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Kulturministeriet. København, den 22. maj 2006.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Statens Museum for Kunst
foretager ombygning mv. for i alt 15,0 mio. kr. i perioden 2006-2007 finansieret ved private
midler med henblik på etablering af et formidlings- og videnscenter på museet. Heraf afholdes
13,2 mio. kr. i finansåret 2006. Forslaget medfører ikke statslige merudgifter i finansåret.
Den øgede fokus på kulturarven, reformer i undervisningen i folkeskole såvel som i gymnasier samt udsigt til et nyt stort ikke-museumsvant publikum i forbindelse med indførelse af
gratis entré på museet 1. januar 2006 betyder, at Statens Museum for Kunst får et stort behov
for at intensivere indsatsen på undervisnings- og formidlingsområdet. Målet er at styrke kendskabet til kunst og kultur, højne såvel elevernes som lærernes faglige niveau, styrke deres evne
til at formidle denne faglighed samt give de øvrige besøgende mulighed for at hente nye oplevelser.
På denne baggrund har Statens Museum for Kunst siden 2005 arbejdet på at kunne etablere
nye rammer for formidlingen ved at opbygge et Formidlings- og videnscenter. Hensigten er,
at børn og unge i alderen 12–20 år skal være hovedbrugergruppen for centeret. Centeret skal
således have faciliteter til at give oplevelser og læring for folkeskolens ældste klasser samt på
gymnasieniveau både i forbindelse med undervisning og som fritidsaktivitet. I centeret skal museets viden stilles til rådighed bl.a. i form af foredrag, læsesal, undervisning og undervisningsmaterialer, og den nyeste teknologi påregnes anvendt i formidlingen. Centeret påtænkes indrettet i den østlige del af Dahlerups gamle museumsbygning, som hidtil har rummet museets
bibliotek. Dette frigøres i forbindelse med den igangværende brandsikring af bygningen, idet
biblioteket af brandmæssige årsager fjernes herfra. Da området ikke før har været decideret publikumsområde, må dette ombygges og nyindrettes, så det opfylder lovkrav og publikums behov.
Samtidig skal der investeres i den nyeste informationsteknologi, elektronisk bibliotek, studiesal,
konferencerum m.v.
Statens Museum for Kunst har modtaget tilsagn fra Egmontfonden om, at denne vil yde et
samlet beløb på 15,0 mio. kr. (2006-pris) til etablering af centeret. Af dette beløb er der budgetteret med udgifter til anlægsprojektet på 9,9 mio. kr., mens de resterende 5,1 mio. kr. påregnes anvendt til nyindretning af samt indkøb af materiel til centeret. Ombygningen forventes
påbegyndt i juni 2006 og afsluttet januar 2007.
Driftsudgifter i forbindelse med det nye center efter etablering afholdes inden for Statens
Museum for Kunsts nuværende driftsbevilling.
Dispositionen kan i 2006 specificeres således på under- og standardkonti :
§ 21.33.21. Statens Museum for Kunst (driftsbev.)
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Udgift
11. Løn .........................................................................
14. Køb af varer og tjenesteydelser .............................
15. Erhvervelse af materiel, netto................................
Indtægt
64. Øvrige overførselsindtægter ..................................

0,4 mio. kr.
2,3 mio. kr.
1,5 mio. kr.
4,2 mio. kr.
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§ 21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre anlæg
(anlægsbev.)
30. Etablering af formidlings- og videnscenter
Udgift
31. Bygge og anlægsproduktion .................................
Indtægt
41. Refusion vedr. anlæg mv. .....................................

c.
e.

9,0 mio. kr.
9,0 mio. kr.

I 2007 forventes udgifterne at blive 1,8 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til anlægsprojektet
og 0,9 mio. kr. til drift (2006-priser).
Sagen forelægges med henblik på at indhente Finansudvalgets tilslutning til i 2006 at begynde projekt vedrørende ombygning mv. med henblik på oprettelse af Formidlings og videnscenter på Statens Museum for Kunst med planlagt åbning i 2007.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at Statens Museum for Kunst
kan foretage ombygning mv. med henblik på indretning af Formidlings- og videnscenter, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2006 opføres følgende:
Udgift

§ 21.33.21. Statens Museum for Kunst (driftsbev.) ..........................
§ 21.33.72. Statens Museum for Kunst, udbygning i Østre anlæg
(anlægsbev.) ...................................................................
f.

Indtægt

––– Mio. kr. –––
0,0
9,0

9,0

Finansministeriets tilslutning foreligger.
BRIAN MIKKELSEN
/ Martin S. Jakobsen

Til Finansudvalget.

