforrner. Verksamheten skall inriktas mot

forskning, särskilt den vidperspektiv kontakt med pågåendei nära
Stockholmuniversiteten Göteborg ochi

med skola, uni-aktivt publikarbete skall bedrivas i samverkanEtt
hembygdsföre-kulturinstitutioner, bibliotek,versitet, lärarutbildningar,

andra folkrörelser.ningar, ungdoms- och invandrarorganisationer samt
för diskussion.mötesplats och DetskallMuseet arenavara en en

och debat-skall visas, tydliggörasmångkulturella samhällets kulturarv
speglardynamisk miljö,Föremålen skall iteras. somexponeras en

och olikheter.framväxten olika kulturer, likheterav
område.sitt Genomskall inomMyndigheten ansvarsmuseumvara

uppgift vidareut-dennagränsöverskridande verksamhet kanochny
samarbete, därvidsträcktskall manifesterasvecklas. Detta ettgenom

kan bl.a.uttryck.ansvarstagande kommer till konkreta Detnationelltett
med läns-perspektiv tillsammanshandla finna regionalaattom nya

samarbete med Riks-aktivtambition bör också iEn attvaramuseema.
vandringsutställningar.utställningar framta

gällerutsträckning.möjliga Detteknik skall användas iNy största
och utbildningsinstitutionerandra kultur-såväl kommunikationen medi

dokumentationsverksamheten.den utställnings- ochisom egna
spelamuseiverksamheten kancentreradeetnografisktDen en

kunskap ochfrämjadag det gällerbetydligt roll iän när attstörre
uppdraghar allaberördakontakter kulturgränserna. Deöver museerna

utomsvenskaolikaskilda inriktasoch samlingar på sätt motsom
deverksamhetsamlingar och i sinkulturer. Genom sina spänner sam-

och socialantro-kultur-vetenskapliga disciplinerövermantagna som
kultur ocharkeologi, antikenskonstvetenskap, sinologi,pologi, sam-

förförutsättningarDärmed skapashällsliv, religionsvetenskap m.fl.
breddade perspektiv.ämnesöverskridanden och

har fleramyndighetenför denGöteborg lokaliseringsort nyasom
ställningstagande.vägledande för regeringensfördelar varitsom
etnograñskagäller såvältradition detRegionen har lång när sam-en

Vid Göteborgsochlingar mellan universitetsamverkan museer.som
kultur-med inriktningfinns etablerad forskninguniversitet väl moten

flyktingproblematikmångkulturella frågor,vård och konservering,
tvärvetenskapligaförhar skapat förutsättningarDetta centrum-m.m.

Öst- förSydöstasienstudier,för och Centrumbildningar Centrumsom
för Kultur-Iberoamerikanska institutet, CentrumMellanöstemstudier,

för Afrikastudierm.fl.kontakt Internationell Migration Ettoch centrum
under etablering.är
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Uppdraget

Kommitténs arbetet skall med hänsyn till beslutsprocess och genom-
förande bedrivas i enligt följande.tre etapper

Etapp 1

Kommittén skall ytterligare konkretisera den inriktning regeringensom
har redovisat för det världskultunnuseet. former förNyanya expone-
ring föremål, publikkontakter och andra aktiviteter skall här ettav vara
ledande inslag. Vidare skall belysas hur det kan samarbetamuseetnya
med andra kulturinstitutioner utanföroch publikintressen i och Göte-
borg.

forskningDet tvärvetenskapliga perspektivet och samarbetet med
och utförahögre utbildning avgörande för skall kunna sittär museetatt

vilketuppdrag och nå goda resultat. Kommittén skall kartlägga sam-
arbete områdena och lämnafinns i dag de berördainom nännastsom

förslagde behövs för utveckla denna del verksamheten.attsom av
tilldet Världskulturmuseet kan komma hela landet godoAtt ärnya

kommitténs arbete blir därförbetydelse. viktigt led iEttstor attav
analysera landet kan behövas förvilka övriga kontaktpunkter i attsom

skallbästa nationella tillgänglighet. Kommittén särskiltuppnå möjliga
Riksutställningarbedöma hur med länsmuseerna och kansamarbetet

utvecklas.
kan föra verksamheten framåt skallHur informationsteknikny

också studeras.
skall GöteborgUtgångspunkten organisatoriskt i bliratt museetvara

för skall central- ochden myndigheten,säte utgörasom ansvars-nya
och för verksamheter uppgårledningen samtligamuseum svara somav

i denna.
Betydande delar den berörda museiverksamhet dag finns iiav som

Stockholm ellerskall, på grund verksamhetsmässiga förutsättningarav
juridiska omständigheter, fortsatt där. Kommittén skall utgåkvarvara
från bevarad publik verksamhet Stockholm, och avsikten såledesi ären
inte flytta de befintliga till Göteborg. skallKommitténatt tre museerna
utveckla hur samarbetet mellan museienhetema Stockholm och Göte-i
borg skall utformas, hurhur de kan samordna sin verksamhet samt
museilokalema Stockholm skalli disponeras.

principskiss grundernaEn verksamhetsidén de allmännaöver samt
för och resursfördelning myndigheten skallorganisation i redovisas
redan under den första för sedan ytterligare utvecklas ietappen att
kommitténs slutrapport.
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manifestation börinledandeskallKommittén överväga om en
harmyndighetendendvs. innanredan under år 1998,genomföras nya

skall redovisas.för dettaoch finansieringFörutsättningaretablerats.
brukkunna iskalldetambitionRegeringens tamuseetär att nyanya

preliminärtkostnadsberäknatår 1999. Ettlokaler före utgången av
fattakanriksdagensådan tidredovisas iskall därförlokalprogram att

museibyggnaden igällerdetNärinvesteringen.erforderligt beslut om
användamöjlighetenhandförstakommittén iGöteborg bör pröva att

förlokalprogrammetKonsekvenserlämpliga lokaler.byggaoch avom
andradeniredovisasanslagsrammyndighetens närmareden nya

etappen.
berördadesamråd medkommittén iuppgift förEn är att museerna

påverkasavseendenarbete deibedriva sitthur dessa bör avsomange
mycketmyndigheten. Detdenbildandet ärförförberedelserna nyaav

förförutsättningaroch klarainformationbehovetangeläget att av
1999.fram till årunderiarbete sätts centrum processenmuseernas

arbetet.för det fortsattatidsplanskall redovisaKommittén en

Etapp 2

inrättandetförberedapraktisktför kommitténcentral uppgift ärEn att
till budget.förslagutarbetabl.a.myndighetenden ettattgenomav nya

föranslagenske ibehövaförändringarbedöms ingaUnder år 1998
redovisaskall därförKommitténmyndigheter.befintligaberörda

denförför år 1999och låneramramanslagförslag till myn-nya-
digheten,

ochoch år 2001,för år 2000anslagsberäkningarpreliminära-
engångskaraktär.medelförslag till av-

myndighetenför denkostnadersamtligaUtgångspunkten är att nya
förekonomiskadefinansieras inomskallår 1999 sommuseernaramar

l996/97:l,prop.dennaför år 1997. Ibudgetpropositionenredovisas i
förmkrmedel 29beräknatssärskilthar61utgiftsområde 17, oms.

lokalin-handförstaikonsekvensGöteborgnyetableringen i avsom
upplåningeffekterhyreskostnader,följandeoch däravvesteringar av

basutställning. Förförkostnaderoch utrustningför inredning samt ny
oför-frånvidare utgåtillsförslagkommitténsskall2000-2001år en

med 1999.jämfört årändrad nivå
slutligtskalllokalkostnademabedömningen ettunderlag förSom av

redo-myndighetenhelaförlokalförsörjningsplansamladförslag till
lokaler iinflyttningstidpunkt iberäknadskall ingåplanenvisas. I nya

tillförslagpreliminäralokalförändringar,andraeventuelltGöteborg,
lokal-nuvarandemedjämförthelårseffekterberäknadehyresavtal och
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kostnader. Kommittén skall verka för lokaler eventuellt inteatt som
behövs för den myndigheten kan i anspråk för andrasnarast tasnya
verksamheter föreslå finansiering eventuella avvecklingskost-samt av
nader.

finansieraFör tillkommande verksamhet för balanseraatt samt att
kostnader för verksamhet ligger kvar i Stockholm får kommitténsom

lämna förslag, förutsätteräven omfördelning deninom samladesom
anslagsramen för museiområdet.

Behov engångsvisa medel skall redovisas och förslag till finan-av
siering inom nämnda ekonomiska lämnas.ramar

Vilken bedömning kommittén gjort intäktsutveckling ochsom av
samordningseffekter skall också redovisas.

Kommittén bör söka möjlig tilläggsfinansiering institu-t.ex.genom
tioner, organisationer och näringsliv för därigenom kunna öka detatt
ekonomiska eller minska behovet finansieringutrymmet av genom om-
fördelning.

Riktlinjer skall redovisas för hur kompetensförsörjning och beman-
ning inom hela den myndigheten bör organiseras. Gällande arbets-nya
rättsliga regler lagen anställningsskydd 1982:80 6b § innebär attom
berörd personal har övergå till anställning i den myndig-rätt att nya
heten. Från denna skallutgångspunkt kostnader för nyrekrytering och
omfördelning personal eventuell personalavveckling beräknas.samtav
Även dessa kostnader skall finansieras inom de ekonomiska ramar som
anges ovan.

Etapp 3

Den principskiss till Verksamhetsinriktning, redovisatsny som av
kommittén under första skall slutrapporteni vidareutvecklasetappen,
till genomarbetad framställning bärandede idéerna och for-en mer av

för framtida verksamhet. Vidare skall preliminärmuseetsmerna en
verksamhetsplan för de utformas.åren Kommittén skall ocksånärmaste
lägga fram förslag till former för uppföljning och utvärdering denav

myndighetens verksamhet.nya
Kommittén skall utarbeta förslag till instruktion och förorganisation

den myndigheten underlag till regleringsbrev för år 1999.samtnya
Kommittén skall samlat redogöra för vilka avtal slutits ellersom

överlämnats till regeringens avseendeprövning lokaler, personal och
övriga delar uppdraget vilka viktigare åtgärder därutöversamtav som
har vidtagits.

Personal till den organisationen skall, den omfattningi beslutnya
inte bör fattas den myndigheten, ha rekryterats och avtal medav nya
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berörda fackliga ha slutits den septemberorganisationer 30senast
1998.

skall lämna de förslag och vidta eller förberedaKommittén i övrigt
de verkställighetsâtgärder föranleds uppdraget.som av

Arbetets bedrivande

erfarenheter finnsKommittén skall del de internationella närta somav
det gäller mångkulturella museer.

Arbetet skall bedrivas kontakt med berörda myndigheter såi samt,
kommerdetta blir den museiledning regeringenmöjligt, medsnart som

under år 1998.att utse
riktlinjer förhandla medKommittén skall enligt regeringens närmare

föra EtnografiskaGöteborgs kommun villkoren för över museetattom
eventuellt föra dei Göteborg till statligt huvudmannaskap överattsamt

myndigheten.vid Röhsska till denÖstasiatiska samlingarna museet nya
fastighetsverksamråd medLokalfrågoma skall beredas i Statens

skall därvid detoch Göteborgs kommun. utgångspunkt iEn tas rege-
formgivning.anfört 1996/97:3 arkitektur ochringen i proposition om
enligt förord-lokalförhyrning gäller prövningFör avtal regeringensom

myndigheters lokalförsörjning.ningen 1993:528 statligaom
Arbetsgivarverket ochPersonalfrågoma skall beredas samråd medi

berörda fackliga organisationer.
generella direktivarbete beakta regeringensKommittén skall i sitt

1992:50,redovisa regionalpolitiska konsekvenser prövaattatt omom
jämställdhetspolitiskaoffentliga redovisaåtaganden 1994:23, attom

brottslig-föraspekter och redovisa konsekvenserna1994:124 attom
1996:49.heten och det brottsförebyggande arbetet

arbetstagarorganisationerskall hålla berörda centralaKommittén
framföra synpunk-dem tillfälleinformerade arbetet och bereda attom

1976:580enlighet med lagengenomföra förhandlingar iter samt om
medbestämmande i arbetslivet.

Redovisning uppdragetav

tidsplan ochvadEtapp skall redovisas den 31 19971 senast mars avser
den juni 1997.de delar kräver riksdagsbeslut, övrigt 30i senastsom

medoch 3skall redovisas den januari 1998Etapp 2 31 etappsenast
kommitténs oktoberslutrapport den 1998.15senast

decemberslutfört arbete den 1998Kommittén skall ha sitt 31senast
endast fatta de verkställig-och skall efter avgivande slutrapportenav
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hetsbeslut inte lämpligen kan anstå till dess den myndig-attsom nya
heten i funktion.trätt

Kulturdepartementet
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Bilaga 2

internationelladensammanfattningKort av

utvärderingen

bådabetydelse. DeinternationellsamlingarSamtliga är storavmuseers
vissvarandra. Enhuvudsakkompletterar ietnograñska museerna

museum-etnografiska ochmellan Folkensfinns dessutomöverlappning
Östasiatiska kräverkonserveringsbehovenDe storamuseet. nya grepp

Västsvensk Konser-utnyttjandeSESAM-arbeten,fullföljande avav
Vidare börm.m..papperssidansärskilt påförstärkningvatorsateljé,

föreninggallringspolicy iochsystematisk förvärvs-eftersträvas meren
Registreringenföremål.anskaffningaktivarefond förmed avaven

fall säkras bättre.och i vissaföremål bör överses
upplagda,traditionellthuvudsakiutställningarna ärDe permanenta

föremål.utställdainformationalltför knappmedfall ocksånågoti om
verksamhetenpublikadeniutnyttjande ITdåligtochi designBrister av

tillbildasbördesigngruppprofessionelltydliga.flera håll Enpåär
IT-funktio-publikadesärskiltbörLikasåför samtligatjänst museer.

utställningartillfälligaförStåendeutvecklas utrymmenmer.nema
gällervadformulerasbördel. policytill Ensaknaskrävs stor spe-men

sponsringsmöjlighetema.utvecklaförminstcialutställningar, inte att
internationellt börochnationelltutställningarföremål ochUtlån av

uppmärksamhet.störreägnas
delförhuvudsak godaStockholm i storLokalerna taräri avmen

Östasiatiska lokaleriBrandsäkerhetenanspråk. museetsiresurserna
tillMedelhavsmuseetflyttapå siktkanbör förbättras. Man överväga att

undermåliga,delvislokalernaGöteborgSkeppsholmen. Imuseiön är
åtgärdas,snabbtmåsteföremålsmagasinen. Dettagällerspeciellt vad

samlingarnariskerna ärfysiska ävenfrån deeftersom bortsett --
bådeforskare. Förpersonal ochbådesvårtillgängliga förmycket

förbättrasbörförvaringarkivensgällerGöteborgStockholm och att
utomstående Rentsäkerhetsfrågoma i expert.och överstort enavses

hos varjesamlatförvarasföremålenbör inriktningengenerellt attvara
undviks.möjligaste månextemdepåeroch iattmuseum

Göteborgivetenskaplig kompetens,finns högpersonalenInom
Ävenkan kompenseras.inteavgångarsjunkandedock somgenom



110 Bilaga 2 SOU 1998:125

publik verksamhet och publicering svårigheter där krym-möter genom
pande personalresurser. GöteborgI personalsituationen påär gränsen

Äventill bli demoraliserande. på andra håll finns föratt litet under-av
visande personal, vilket delar publikarbetet blir lidandegör att av -
ledningen bör belastas mindre detta. Personalens vetenskapligaav
arbete bör särskilda stipendiemöjligheter.uppmuntras genom

Kontakterna med omvärlden varierar genomgående godaärmen
den internationella nivån. Arbetet invandrargmppema imponerarmot

kan utvecklas ytterligare, det problem flera deäven är ett attmen om av
invandrarkulturemastörsta inte representerade i samlingarna.är Detta

ökar i sin behovet utställningssamarbete med dessa länder.tur Enav
policy behöver utarbetas vad kontakterna med universiteten ochavser
då inte minst Göteborgs universitet, markerat särskilt intresse.ettsom

Den samlade bedömningen de problem finns till delär att storsom
orsakas brist på personal och allmänhet.i särskiltI hög gradav resurser
gäller detta Göteborg. Vidare redovisar något varieradetreman upp-
fattningar riksdagens gnindbeslut alltifrån detatt museetom nya-
enbart borde ha omfattat de två etnografiska till attmuseerna samman-
läggningen kan professionell utmaning värd Oav-pröva.attses som en

detta genomförande bör ske gradvis.sett ochFortsattatt ettmenar man
information till personalentät betraktas grundläggande.som
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Bilaga 3

Världs-arkitekttävlingförProgram ettom

Göteborgikulturmuseum

Utdrag

Inbjudan1

tillregeringenuppdraginbjuder påSFVfastighetsverkStatens enav
museibyggnad Göte-iarkitekttävlinginternationellallmän om en ny

Inbjudan sker iVärldskulturmuseet.för detborg inom sam-nyaramen
Världskultur-etableringförOrganisationskommitténråd med ettav

tävlingsnämnd.med SAR:ssamtmuseum
idétävlingförstadärtvåTävlingen sker i ärstegetetapper, omen

vidpåinplaceringoch desshuvudsakliga disposition tomtenmuseets
för-till deförfattarnadärekttävling,projAndraKorsvägen. ärsteget en

inbjudsutvecklingsbarabedömts attslag från 1 meststeg varasom
kompletteratmedskisserbearbeta sinaytterligare ett program.

propositionoch iför år 1998budgetpropositionenRegeringen har i
form-arkitektur,förhandlingsprogramFramtidsfonner1997/982117, -

skallarkitekttävlinginternationelloch design, aviseratgivning att en
särskiltharförstatävlingensTill ävenför projektet.genomföras steg

museiarkitekter.erkändainternationelltinbjudits 5

Syfte2

grund förtillskall ligga2förslag frånvinnandeAvsikten stegär att
slutlig bearbet-förbeställare,medfortsatt projektering, SFV samtsom

detaljplanarbete.kommunensning av
under-ingåkommerfrån lerfarenheternasamlade attDe steg som

teknisktochlokalprogramkompletteringrevidering ochlag för aven
före stegprogram

LisebergsochSödramellanbelägetTävlingsornrådet vägenär
Projektför Korsvägen,anvisatsden nyttnöjespark, söder tomt somom
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Vetenskapscentrum i Göteborg KVC. Syftet med placeringen deav
båda institutionerna vid harKorsvägen skapa förutsätt-varit attnya
ningar för mycket god samverkan dem emellan med Göteborgssamten
universitet GU.

3 Bakgrund till tävlingen

3.1 Världskulturmuseet myndigheten-

3.2 Världskulturmuseet- det Göteborgimuseetnya

4 Förutsättningar

4.1 Göteborg

Göteborg på Sveriges västkust vid Göta älvs landetsmynning är nästs
stad och viktigaste hamn.största

Stadsbilden starkt bestämd topograñn, skärgårdslandskapär ettav
där kuperat urberg skjuter i dagen mellan dalgångar med lerrnark.upp
Klimatet efter svenska förhållanden milt kan påfrestandeär men vara
för byggnader luftens saltinnehåll och starka västliga vindar.p. g.a.

Göteborg i det storlänet för Sverige, bil-är centrum västranya som
dades 1998. regionen finnsI inom timmas reseavstånd till centrumen

miljonl invånare och inom 3 timmars reseavstånd miljoner2,3ca
invånare, drygt barn200 000 i åldrarna 7-18 år. Regionen harvarav
årligen 1,5 miljoner hotellpå för besökande turister. Blandgästnätterca
de turistmålen finns nöjesparken Liseberg, Sverigespermanenta största
turistatttraktion med 3 miljoner besökare år. Göteborg genomförsIper
årligen flera och kulturevenemang, bl.a. Ullevipå stadion,stora sport-
inomhusarenan Scandinavium och Svenska alla belägnaMässan, ut-
efter det s.k. Evenemangsstråket längs Skånegatan. Göteborgs museer,

spridda staden, hade 1996 besökare,är 663 000över 16 000som varav
till Etnografiska museet.
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4.2 Etnografiska museet

universitet-Museionproj ektet4.3 Göteborgs

4.4 VetenskapscentrumKorsvägen

Tävlingsområdet4.5

stadenSamband med4.5.1

söder Korsvägen, ärvid SödraTävlingsområdet ligger vägen somom
istads-orienteringspunktGöteborg,centralaviktig knutpunkt i enen

riktad.kollektivtrafikochbil-vilken äroch punktlandsskapet moten
centralakallasvanligenvadhörnetsydöstraligger iKorsvägen somav

Högskola, CityTekniskatill ChalmersfågelvägenAvståndetGöteborg.
kilometer.och Ullevi är ca en

detoch tillnöjesparkLisebergsentrépunkt till storaKorsvägen är en
RollenEvenemangsstråket.ingår imässområdetoch somevenemangs-

Världskultur-etableringenytterligareförstärksentré avgenomsom
Vetenskapscentrum.ochmuseet

terrasserade parken,och denovanför backenVäster Korsvägen,om
ochuniversitetsbibliotekethumanistiska fakultet,ligger universitetets

Musikhögskolan Artisten.

VetenskapscentrumSamband med Korsvägen4.5.2

tävlingsområdet ärför KVCplanerasbyggnadDen omnorrsomnya
beräk-Resultatetarkitekttävling.inbjudenpågåendeföremål för en nu
delgesskyndsamtdåoch kommerseptember 1998föreligga i attnas

museitävlingen.tävlandede iäven
entréyta/entrétorg. Enanordnasde båda projektenFör gemensamen

viaskall anordnaskällarplan täv-till KVC:stillfart för transporter etc.
tillgäng-krav påuppfyllerlingsområdet. Andra lösningar sammasom

föreslås.säkerhet fårlighet och
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4.5.3 Samband med Liseberg

Tävlingsområdet till Liseberg.gränsar Huvuddelen nöjesparkensav
attraktioner ligger avskilda från tävlingsområdet berget, dockgenom
står Lisebergstomet i omedelbar- anslutning till tävlingsområdet. Tornet

90är högt och vidameter omkring. Korsvägen Vetenskaps-ca syns
kommer ha direkt förbindelsecentrum medatt och samutnyttjatornet

den filmsal och den enkla servering finns dessi bottenvåning.som
Nöjesparken inhägnad med högtär staket, inom tävlings-ett som

området kan ersättas avstängning i områdets Lise-gränsav annan mot
berg. Det önskemålär får möjlighetett till direktkontaktatt museet med
Lisebergsområdet, dels för underlätta för publikatt sig mellanröraatt
attraktionema, dels för skall kunna användaatt sigmuseet grön-av
området för utomhusaktiviteter. Det förutsätts biljettfrågan kan lösasatt
gemensamt.

4.5. 4 Stadsbilden

Stadsbilden vid Korsvägen mycket splittradär troligen ändå förmen en
alla göteborgare välkänd och tydlig del staden. Evenemangsstråket,av
Mässan och Hotell Gothia fångar snabbt blicken. Lisebergstomet
dominerar alla synfält, flera breda går in och platsen.gator Kors-ut ur

upplevsvägen dettatrots Framför allt kommerett närsom rum. man
söderifrån längs Södra upplevervägen tydligt kommer in iattman man
Korsvägsrummet. Placering och gestaltning Världskulturmuseet på-av
verkar denna entréupplevelse och således viktig delär tävlings-en av
uppgiften.

Från Korsvägen söderut, längs Södra de två gatusidomavägen, är
varandras absoluta motpoler: längs den sidan våningar högavästra sex
mörka tegelhus och längs den sidan villaliknandeöstra byggnader
bland träd och grönska med Lisebergs gröna berg bakgrunden.i
Denna gatusidagröna positivt inslagär i gatubilden, börett beak-som

Ur stadsbildssynpunkttas. det såledesär värde denstortav om nya
byggnaden kan infogas i miljön så den karaktären kan be-att gröna
hållas i rimlig omfattning. En trädplantering skall finnas mot gatan
längs hela tävlingsområdet och de träden bevaras i störstauppvuxna
möjliga utsträckning.

4.5.5 Nuvarande bebyggelse

Befintliga byggnader inom tävlingsområdet kommer rivas ochatt utgör
inget hinder för tävlingen. Den s.k. Biskopsvillan, Södra 50,vägen
omedelbart tävlingsområdet inom den planerade förnorr om tomten
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söderlägetänktplats. Etttill ärflyttas tomtenkommerKVC att annan
place-föreslåfrittde tävlandedockstårtävlingsområdet. attDet enom

med fördelbyggnadenbedömertävlingsområdet, attring inom om man
centralaeller denföroch brukasmuseianläggningeningå museetskan i

funktioner.myndighetens

parkeringochKommunikationer4.5.6

bil-traditionplats.viktig Av ärtrafiksynpunkt KorsvägenUr är en
riktad Korsvägen,från 40ochGöteborg motfrån vägtrafiken östra

översiktsplaneringbilar. sinI50 000dagligenplatsen av capasseras
minskaskallSödrabiltrafiken påefter vägenkommunen attsträvar

500gårE6,leds viagenomfartstrafik meterlokal vägatt somgenom
avfart Korsvägen.och harbort motäven en

vidsammanstrålar Korsvägen,spårvägslinjeroch20-tal buss-Ett
led iSompåstigande dygn.och ett14 000hållplatsen har perav-ca

KRINGEN-s.k.detspårvägssystemet,påsatsningenföreståendeden
utvid-Hållplatsenbyggastrafikplatsenhelaprojektet", kommer att om.

viktigarebliroch Korsvägen ännuhâllplatsläge,tredjefåroch ettgas
dels iSkånegatan,dels ispårvägslänkar byggsknutpunkt. Nyasom
tunnelviavid Aschebergsgatanhuvudentrébergtunnel till Chalmers en

tävlings-södersjukhemmet,Carlanderskaunderfrån Södra vägen om
området.

vidläggassärskild viktkommer attombyggnaden KorsvägenVid av
helaskall längs täv-cyklister. Motochgåendeför gatansäkerheten

cykelbana.ochgång-lingsområdet finnas
anläggningarnaalla runtbetjänarbussangöring,bil- ochEn som

Örgrytevägen.anordnas i hörnetkommer motKorsvägen, att
radiegoda. InomallmäntområdetParkeringsmöjlighetema i är en

parkeringsanläggningar.besöksplatser i200finns 4på 700 meter caca
ochVärldskulturmuseetbedömningenStadsbyggnadskontoret attgör

parkerings-utbyggnadnågonmotiverarinteVetenskapscentrum nyaav
parkeringendastordnastävlingsområdetför publik. Inomanläggningar

platser,15beräknasförbehov:för verksamhetens museet caegna
handikappade.främstbesökare,förplatser5varav ca

Mar/förhållanden4.5. 7
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4.5.8 Befintlig vegetation

4.6 Tidsplan

Tävling l 8 juli-30 oktober 1998steg
Tävling 2 januari-l15 aprilsteg 1999
Prisutdelning 18 maj 1999
Projektering juli 1999-oktober 2000
Byggproduktion september 2000-oktober 2002
Invigning maj 2003

4.7 Kostnadsram

I enlighet med regeringens förslag i 1997/98:l50 den totalaärprop.
för investeringskostnaden 200 000 000 SEK. Dettaramen motsvarar

enligt Fastighetsverkets bedömning styrkostnadsram för byggpro-en
duktionen inkl. grundläggning och installationer på 115 000 000ca
exkl. mervärdesskatt.

5 Tävlingsuppgiften

Första i tävlingen gäller huvudsakliga dispositionsteget ochmuseets
gestaltning inplacering på dvs. tillanpassning stadsplan,samt tomten,
stadsbild, och angränsandeterräng grönområde. Uppgiften för hela
tävlingen gestalta leverär till högtatt ställda kravett museum som upp
på skönhet, beständighet och funktion. Byggnaden skall inrymma och
själv kunna bli del vårt nationella kulturarv, inte etten av men som
monument välkomnande och lockande, ständigt levandeutan som en
mötesplats. Verksamhet och arbetsformer inom skall kunnamuseet
variera följd teknikens utveckling, skiftande värderingar isom en av
samhället varvid lokalerna skall medföra så läsningar möj-osv., som
ligt och underlätta förändringar, samtidigt besökarnas legitimasom
behov kontinuitet och igenkännande tillgodoses.av
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Lokalprogram5.1

kvm0009Ändamålsenlig bedömtsharstorlek för museet cavara
ocksåbruttoarea,kvm000motsvarande 11lokalarea, somareaenca

Nedanståendekostnadsramen.den angivnagrund förlegat till areaupp-
till ledningdennafördelningpreliminärskallgifter area,avsom enses

tävlande iför de steg
reviderasochtill 2preciseraskommer stegLokalprogrammet att

KVCoch tävlingenfrån 1erfarenhetertill stegmed hänsyn omvunna
universitet.Göteborgsförlokaltillskotteventuelltsamt

framtidaettskall redovisas tomtenmöjlighet attEn rymma
eventuellgällerDetbruttoarea.kvm000000-10pålokaltillskott 5 en
magasin,utställningar,förlokalerljusaoch museetmörkautökning av

förlokaltillskotteventuelltingåri ävenm.m.,verkstäder areanmen
biutrymmen,medhörsalutökninggällakanuniversitetet, t.ex. avsom

ochbibliotektillanslutningistudieplatserseminarierum,tillkommande
studenterförredaktionerformarbetsplatser i samt m.m.pausrumav

hörsalbutik,torget,Lilla restaurang,personal. Mötesrummet,och
skallbibliotek/infotekochverksamhetpublikbiutrymmen,med
etc.publikaentré, kapprum,inkl.för sighållaskunna wcöppna var

utställningama.oberoende av

kvm250caentréfunktiønerPublik5.1.1 service,

gruppentré,eventuellvindfång,med separatHuvudentré recep-
kapprum,personalutrymmen,ocharbetsplatsermed internation/kassa
rullstols-sjukrum,skötplatser,publiktoaletter,"ryggsäcksförvaring,

000för 500-1dimensionerasbamvagnsparkeringoch personerm.m.
närvarande isamtidigt museet.

biutrymmeninkl.250 kvmca5.1.2 Restaurang

full-förochcaféserveringförbådeutrustadskallRestaurangen vara
serveringiplatser100kök. Cakulturersolikainomständig matlagning

utvidgamöjlighet mötesrummed motatt m.m.

biutrymmeninkl.kvmButik ca 1005.1.3

frånkunnabör stängasreceptionochintill entréPlaceras avmen
receptionmedsamordnaspersonalrumochKontorsarbetsplatsentrén.

och/eller restaurang.
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5.1.4 Mötesrum, publika verkstäder ca 800 kvmm.m.

direktI anslutning till entrén, möjligt avskärma visuellt och iattmen
viss mån akustiskt, förläggs Lillamötesrum- torget".ett Detta är av-

för introduktioner, samlingsett och matsäcksätning förävenmen spe-
cialarrangemang för till 350 föredrag, diskussioner, fes-upp personer

musik och dansuppträdandenter, för tillfälliga utställningar medsamt
relativt låga krav på säkerhet. Kanalisation för el, data, larm för
anslutning skärmar osv.. Akustisk dämpningmontrar,av ev. stor-

måste akustiken,ägnas skall kunna varieras för musikomsorg som
tal med ljudanläggning. Gärna möjlighetutanresp. öppnaattresp. mot

uteplats. Ev. spis, plats föröppen världskartan och eventuelltstora
storbildskärmar för uppkoppling andra delar världen.mot av

Hörsal/ñlmsal skall ha min. 100 platser och enkel möj-gärnascen,
lighet utökaatt rummet öppnaatt mot mötesrummet.genom

Biutrymmen till och härsalmötesrum apparatrum/kontrollrum förär
AV-utrustning, video, inspelning och sändning radio och TV,av
loger/omklädningsrum, seminarierum, och förråd.grupprum

Publikens verkstad, 1-2 för våta aktiviteter för barn ochrum
i anslutning till utställningama, skall kunna användasävenvuxna som

biutrymme till mötesrummet.

5.1.5 Bibliotek, arkiv, "infotek" ca kvm450

Biblioteket dimensioneras för boksamling på l 200 hm,en ca varav ca
hälften kan förläggas till bokmagasin med tätpackningshyllor.

Arkiv uppfyllande nonnala arkivkrav skall finnas för pappershand-
lingar och därtill särskilt klimatiserade bild- och negativarkiv samt
arkiv för media.nya

Övriga tidskriftsrum, datatenninalerutrymmen är och läsplatser för
besökande, forskarsal, redaktion med arbetsplatser for doktorander och
forskare, projektarbetsrum, föreningsrum, expedition ochgrupprum,
arbetsrum, närförråd och kopiering.

5.1.6 Utställningslokaler ca 3 500 kvm inkl. studiemagasin

I synnerhet dessa lokaler skall uppfylla mycket högt ställda krav på
flexibilitet. skallDe erbjuda klimat- och säkerhetsskal teknik-ett samt
försörjning för "scenografiska utställningar varierande storlek ochav
tid, också möjliggöra byggande i förpennentamen rummetav mer rum
de delar samlingarna räknas till skattema". Tak, ochväggarav som
golv skall enkelt medge infästning utställningsarrangemang. Gene-av
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luft, el, data, larm,finnas förskallgod kapacitetkanalisation medrell
utställningama.tillkunnaskalloch sprinkler sombelysning anpassas

godamed mycketochLilla torgettillanslutningI mötesrummet
torget på min.Storaskall finnasinlastningsmöjligheter ett rum

utställningarför tillfälligafri rumshöjd min. 6kvm,l 000 meter, avsett
skallrumsklimat. Rummetochsäkerhethöga krav påmed mycket

tillför 800samlingsrumanvändasockså kunna personer.cauppsom
tillnyttjasdel kunnaskallutställningsrumövrigaAv en

studiemagasin, dvs.tilldelar tätareoch vissaskattkammare expone-
arkivstandard,med princip öppnaiföremål låsbarairing menrumav

Övriga kvm;500brandceller påindelas i vartför publik. utrymmen ca
samlingssal för 150utrymningssynpunkt räknasskalloch ett somur

utställ-växlandeför snabbtavseddaDessa ärutrymmen merpersoner.
skallvarjeoch Iför barnaktiviteterintegrerademedningar rumvuxna.

i övrigastörningarskekunnautställningarombyggnad utan storaav
öppningar i transportvägarrumshöjd min. 4utställningar. Fri meter,

service-med fastakompletterasUtställningsrummenmin. 3x3 meter.
lokalvårdutställningsteknik,förråd, etc.för mediaförsörjning,punkter

kvmca 30015.1.7 Magasin

med arkiv-i principmaterialkategorier,olikaförKlimatiserade rum
museiföremål.tätpackninglångtidsförvaring iförstandard, avsedda av

anslut-konservering. Iochregistreringuppackning,inlastning,Nära
förarbetsplatservisningsplats ochförfinnasskall ocksåning utrymme

gästforskare.

rumshöjdfrikvm,ca 750verkstäderFöremålshantering,5.1.8 m.m.
meter4ca

föremål ochoch utlåningmed in-mycketarbetakommerMuseet att av
medinlastningsäkerrymlig,detta krävsutställningar.hela För en

sanering,ochregistreringemballage,ochför packningtruckplats, plats
rumsklimat. Itill varieratmöjlighetmedkorttidsmagasinsamt ett

mörkrum.fotoateljé medskall finnasanslutning till registrering
deltillskefortsättningenförutsätts iKonserveringsarbetet storäven

med venti-ateljémindrefinnasskall dockutanför Imuseet. museet en
demonstrationereventuellaochjourarbeten"arbetsplatser förlerade

utställ-aktuellaväxlandesnabbtmedskall arbetaför publik. Museet
där-behöverutställningsteknik ochmedexperimenterandeochningar

sprutbox,medmålarrumsnickeri,medverkstadför fullständigen
förråds-Godamonteringsateljé.ochtextateljéelverkstäder,metall- och
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krävs, särskiltutrymmen skall arbeta på miljövänligtmuseet ettsom
med återbruksätt materialav m.m.

Ateljéer och verkstäder arbetsplatserär med krav påpermanenta
dagsljus och möjlighet till utblickar.

5.1.9 Kontor ca kvm800m.m.

Kontorsarbetsplatser för 40 årsarbetande, inkl. gästforskare och till-ca
fälliga arbetsplatser arbetsplatser för den centrala myndigheten.samt
Flexibla lösningar eftersträvas avseende fördelning på konventionella
kontor, "redaktioner eller "ateljéer" kompletteradestorrum med
tysta rum", och projektarbetsrummötes- varierande storlek, vakt-av
mästeri, kopiering och närförråd.

5.1.10 Personalutrymmen, lokalvård ca J50 kvm

Byggnaden skall erbjuda god arbetsmiljö och personalekono-en vara
misk, dvs. lokalemas utformning skall underlätta personalens arbete
inkl. bevakning, lokalvård och fastighetsdrift och befrämja kontak-

inom personalen och med publiken.terna
Personalutrymmen och rökmm, vilorum med han-mat- pausrum,-

dikapptoalett, omklädningsrum med duschar personaltoaletter-samt
dimensioneras för 60 årsarbetsplatser med varierande könsfördel-ca
ning.

Lokalvård: alla skall kunna nås med städvagn och städ-utrymmen
med tappställe finnas på varje nivå. Därtill kommer förråd,rum soprum

även kylt och för returhantering.utrymmen

Summa 8 350 kvm.programarea ovan ca

Viss kommunikationsarea tillkommer. driftutrymmen,För fläktrum,
hissar kan 800 kvm tillkomma. Teknikutrymmen place-antasm.m. ca

så de bekvämt åtkomliga för driftpersonalatt är med minsta möjligaras
störningar för verksamheten.

5.2 Yttre anläggningar

Ett samband med kännetecknarnära många de kulturytt-naturen av
ringar skall förmedla kunskap vilket bör kommamuseet till uttryckom,
i anläggningen.

Lokalerna skall kompletteras med uteplatser:
entréplats med KVC0 gemensam

uteservering vidgärna restaurang0
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iför aktiviteterkvm2.000catakterrassergårdar elleryttre/inre0
delellerutblick frånvatten,eld,odlingar,verkstäderpublika av

0.d.personalrumvidskulpturgård, uteplatsutställningar,
utställningsföremål,och fastaaktiviteterför "grönamuseipark0

0.d.paviljonger
lastgatadelskänntak, ellerförsedd medochlastgård, låsbar av0

paketbil,tjänstefordonföruppställningsplatsermedkvmca l 200
tillInlastningcontainers.och 2-3cyklarpersonbilar10 samtca

lastbil,ske med 18-meterskunnatillfällenenstakavidskallmuseet
semitrailer.släp eller

kravTekniska5.3

kanandratävlingensfrämst iaktuella steg,blirkraventekniskaDe men
idélösningen.förbetydelseavgörandeockså avvara

material it.ex.byggnadstekniska lösningarlämpligaGenom
isvängningarlångsammaförskapasförutsättningarskallstomme

samtidigtsäkerhet,godochenergiförbrukninglågrumsklimatet, som
välGenomminimeras.utrustningtekniskkompliceradbehovet enav

lokalernaskallkanalisationdimensioneradochutformad anpas-vara
mediaför-förteknikutveckladytterligareframtidenochtill isade ny

bevakning attutställningseffekter, utaninformation,sörjning, m.m.
miljön.inslag idominerandeblirtekniken sigi ett

kretsloppsanpassningMiljö5.3.1 -

hushållningochmiljötillhänsynmedföredömligskallByggnaden vara
eventuelloch viddriftvidbyggskedetsåväl imed naturresurser, som

framtida demontering.
ellerkortmiljön påskadakaninnehållandeMaterial ämnen som

ändligaföreförordasmaterialförnyelsebaraföras in,sikt skalllång
ochprodukterMetoder,skall råda.försiktighetsprincipennaturresurser,

skalllivscykelkostnaderdriftsäkra,ochbeprövadeskallmaterial vara
beaktas.

miljöarbete,underlätta t.ex.driftskedetskall i museetsLokalerna
energi.ochmedsparsamhetochavfall vattenkällsorteringâterbruk, av

förmålsättning museetdetnybyggnad skallför KVC:sLiksom envara
möjligtdrift så långtbyggnadensförkrävsall energi somatt som

och kon-utformningHusetsomvandlas inomfångas och tomtgränsen.
förenergiproduceradminska behovettillstruktion bör att avanpassas

såväl kyla värme.som
punktdockSeelektrisk belysning.föreskall prioriterasDagsljus

5.3.6.
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Befintliga naturvärden skall till och helst berikas. Män-tas vara
niskor och husi och på skall i möjligaste mån skyddasnatur fråntomt
buller och emissioner från trafiken och från lastgatan. Dagvattenäven

hand lokalt och användningsmöjlighetertas anvisas.om

5.3.2 Tillgänglighet

Lokalerna skall lätta bruka och orientera sig i för besökareattvara av
alla åldrar och med olika kulturell och social bakgrund. Alla lokaler
med undantag driftutrymmen skall uppfylla högt ställda krav påav
bamsäkerhet och tillgänglighet för handikappade. Därutöver skall sär-
skild läggas på planlösningar och detaljer de publikai lokalernaomsorg
för underlätta besök på hand för publik i alla åldraratt och skapaegen
förutsättningar för rika upplevelser, för med olikaäven sorterspersoner
fysiska, psykiska och sociala handikapp.

5.3.3 Klimat

Byggnaden skall erbjuda bra klimat och varaktigt god luftkvalitet förett
människor och museiföremål. luftfuktighetTemperatur, och luftrenhet i
utställningar, studiemagasin, magasin och arkiv i möjligasteanpassas
mån till samlingarna. Klimatkrav kommer införpreciseras 2att steg av
tävlingen.

5.3.4 Säkerhet

Byggnaden skall erbjuda god säkerhet brand enligt brandmyndig-mot
hetemas krav. Sprinkler och automatiskt brandlarm installeras helai
byggnaden. lokalerI med museiföremål eller värdefullt, fukt-annat
känsligt material skall sprinkler med tvåstegsutlös-torrörstypvara av
ning.

säkerhetFör inbrott och skadegörelse delas lokalerna in i olikamot
säkerhetszoner. särskiltEtt säkerhetsprogram inför 2upprättas steg av
tävlingen.

Mötesrummet Lilla torget, hörsal med biutrymmen,restaurang,
publik verkstad och bibliotek/infotek skall kunna hållas föröppna var
sig tillsammans med entréhall, kapprum och publiktoaletter oberoen-
de utställningama. In- och utlastning skall kunna ske på låsbarav en
gård under skärmtak alt. i lastfar.
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5.3.5 Ljud

också för kon-för livliga aktiviteterskall erbjuda lokalerMuseet men
rumsutforrnning,Planlösning,rofylld eftertanke.studier ochcentrerade

medverka tillskalloch ljuddämpningljudisoleringmaterialval, att
mini-och besökargrupperolika aktivitetermellanakustiska störningar

lämplig karaktär.fårenskildaoch ljudklimatet iatt rummeras

5.3.6 Ljus

skall bidra tillfärgsättningmaterialval ochPlanlösning, belysning, en
Möjlighetenljusmiljö.energieffektivfunktionell och tabehaglig, att

lämpligt medochmöjligtlångt detskall utnyttjas såtillvara dagsljus är
möjligtskall detutställningsrumsamlingarna. atthänsyn till I vara

luxpå 50belysningsstyrkatillavskärma dagsljuset ner menmax.en
UV-strålningdagsljuskontakt.utblickar ochvackraockså skapaatt

eller hanteras.förvarasmuseiföremåldärallaskall elimineras i rum

bestämmelserTävlingstekniska6

Tävlingsform6.1

6.2 Deltagarrätt

Tävlingsfunktionär6.3
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6.4 Jury, sakkunniga

Christer Wadelius Juryns ordförande. Generaldirektör för Sta-
fastighetsverk, arkitekt SARtens

Christina Rogestam Ordförande för organisationskommittén,
verkst. direktör i Akademiska Hus AB

Annika Nilsson Ledamot organisationskommittén, riks-av
dagsledamot

Kjell-Ove Eskilsson Stadsbyggnadsdirektör Göteborg,i arkitekt
SAR

Enligt besked förRepresentant Vetenskapscent-Korsvägensenare
rum

Peter Jakobson Statens fastighetsverk, fastighetschef i Göte-
borg, arkitekt

Peter Ohrstedt fastighetsverk,Statens chef för byggprojekt-
arkitekt SARgruppen,

Per Kåks Museichef, Folkens museum-etnografiska,
ordförande i ICME

Kaarin Taipale Arkitekt SAFA. Vice Stadsarkitekt i Helsing-
fors, f.d. chefredaktör för Arkki-
tehti/Arkitekten

Per Hederus Arkitekt SAR, utsedd SARav
Sture Koinberg Arkitekt utseddLAR, LARav

Juryns sekreterare arkitekt SAR Rydén,Cajsa Statens fastighetsverk.är
Juryn har vid behov adjungera sakkunniga till Sårätt sig.att snart
chefen för den myndigheten Världskulturmuseet kommerutsettsnya
hon/han adjungeras till juryn.att

6.5 Programhandlingar

6.6 Utlämnande programhandlingarav

6.7 Tävlingsfrågor
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6.8 Tävlingshandlingar

6.9 Inlämning

6.10 försäkringAnsvar,

6.11 Bedömning

december 1998avslutad den 18Bedömningen beräknas1steg varaav
18 maj 1999.och bedömningen 2 denstegav

personligenmeddelas pristagarnaResultatet kommer samtatt
lokaltidningar.riks- ochTT,genom

till samtligaöversändaskommerTävlingsjuryns utlåtande täv-att
offentliggjorts.resultattävlingensveckor efter detlande atttresenast

6.12 Priser och inköp

publiceringoch6.13 Utställning

såväl 1bedömningstiden iunderTävlingsförslagen kommer steg som
försorg.ställas2 arrangörensutsteg att genom

publice-förslagen. A11publiceraoch SARArrangören äger rätt att
angivandemedskebrytande kommerefterring anonymitetens att av

används förslagensdessförslagsställarens innan motto.namn,
publikationi SAR:sdokumenterasTävlingen kommer att

"Arkitekturtävlingar.

Återsändning tävlingshandlingar6.14 av

Ägande nyttjanderätt6.15 och
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6.16 Uppdrag efter tävlingen

Avsikten upphovsmannen till det förslagär att rekommenderatssom av
juryn skall bli arkitekt för byggnaden. Uppdraget enligt gällandeavser
beslut utarbetande byggnadsprogram kommer, under förutsätt-av men
ning regeringen beslutar genomförandeatt projektet, utökasattom av
till gälla utförandet fullständiga arkitekthandlingar.att även av

Det fortsatta uppdraget kommer innefatta föräven kost-att ansvar
nadsstyrning angiven totalram.mot

Om upphovsmannen harinte erforderliga handhaattresurser upp-
draget, lämnas det till honom i samarbete med fackmanannan som

kan godkänna.arrangören
fortsattaDet uppdraget kräver erfarenhet bygghandlingsprojekte-av

ring i Sverige. Om upphovsmannen inte har denna erfarenhet eller
har verksamhet i Sverige, kommer uppdraget lämnas till honom till-att

med svensk fackman, i samrådutses arrangörensammans en som av
med upphovsmannen.

6.17 Tävlingsprogrammets godkännande

Detta enligheti med Regler för tävlingarär upprättat inomprogram
arkitekternas, ingenjöremas och konstnäremas verksamhetsfált. Pro-

godkänt juryns ledamöter,är vilka förgrammet tävlingensav ansvarar
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt granskatär programmet
och godkänt för de tävlande Svenska Arkitektemas Riksförbundav

dess tävlingsnämnd och tävlingssekreterare Thomas Nordberg.genom
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3:1Underbilaga

tävlingsområdetKarta över

programskriñ, sid. 10ur

VÅR
w

Tävlingsomrâde
SiteCompetition

Fotgangarytaochparkanlaggnmg
Pedcszrmxzandnpcn:pucc;nu
Gangstrák2 bussangorxngoch
Sltjühük.mdbu parksng
Muselpark
.Iucunvpark
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Underbilaga 3:2

Programhandlingar, bilaga 1

UPPLE VELSE, DELAK T I GHE T OCH INSIK T
EN SKISS TILL VERKSAMHE T SIDE

Sammanfattning

Under arbetsnamnet Världskulturmuseet, följandedet denisom avser
museimyndigheten helhet, skall någotdess skapas någoti nytt,nya som

skall skildra och förklara likt och oliktinte Museetännu existerar. i
tänkesätt och livsvillkor också kulturella förändringsprocessenmen

Allmän inriktning

Museet verkar kunskaps- och med människanett resurscentrumsom
och alla hennes det mångkulturellayttringar i Detcentrum. presenterar
samhällets kulturarv från skilda utgångspunkter och belyser sambanden
i tiden och från människans skapande förmågaGenom utgårummet. att
inspirerar till upplevelser och kreativitet. mötesplatsSom öppenmuseet
för intressen representerande olika kulturer förverkar över-museet att
brygga forumgenerations-, kultur- och kunskapsgränser och skapar ett
för debatt kring kultunnöten och människans villkor.

harMuseet både nationellt och internationellt Detett ansvar. sam-
arbetar med utställningsorganisationer och andra intressentermuseer,
regionalt, nationellt och internationellt. Aktiv samverkan med univer-
sitet och högskolor bidrar till produktion och förmedling kunskapav ny

lägger samtidigt fastare grund för samarbetet med skola ochmen en
folkbildning. tekniken med alla dess möjligheter byggsDen in inya
verksamheten kunskapsuppbyggande och pedagogiskt syftei men-
också förmedel bredast möjliga kommunikation med omvärlden.som

Nya berika och bruka kulturarvenvägar att

Samlingarna bådei Stockholm och Göteborg internationell bety-är av
delse. hållaFör dem levande genomförs fortsatt insamling ochatt
registrering med ledning väl formulerad inriktadstrategi imot attav en
dialog med brukarna bredda dokumentationen dagens mång-även av
kulturella samhälle. tillgängliggöra denna kunskap ochNya sätt att
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föremålen till publiken kan öka förmåganärma även museets att attra-
hera kategorier brukare.nya av

Utöver samverkan med länsmuseema och Riksutställningar söks
samarbetspartners bland brukargrupper, på villkor kan med-som egna
verka i eller genomföra programaktiviteter, utställningar och konstnär-
liga gestaltningar. för flexibelInom programplanering förmårramen en

snabbt fånga aktualiteter i dagens samhälle. lyftaAtt frammuseet upp
bakgrund och sammanhang inte minst ungdomar förutsätt-störreger

aktivningar och del.att taengageras
Den miljön förviktig upplevelsen. förutsättningarLokalayttre är

utvecklas så långt möjligt för skapa ändamålsenliga miljöer förattsom
aktiviteter såväl inomhus utomhus.som

I frontlinjen med användning teknikav ny

bredEn satsning på IT-teknik för registrering, presentation ochnyaste
kommunikation skapar bästa möjliga förutsättningar för såväl inre
verksamhet nationella och internationella kontakter. kanMuseetsom
utvecklas till i nätverk för verksamheter och samlingar inavet ett ute
landet motsvarande karaktär till för konkret samarbete ochnyttaav
långsiktig planering.

viktigtEtt mål samlingamas totala digitalisering och tillgänglighetär
för alla slag ändamål och brukare, vilket ligger i linje med museetsav
grundläggande kulturpolitiska uppdrag. förbättradEn IT-struktur ger

utgångspunkter för medverkan forskningsprojekti ochäven tnya ex
distansundervisning, etablering former förbereda gruppbesökattav nya

interaktiva komplement till utställningar.samt

mångfaldKulturell i globaliserad världen

Museet skildrar likt och olikt tänkesätt och livsvillkor såväli kul-som
turella förändringsprocesser förr och bredare perspektiv anläggsEttnu.
på nutiden och olika kulturyttringar landsinom vårt ochgränser, upp-
giften blir historisk relief dessa företeelser i dag- såväl kultu-att ge
rella säruttryck vilja till samspel och integration.som

Genom bygga vidare på människors bakgrund och kultu-att egen
rella identitet kan synliggöra hur kulturmönster och konstnär-museet
liga uttryckssätt flätas tiden och Erfarenheteröver rummet.samman av

arbete, studier eller rekreation i andra kulturmiljöer tilluppväxt, tas
dokumenteras och utnyttjas i programverksamheten.vara,

5 18-5728
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Barn i fokusoch ungdom

förmedla upplevelser når generationsgränsemaAtt äröver ettsom
ungdomars behov.verksamt särskilt barns och Museetsätt mötaatt

mötesplats, prägladlevandemåste tidigt förankras hos dem avsom en
ochhelt erfarenheter.referenser och BarnsVäxelspelet mellan nyaegna

uttrycksformeraktivaoch behovungdomars nyfikenhet, kreativitet av
varviddramagruppertillvara verkstäder, mediarum,i teore-tas m m,

samverkar.tiska och praktiska inslag
nyorienterande metoderbeprövadeutnyttjande såvälMed somav

tillsammans, inommed barn ochfinner former för arbetemuseet vuxna
denutformas genomgående såVerksamhetenoch skolans attutom ram.

och andraför föräldrarblir attraktion även vuxna.en

och forskningSamverkan med högre utbildning

universitet/högskola ökarochmellansamarbeteNära utrym-museum
kun-framtagandeforskningsprojekt,tvärvetenskapligaförmet nyav

tillförs på dettametodutveckling.pedagogisk Museetskap och sätt
och tolka förändringar iidentifieraeffektivare redskap snabbtatt om-

forskningsproñl. Universitetetochbredda kontaktnätvärlden liksom att
för undervisning,formerfår möjlighet prövamuseet att nyagenom

samhälletkunskap inomsyfte föra iforskning och redovisning i utatt
uppgiften.för den k tredjeramen s

mednutida Museionutvecklakan skapasFörutsättningar ettatt en
bibliotek ochvetenskap, konst,mellanaktiv växelverkan museum,

vidarefrånutformassamarbete måstehandens sådantarbete. Ett ett
Lärandetämnesområden.museiorienteradetraditionelltperspektiv än

ochuniversitetochkring vilkenbör den fasta punkt mötsmuseumvara
utvecklar konkreta Samarbetsprogram.
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Bilaga 4

Skrivelser till personalen anställningom

vid myndigheten

KOMMITTEN FÖR ETT 199343433
VÃRLDSKULTURMUSEUM
Ku 1996:07

Till

vidAnställning Världskulturmuseet

Riksdagenhar den 19 december1996beslutat Falkens museum-etnografskaskall ingå iatt en
museimyndighetnybildad med arbetsnamnetVärldskulturmuseet januariden 199910 m

prop 1996/97:3. För förberedaden myndighetenatt har regeringen särskildnya utsett en
organisationskommitté dir 1996:110, myndighetens träffahar avtal,vägnarsom att

förunderlagsammanställa personalplaneringenm m.

anställningsskyddEnligt 6 förstab § stycket i lagen 1982:80 LAS gäller vidom att,
övergång verksamhet ñån arbetsgivaretill rättigheter skyldigheterochav en en en annan,

anställningsavtalengrund och anställningsförhållandenaövergår den arbetsgivaren.av nya
Detta innebär Din anställning hosmyndighetenatt Folkens museum-emograñska den lo m
januari 1999 övergår till anställninghos myndigheten Världskulturmuseet placeringmed tills
vidare vid enhetenFolkens museum-etnograñska.Anställningen arbetsuppgifter,avsersamma
sysselsättningsgradoch månadslön gäller den 31 december 1998 i Din anställning hossom
myndigheten Folkens museum-emograñska.

Enligt paragrafens ñärde stycke skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte
övergå till arbetsgivare, arbetstagaren sigen motsätter detta. Omny Digom Du motsätter att
så sker, skall Du meddela detta kommitténskriftligt -till adress: Kommittén för ett
världskulturmuseum, Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm måndagen den 4 majsenast
1998. Om Du inte vill Din anställningatt skall till Världskulturmuseetöver kommer Du
sannolikt bli uppsagd grundatt arbetsbrist; eñersom myndigheten Folkensav museum-
etnograñskaupphör arbetsgivare.som

några frågor med anledningHar Du informationdenna kan Du kommitténsvända Dig tillav
Leif Gidlöf tel 08-405sekreterare 23 fax92, 08-20 15 64 eller Din arbetstagarorganisation.

Kommittén hälsarDig välkommen Världskulturmuseetsvägnar

Christina Rogestam
ordförande

/L Gidlöf
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KOMMITTEN FÖR ETT 1998-03-03
VÃRLDSKULTURMUSEUM
Ku 1996:07

Till

Anställning Världskulturmuseet

Riksdagen denhar 19 december 1996 inom myndighetenbeslutat Medelhavsmuseetatt
Statens historiska museimyndighetskall ingå i nybildad med arbetsnamnetmuseer en
Världskulturmuseet den januaril 1999 prop 1996/97:3. För förbereda deno attm nya

regeringenmyndigheten har särskild organisationskommitté dir 1996:110,utsett påen som
myndighetens har träffa avtal, sammanställaunderlagvägnar för personalplaneringenatt m m.

Enligt 6 b § första stycket i lagen 1982280 anställningsskydd LAS gäller vidom att,
övergång verksamhetfrån arbetsgivaretillav rättigheteren och skyldigheteren påen annan,
grund anställningsavtalenoch anställningsfcirhållandenaav övergår på den arbetsgivaren.nya

innebärDetta Din anställningatt hos myndigheten Statens historiska den 1museer o mjanuari 1999övergår till anställning hos myndigheten Världskulturmuseet med placering tills
vidare vid enheten Medelhavsmuseet. Anställningen arbetsuppgifter,avser samma
sysselsättningsgradoch månadslön gäller den 31 december 1998 i Din anställningsom hos
myndigheten Statenshistoriska museer.

Enligt paragrafens fjärde stycke skall anställningsavtalet och anställningsfcirhållandet inteövergå till arbetsgivare, arbetstagarenen ny sigom motsätter detta. Om Du Digmotsätter attså sker, skall Du meddela detta skriñligt till kommittén adress: Kommittén för ettvärldskulturmuseum, Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm måndagen den 4senast- maj1998.Om Du inte vill Din anställningatt skall tillöver Världskulturmuseet kan Du kommabli uppsagdpåatt grund arbetsbristvid Statenshistoriskaav museer.

Har Du några frågor dennamed anledning information kanav Du vända Dig till kommitténs
sekreterareLeif Gidlöf tel 08-405 23 92, fax 08-20 15 64 eller Din arbetstagarorgai-lisation.

Kommittén hälsarDig välkommen på Världskulturmuseetsvägnar

Christina Rogestarn
Iordförande

/Leif Gidlöf
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KOMMITTEN FÖR ETT 1998-03-03
VÄRLDSKULTURMUSEUM

1996:07Ku

Till

Anställning vid världskulturmuseet

ÖstasiatiskaRiksdagen har den 19 december 1996 beslutat inom myndighetenatt museet
Statens konstmuseer skall ingå i nybildad museimyndighet arbetsnamnetmeden
Världskulturmuseet den januari 1999l prop 1996/97:3. För förbereda denatto m nya
myndigheten regeringenhar särskild organisationskommittédir 1996:110,utsett en som
myndighetens har träffa avtal,vägnar sammanställaunderlag for personalplaneringenatt m m.

Enligt § första i6 b stycket lagen l982:80 anställningsskydd LAS vidgäller att,om
övergång verksamhet från arbetsgivaretill rättigheter och skyldigheterav en en en annan,

anställningsavtalengrund och anställningsförhållandenaövergår den arbetsgivaren.av nya
Detta innebär Din anställning hos myndigheten Statenskonstmuseer den januariatt lo m

övergår till placering1999 anställning hos myndigheten Världskulturmuseet med tills vidare
Östasiatiskavid enheten Anställningen arbetsuppgiñer,museet. avser samma

sysselsättningsgradoch månadslön gäller den 31 december 1998 i Din anställning hossom
myndigheten Statenskonstmuseer.

Enligt paragrafens fjärde stycke skall anställningsavtalet och anställningsförhâllandet inte
tillövergå arbetsgivare, arbetstagaren sig Omdetta. Du Digmotsätter motsätteren ny om att

så sker, skall Du meddela detta skriñligt till kommittén adress: Kommittén för ett
världskulturmuseum, Kulturdepartementet, 103 33 Stockholm måndagen den 4 majsenast
1998. Om inteDu vill Din anställning skallatt till Världskulturmuseet kan Du kommaöver

bli påuppsagd grund arbetsbristvid Statensatt konstmuseer.av

Har några frågorDu med anledning dennainformation Digkan Du vända till kommitténsav
Leifsekreterare Gidlöf tel 08-405 23 fax92, 08-20 15 64 eller Din arbetstagarorganisation.

Kommittén hälsarDig välkommen Världskulturmuseetsvägnar

Christina Rogestam
ordförande

/Leif Gidlöf
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KOWMITTEN FÖR ETT 1998-04-27
VÃRLDSKULTURMUSEUM

1996:07Ku

Till

VärldskulturmuseetAnställning vid

skall föras19 december1996beslutat Göteborgs etnog-rafiskadenRiksdagenhar att museum
ingå i nybildadhuvudmannaskapoch museimyndighet med arbetsnamnetstatligttillöver en

den januari prop förbereda denVärldskulturmuseet l 1999 1996/97:3. För att nyao m
regeringen särskild organisationskommitté 1996:110,dirmyndigheten har utsett somen

personalplaneringenhar träffa sammanställa föravtal, underlagmyndighetensvägnar att m.rn

sambandioch Göteborgs träffar regleringenförutsättning kommun avtalUnder att staten om
Göteborgsetnograñska följande.förstatligandet gällermed av museum

vidistycket lagen l982:80 anställningsskydd LAS gäller§ förstaEnligt 6 b att,om
från till rättigheter skyldigheterverksamhet arbetsgivare ochövergång en en annan,av en

arbetsgivaren.anställningsavtalenoch anställningsfcirhållandenaövergår på dengrund nyaav
vidanställning placeringDin hos Göteborgs kulturförvaltning medinnebärDetta att

januari till anställning hosetnograñska den 1999 övergårGöteborgs lmuseum o m
placering tills GöteborgsVärldskulturmuseet med vidare vid enhetenmyndigheten

sysselsättningsgradochAnställningen arbetsuppgiñer,etnograñska museum. avser samma
gäller den i Din anställning Göteborgs31 .december 1998 hosmånadslän som

kulturförvalming placering vidmed Göteborgsetnograñskamuseum.

tjärde stycke inteEnligt paragrafens skall anställningsavtalet anställningsförhållandetoch
arbetsgivare, Digövergå till arbetstagaren sig Omdetta. Dumotsätter motsätter attomen ny

meddelaDu detta skriftligt till kommittén förså sker, skall adress: Kommittén ett
Kulturdepartementet, 33 Stockholmvärldskultunnusemn, 103 tisdagen den 2 junisenast

vill Dininte anställning1998. Om Du skall till kan DuVärldskulturmuseet,att över
arbetsbristbli uppsagdpå grund vidkomma Göteborgskulturförvaltning.att av

några frågor med anledning information, till kommitténsHar denna kan DigDu Du vändaav
Leif Gidlöf tel 08-405 fax23 92, 08-20 64 Din arbetstagarorganisation.sekreterare 15 eller

Kommittén Dig välkommenhälsar Världskultunnuseetsvägnar

UU.
Christina Rogestam
ordförande

/L Gidlöf
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Bilaga 5

Ramöverenskommelse med konst-Statens
museer

KOMMITTEN FÖR ETT 1998-09-29
VÄRLDSKULTURMUSEUM

1996:07Ku
LG

Ramöverenskommelse mellan Organisationskommittén för världskulturmuseum Kuett
1996:07 Statensoch konstmuseer avseendeÖstasiatiska museet

bil3

Allmänt

Enligt beslutstatsmakternas bildas den januari1 1999 museimyndighet,en ny vars namn av
föreslås blikommittén Statens för världskultur. Till myndighetdenna överförsmuseer

Östasiatiska ingår i myndigheten Statensmuseet, konstrnuseer.T.o.m. utgångensom nu av
1998företrädsden myndigheten organisationskommitténdir. 1996:110. uppgiñDessnya av

i princip inte utredande förberedandeär och genomförande.utan

Övertöringen inbegriper administrativa åtgärderoch åtaganden karaktär omfattarav en som
både tilltxädandeoch avlämnandemyndighet. En i principramöverenskommelse attavser ge

tolkning de tekniskaöverföringstrågor blir aktuella.en gemensam som

Instruktiønsändringar

Organisationskommittén lämnar i samband med sitt slutbetänkande i oktober förslag till
förordning instruktionmed för den myndigheten. Statenskonstrnuseerlämnarnya samma

förslag till ändringsätt myndighetens instruktion.nuvarandeav

Några författningsändringar karaktärbedömsinte aktuella.av annan vara

Överförarxde personalav

Enligt LAS b §6 skall Östasiatiskasamtliga anställda med arbetsuppgifter inom museet
tillsvidareanställda och projektanställda årsskiftetöver 1998/99 erbjudas till denöveratt

myndigheten. Sådant erbjudande har skriftligen lämnats den vidnya 3 till personalmarsÖstasiatiska enligt bilaga il sambandmedmuseet allmän information arbetsrättsligadetom
regelverket, erbjudandetAv framgår anställd väljer inte kan uppsagdbliatt överattsom
hos denavlämnandemyndigheten grund arbetsbrist.av
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inrangeringsavtalFörhandlingar genomförs Arbetsgivarverket centrala fackligaoch deom av
Nya lokalaorganisationerna. i förekommande fall myndighetenavtal träffas mellan den nya

fackliga organisationerna.lokalaoch de

i övrigtvidtar de åtgärder förKommittén behövs kansli för denupprättande centraltettsom av
rekryteringmyndigheten, chefadministrativavnya m.m.

avlämnandemellanTjänster och mottagande myndighet

Organisationskommittén har augustiden 1998 två31 tecknat uppdragsavtal med
Kammarkollegiet avseende ekonomi- löneadministrativaoch tjänster i samband med
överföringen. Avtalen gäller den 1999,och det därefter31 ankommer dent.o.m. mars nya

ställningmyndigheten till innehållavtalens och varaktighet. Avtalen omfattaratt ta
kontoplanupprättande och för ekonomiredovisningen i övrigt löpande löne-systern samtav

fakturahantering i den omfattningoch övergångsvisbehövs.Motsvarandekontakter harsom
Ekonomistyrningsverketetableratsmed och Riksrevisionsverket.

Statens konstmuseeravslutar 1998 års verksamhet i form årsredovisning,bokslutav m.m.
Östasiatiskaomfattande biträder i överförandetsamband medäven museet samt

Kammarkollegiet med material och information behövsför verketsuppdrag.som

myndighetenDen köper eñer januari tills vidare tjänster frånden 1999 och andralävennya
i bilagaStatens konstrnuseer den och på de villkor specificerasnärmaretypav som

träffar möjligt årsskiftet innehåll,Myndigheterna efter överenskommelsenärmaresnarast om
varaktighet fortsättningsvis.villkor och

frågorJuridiska samlingarnaom

Åtaganden Östasiatiskaenligt befintliga gåvo- depositionsinstmment tilloch riktade direkt
medföljermuseet museet.

ÖstasiatiskaBefintliga depositioner i från konstmuseer/NationalmuseumStatensmuseet
medföljer till den myndighetenpå villkor.oförändrademuseet nya

Inriktningen samlingarna fortsättningsvis förvaras iskall Stockholm.är ävenatt

Ekonomisk reglering

förutsättes tillgångar,Det skulder, proportionell andel anslagssparande/anslagskreditatt av
Östasiatiskarättigheter och skyldigheter övrigti berör överförs till densamt museetsom nya

myndigheten i enlighet med läget den december utrustning31 1998.Detta innefattar ochäven
material inte åsatts ekonomiskt värde helt företrädesvis ieller användsett museetssom men

Slutregleringverksamhet. i detta avseendesker efter det bokslut har upprättats,snarast att
regeringensåvida beslutarinte annorlunda.

myndigheten inträderDen den januari il 1999 de nyttjanderättsavtalellerhyres- ochnya per
tjänster,avtal redovisasi bilagaexternaom som
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till denfrån Statens konstmuseersöverför kulturdepartementet nyabudgetprocessenI
och görorganisationsförändringen ävenramanslagmyndighetens motsvararen summa som Överföringen4underbehandlasmyndigheten köpa tjänsterdeförmöjligt ovan.attdet som

verksamhetsneutral.sålundaförutsätts vara

Övrigt

anvisningar.Riksarkivetsförfares i enlighet med närmarearkivfrågorMed

september199829denStockholm

KOMMITTEN FÖR KONSTMUSEERSTATENSETT
VÄRLDSKULTURMUSEUM
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Bilaga 6

KOMMITTEN FÖR 1998-09-29ETT
VÄRLDSKULTURMUSEUM

1996:07Ku
LG

KuOrganisationskommittén världskulturmuseumförRamöverenskommelse mellan ett
avseendeRiksantikvarieämbetetochhistoriskaStatens1996:07, museer

Medelhavsmuseet

bil4

Allmänt

museimyndighet,1999bildas januaribeslut den 1statsmaktemasEnligt avnanmvarsen ny
överförsmyndighetvärldskultur. Till dennaförföreslås bli Statenskommittén museer

utgångenhistoriska T.o.m.ingår i myndighetenStatensMedelhavsmuseet, avmuseer.som nu
uppgift1996:110. Dessorganisationskommitténdir.myndighetendenföreträds1998 avnya

genomförande.utredande förberedandeochprincip intei utanär

omfattarÖverföringen karaktäråtagandeninbegriper administrativa åtgärderoch somav en
principiramöverenskommelseavlämnandemyndighet. En atttillträdande ochbåde geavser

blir aktuella.tekniska överföringsñågortolkning de somgemensamen

myndighetendelningformerna föri tillämpliga avtalvidare delar detUtgångspunkt är avom
den 31träffades1998,ñ.o.m.och historiskaRiksantikvarieämbetet statens sommuseer

1997.oktober

Instruktiønsändringar

tillförslagslutbetänkande i oktobersittOrganisationskommittén i samband medlämnar
pålämnarhistoriskamyndigheten. Statensinstruktionförordning för denmed museernya

instruktion.nuvarandetill ändring myndighetensförslagsätt avsamma

karaktär bedömsRiksantikvarieämbetetellerberörandeiörfattningsändringarNågra av annan
inte aktuella.vara

Övecförande personalav

Medelhavsmuseetarbetsuppgifter inomsamtliga anställda medEnligt LAS 6 b § skall
till den1998/99 erbjudasprojektanställda årsskiftet överochtillsvidareanställda attöver
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iSådant personalskriftligen tillerbjudande lämnatsmyndigheten. den 3har marsnya
enligt arbetsrättsligabilaga informationsamband med detiMedelhavsmuseet l om

erbjudandet bli uppsagdframgår väljer inte gå kananställdregelverket. Av överattatt som
myndighetenavlämnande arbetsbrist.den grundhos av

fackligainrangeringsavtal Arbetsgivarverket centralaFörhandlingar och degenomförsom av
myndighetenlokala fall mellanorganisationerna.Nya i förekommande denavtal träffas nya

fackliga organisationerna.lokalaoch de

i övri de åtgärder kansli för denvidtar for upprättande centraltKommittén behövs ettavsom
rekrytering administrativ chefmyndigheten, av m.m.nya

mellan avlämnande myndigheterTjänster och mottagande

medtvå uppdragsavtalOrganisationskommittén har augusti 1998den tecknat31
medi sambandKammarkollegiet avseende ekonomi- löneadministrativa tjänsteroch

dendäreñergäller och det ankommerAvtalen den 1999,överföringen. 31t.o.m. nyamars
omfattarställning innehåll varaktighet. Avtalentill ochmyndigheten avtalensatt ta

löpande löne-ekonomiredovisningeni övrigtkontoplan och förupprättande samtsystemav
hari kontakterfakturahantering den omfattning övergångsvisbehövs.Motsvarandeoch som

Ekonomistyrningsverket Riksrevisionsverket.med ochetablerats

årsredovisning, bokslutihistoriska avslutar verksamhet form1998 årsStatens avmuseer
överförandetmedbiträder i sambandomfattande Medelhavsmuseetäven samtm.m.

material för uppdrag.Kammarkollegiet med information behövs verketsoch som

fråntjänstermyndigheten januari och tills vidare andraköper efter den 1999Den 1ävennya
i bilagaspecificerasRiksantikvarieämbetet den villkoroch de närmaretypav som

innehåll,träffar årsskiftet överenskommelseMyndigheterna möjligt eñer närmaresnarast om
varaktighet fortsättningsvis.villkor och

i delningsavtalettill angivenuppsägningstid RiksantikvarieämbetetMed hänsyn ersätts t.o.m.
april för vid årsskiftet ekonomiadministrativatjänster.1999den30 upphörda

VitterhetsakademiensRiksantikvarieämbetetdeponerar tillhörigafortsättningsvis böckeräven
myndigheten på villkorbibliotek hos den med placering i Medelhavsmuseet.Detta skernya

i bilaganärmaresom anges

frågor sanxlingarnaJuridiska om

Åtaganden enligt befintliga gåvo- direkt tilldepositionsinstrument riktadeoch
medföljerMedelhavsmuseet museet.

tillhörande inventariefordaföremål och i Statens historiskaDe sommuseum- -
gammalt disponerar, såsomMedelhavsmuseetsedan Medelhavsmuseetskall kvar hosstanna
historiskadeposition från Statensen museer.

samlingarnaInriktningen fortsättningsvis förvaras i Stockholm.skallävenär att
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Ekonomisk reglering

anslagssparande/anslagskredittillgångar, proportionell andelskulder,lörutsättesDet att av
till denöverförsskyldigheter Medelhavsmuseeti övrigt berörochrättigheter nyasamt som

utrustning ochinnefattarenlighet 1998.Dettai med läget den december31 ävenmyndigheten
iföreträdesvisanvändshelt ellerinte åsatts ekonomiskt värde museetsmaterial ett mensom

eñer det bokslut harSlutreglering i upprättats,detta avseendeskerverksamhet. attsnarast
regeringenbeslutararmorlunda.såvida inte

nyttjanderättsavtalelleri hyres- ochinträder januari 1999 demyndigheten den lDen pernya
redovisasi bilagatjänster,avtal somom

till denhistoriskaöverför från StatenskulturdepartementetbudgetprocessenI nyamuseers
ochorganisationsförändringen görävenramanslagmyndighetens motsvararen summa som
Överföringen4behandlasundermyndigheten tjänsterköpa demöjligt fördet att ovan.som

verksarnhetsneutral.sålundaförutsätts vara

Övrigt

anvisningar.Riksarkivetsförfares i enlighetmedarkivfrågor närmareMed

september29 1998Stockholm den

KONDVIITTENFÖR MUSEERHISTORISKASTATENSETT
VÄRLDSKULTURMUSEUM
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Bilaga 7

Göteborgs kommunAvtal med

AVTAL

Organisationskommitténmellan for 1996:07 ochAvtal världskulturmuseum Kuett
förstatligandeGöteborgs kommun Etnografiska i Göteborgmuseetom av

bil3

Allmänt

beslut bildasEnligt statsmakternas januari myndighetenden l 1999 den nya
Världskulturmuseet arbetsnamn. Avsikten samtidigtEtnografiska i Göteborgär att museet

ingåförstatligas och fyra museienheter kansliskall i myndigheten,densom av varsen nya
ledningsfunktion förläggs till Göteborg. företräds denoch T utgången 1998 nya0 rn av

organisationskommittemyndigheten dir 1996:110.av en

överföringen till statligt genomföras.DettahuvudmannaskapskallParternaär överens attom
den myndigheten, överlämnarinnebär och Göteborgskommunövertaratt staten,genom nya

och åtagandenvid utgångentillgångar automatisktaktuella 1998. Arbetstagarnaförs överav
myndigheten, inte förtill de sig detta. driñsansvarden Staten fortsattmotsätter taromnya

verksamheten.

för uppförandeVidare skall museibyggnad på villkoröverlåtas tilltomt statenav ny som
Regeringenkan har den 6 april givit fastighetsverk i uppdragStatensparterna attenasom.

arkitekttävling föranordna ändamålet.en

regleringen lämpligen iParterna sker form två avtal,är överens att ettom som avserav
Etnograñskaöverföringen till statligt huvudmannaskap ochmuseet ettav avsersom

uppförandeöverlåtelse mark för museibyggnaden. båda avtalenFör giltighet krävs attav av
regeringenrespektivegodkänts Göteborgskommunfullmäktige.av

åtgärderFormella

Organisationskommittén lämnar i sin slutrapport till regeringenden oktober 199815senast
förslag till instruktion för den myndigheten, bildas januari 1999.den 1nya som

Kommunen vidtar sinför del de formella sambandåtgärder i medbehövs attsom
Etnografiska utgår kommunensorganisation kulturförvaltningen.museet ur

Parterna för sig iaktta den förhandlings-har enligtinformationsskyldighet MBLochattvar
kan föreligga.som

Överförande till denpersonal myndighetennyaav

Enligt samtligaLAS 6 b § skall anställda imed arbetsuppgifter inom Etnografiska museet
Göteborg tillsvidareanställda tidsbegränsatanställda årsskiftet 1998/99 övergå tillsamt över
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myndigheten,den intede sig detta. övergångenmotsätter harUnderrättelsenya om om
skriftligenlämnats till personal i bilaga Berörd vidare muntligenharupptagen personal

informerats det arbetsrättsligaregelverket,skillnader i bilagaförmåner 2.avtal ochom m m

Kommunen beslutar uppsägning grund arbetsbristalternativt erbjudandeom av om annan
placering rörandeanställd väljer inte till statlig anställning.att översom

Kommittén vidtar i övrigt de åtgärder behövsför upprättande kanslicentralt för densom ettav
myndigheten,rekrytering administrativt ansvarigkanslichefnya av m m.

Vid övertagandetinnestående försouttagen över.semester

I andra avseenden pension skall för denän personal enligt vidanställs densom ovan nya
myndigheten tid ianställd kommunen jämställas anställningstid inommed Somsom staten.
kvaliñkationstid för minnesgåva skall räknas anställningstid i kommunen ävensamt
anställningstid inom staten.

Då det sig överföring från kommunaltrör till statligt huvudmannaskap,om avser
Arbetsgivawerket teckna k inrangeringsavtalmed berördafackliga organisationer.att s

Tjänster mellan avlämnande och mottagande myndigheter

Organisationskommittén teckna avtal med Kammarkollegietatt avseendelöpandeettavser
löneförrättning och andraekonomiadministrativa tjänster 1999-01-01to en senarern o m
tidpunkt under 1999, då den myndigheten bedömer sig förutsättningarha övertaattnya
motsvarandearbetemed personaleller väljer fortsatt anlitaKammarkollegiet.attegen

Avtalet skall också omfatta upprättande kontoplan och ekonomiredovisningeniförsystemav
övri för den myndigheten.nya

Kommunen/kulturförvaltningen biträder, i sambandmed överförandet,Arbetsgivarverket och
Kammarkollegiet materialmed informationoch behövsför jfr övrigt.derasuppdragsom

Den myndigheten kan fortsatt köpa tjänsteräven kommuneni den omfattningnya parternaav
träffar överenskommelse detta.om

Juridiska frågor samlingarnaom

Åtaganden enligt befintliga gåvo- och depositionsinstrumentriktade direkt till Etnografiska
och särskilda förbehåll i övrigtmuseet överförsutan villkor tilloförändrade den nya

myndigheten. De k Paracas-textiliema deponerasemellertid kommunen hos dens av nya
myndigheten, så länge huvudman förärstaten verksamheten.

Gåvor eller depositioner vidaredeponeras hosart kommunen denav annan av nya
myndigheten. De överförs direkt till den myndigheten vid utgången år i2000, dennya av
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hunnitinteochgällandeanspråk behörig rättsinnehavaregjortsformella fråningaomfattning
avgöras.

fortsättningsvis i Göteborg.skall förvarassamlingarnaInriktningen ävenär att

Ekonomisk reglering

rättigheterkommunskuldenenligt med undantagskulder bokslut samtochTillgångar av --
VärldskulturmuseettillEtnografiska överförsi övrigt berörskyldigheteroch permuseetsom

inte åsattsmaterialutrustninginnefattar och ettdecember 1998. Detta ävenden 31 som
verksamhet.företrädesvisanvändsihelt ellerekonomiskt värde museetsmen

hyresavtal,i dejanuari hyresgästden 1999myndigheten inträder l somDen sompernya
i bilagaredovisas

vadskall,anställningstatligtillfrån kommunalgårpersonal avseröverFör som
ändratanledningmedöverenskommelsetillämpas denpensionskostnadsreglering, av

Överenskommelse1997träffades den 16 oktoberverksamhetför visshuvudmannaskap som
pensionsfall mellanförkosmadsbidragsistahandsansvarochfinansielltavveckling omavom

kommunförbundet åSvenskaLandstingsförbundetochå sidanFinansdepartementet samtena
bilaga B.sidan;andra

1999.verksamhetenekonomiska för den fortsattasig detikläderStaten ansvaret o rn
utrustning,verksamhet,överlåtelseinte anspråkpå vederlag forå sin sidaKommunen gör av

i övrigt.tillgångarochsamlingar

Övrigt

till denöverförsanställdauppgifter personalakter avseendedeErforderliga nyasomur
till denbefordranför vidaretill kommittén,överlämnasskall kommunenmyndigheten nyaav

fortsattadenförbehövsArkivhandlingar därutöverföre utgången 1998.myndigheten, somav
Avtalmyndigheten.deponeradehosñ den januari 1999skall 1verksamheten omo m anses

myndighetenmellan denkopiering träffatsdeposition och/eller skall haöverlämnande, nya
före utgången 1999.kommunenoch av

juni 1998Göteborgden

ORGANISATIONSKOMMITTENFÖR GÖTEBORGSKOMMUN
VÄRLDSKULTLIRMUSEUMETT
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12AVTAL

1996:07KuOrganisationskomntitténAvtal mellan För världskulturmuseumett
ochöverlåtelseGöteborgs vid Korsvägenoch kommun framtida markavom

Södra vägen

Allmänt

Världs-januari myndighetenEnligt statsmakternasbeslutbildas den den1 1999 nya
samti-i Göteborgarbetsnamn. Avsikten Etnografiskakulturmuseet är att museet

myndigheten,förstatligas ingå fyra museienheteri denskall ochdigt nyasom en av
utgången 1998ledningsfunktionförläggs till Göteborg.kansli och T avo mvars

1996:110.myndigheten organisationskommittédirföreträds den ennya av

överföringen till huvudmannaskapskallstatligtParternaär överens att genom-om
Göteborgsmyndigheten, ochföras. Detta innebär den övertaratt staten,genom nya

tillgångar åtaganden utgången Arbets-överlämnaraktuella och vid 1998.kommun av
sigfors automatiskt inte detta.till den myndigheten, de motsätterövertagarna nya om

fortsatt driftansvarför verksamheten.Statentar

för museibyggnadöverlåtas villkorVidare skall uppförande till statentomt av ny
givit fastighets-kan Regeringenhar den april Statens6 1998parterna enasom.som

for ändamålet.verk i uppdrag anordna arkitekttävlingatt en

tvåregleringenlämpligen avtal,skerParternaär överens att ett somavserom genom
överföringen Etnografiska till ochstatligt huvudmannaskap ettmuseet som avserav
överlåtelse bådaförmark uppförande museibyggnaden. giltighet krävsFör attav av
avtalengodkänts regeringenrespektive kommunfullmäktige.Göteborgsav

Överlåtelse markav

Göteborgs kommunförbinder sig överlåta förtill Världskulturmuseetatt staten
erforderlig vidmark och SödraKorsvägen vägen,

överlåtas frånMarken skall avröjd byggnader.

Om kommunenstotala utgifter för och förkomma i besittning marken attatt av. iordningställa densamma påbörjasöverstigerbyggnadsarbeten 22 Mkr ikanatt
års1998 penningvärde mellan kom-skall förhandlingar fördelningupptagasom

och denutgift överstiger Mkr.22statenmunen av som

utgiñerDe utgifter för markförvärv, ersättning till hyres-eventuellarsomavses
och naringsingsidkare tvingasflytta, utgifter för avröjning bygg-gäster som av

naderm m.
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mark ocherforderligförvärvatKöpekontrakt skall kommunenupprättasnär
slutförts.eventuellaförhandlingarenligt punkt 3

tillträdemåsteexpropriationvisst markförvärv måste ochOm ske statengenom
medgertill marken innan slutförts skall köpekontrakt upprättassomprocessen

enligt punkt 3samtliga eventuellaförhandlingartillträde. När förvärv gjorts och
genomförts skall köpebrevupprättas.

den ,juniGöteborg 1998

ORGANISATIONSKOMMITTEN GÖTEBORGSFÖR KOMMUN
VÅRL ULTURMUSEUMETT

ohanssonChristina GörRogestam
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