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Kulturministeriet. København, den 6. januar 2006.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Nationalmuseet overtager
Musikhistorisk Museums personale, samlinger, aktiver og passiver med henblik på at videreføre
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius´ Samling som en afdeling af Nationalmuseet med
egen museumsstatus. Overtagelsen tænkes i bevillings- og regnskabsmæssig henseende at ske
med virkning fra 1. januar 2006. Forslaget medfører ikke merudgifter i 2006.
I 2002 blev Kulturarvsstyrelsen bedt om at gennemføre en undersøgelse af samtlige museer,
der modtager særligt driftstilskud efter museumslovens § 16 – et tilskud, som er forbeholdt museer, der ”udfører en virksomhed af særlig betydning, herunder i forbindelse med varetagelse
af et museumsfagligt speciale”. Det blev til den såkaldte § 16-rapport, som blev offentliggjort
i september 2003 og efterfølgende revideret i marts 2004. Undersøgelsen af § 16-museerne gjorde det klart, at flere af de mindre museer havde vanskeligt ved at leve op til de administrative
krav på f. eks. løn- og personaleområdet. Derfor fandt Kulturarvsstyrelsen det relevant at overveje sammenlægninger af små institutioner, så der opbygges en større administrativ kapacitet,
og så der frigøres resurser til det museumsfaglige arbejde. Også den faglige varetagelse af samlingerne kan have gavn af, at mindre museer bliver en del af større enheder.
Kulturarvsstyrelsen anbefalede bl.a., at Musikhistorisk Museum og Carl Claudius´ Samling
(MMCCS) blev lagt sammen med Nationalmuseet.
Kulturarvsstyrelsen har i 2004 og 2005 ført forhandlinger med de to museer, og der er opnået enighed om vilkårene for en sammenlægning. Nationalmuseet overtager Musikhistorisk
Museum og driver dette som en særskilt afdeling med egen museumsstatus svarende til Frihedsmuseet og Frilandsmuseet. Nationalmuseet overtager således administrationen af MMCCS
og indtræder i ansættelsesforholdet til det nuværende personale. MMCCS har til huse i to bygninger i København. Den ene bygning, Åbenrå 26-30, er ejet af Slots- og Ejendomsstyrelsen,
hvor MMCCS bor til leje i henhold til SEA-ordningen. I forbindelse med sammenlægningen
indtræder Nationalmuseet i lejekontrakten. Den anden bygning, Åbenrå 32-34, Matrikel nr. 270
Rosenborgkvarter (Reformerte Kirkes præstegård), er ejet af museet selv. I forbindelse med
sammenlægningen overdrages bygningen til Nationalmuseet. Der er ingen aktuelle planer om
ændringer i de bygningsmæssige rammer for MMCCS. En enig bestyrelse for den selvejende
institution MMCCS tilslutter sig sammenlægningen på de aftalte vilkår. Kammeradvokaten er
inddraget i sagen med henblik på at assistere ved udformningen af en overdragelsesaftale, likvidation af den selvejende institution, bygningsoverdragelse m.v.
Det statslige tilskud til MMCCS efter museumslovens § 16 udgør 5.256.000 kr. i 2005. I
forbindelse med sammenlægningen overføres tilskuddet til Nationalmuseet. Da bevillinger til
statsinstitutioner gives eksklusive udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, reduceres tilskudsoverførslen med 448.000 kr., som svarer til den forøgede andel ikke-fradragsberettiget
købsmoms, som Nationalmuseet skønnes at ville kunne få refunderet i 2006 for virksomheden
ved MMCCS i kraft af Nationalmuseets status som statsinstitution.
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Dispositionen kan i 2006 specificeres således på under- og standardkonti:
§ 21.33.11. Nationalmuseet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed
Udgift
11. Lønninger ..............................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser ............................
Indtægt
21. Salg af varer og tjenesteydelser ............................
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
11. Lønninger ..............................................................
Indtægt
29. Diverse driftsindtægter .........................................
§ 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.
(Reservationsbev.)
20. Museer med særlige tilskudsordninger
Udgift
54. Tilskud til anden virksomhed ...............................
§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms
10. Refusion af ikke-fradragsberettiget købsmoms
Udgift
74. Reserver og budgetregulering...............................
c.

e.

2,8 mio. kr.
2,4 mio. kr.
0,3 mio. kr.
0,1 mio. kr.
0,1 mio. kr.

5,3 mio. kr.

0,4 mio. kr.

Finansudvalgets tilslutning søges med henblik på, at der hurtigst muligt skabes hjemmel
til at gennemføre overførslen af Musikhistorisk Museums personale, samlinger, aktiver og passiver til Nationalmuseet med henblik på en videreførelse af museets aktiviteter som en afdeling
af Nationalmuseet.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Nationalmuseet overtager
Musikhistorisk Museums personale, samlinger, aktiver og passiver med henblik på at videreføre
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius´ Samling som en afdeling af Nationalmuseet med
egen museumsstatus, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006 opføres følgende:
Udgift

§ 21.33.11. Nationalmuseet .............................................................
§ 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv.
(Reservationsbev.) ........................................................
§ 35.12.01. Ikke-fradragsberettiget købsmoms ...............................
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
4,9
-5,3
0,4

Finansministeriets tilslutning foreligger.
LENE ESPERSEN
fung. kulturminister

Til Finansudvalget.

/ Kirsten Hermansen

