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Folketingets Kulturudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

10. februar 2016 

Folketingets Kulturudvalg har den 22. januar 2016, efter ønske fra Jonas Dahl (SF), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 84 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Med hvilken begrundelse har ministeren meddelt Region Midtjylland, at de ikke 

længere må drive Museum Ovartaci? 

 

Svar: 

 

Jeg skal indledningsvis understrege, at sagen ikke er startet med en henvendelse fra 

Kulturministeriet til Region Midtjylland. Jeg har ikke modtaget en mere formel 

orientering om sagens detaljer, men så vidt jeg har kendskab til, er Region Midtjylland 

selv, i forbindelse med besparelser på sundhedsområdet, nået til den konklusion, at 

regionen ikke har hjemmel til at yde støtte til Museum Ovartaci. 

 

Da jeg er blevet spurgt til sagen, har jeg efterfølgende tilkendegivet, at der ikke er 

noget i museumsloven, der forhindrer nogen i at drive museum, da ”museum” ikke er en 

beskyttet betegnelse i Danmark. I forlængelse heraf har regionsrådsformand Bent 

Hansen henvendt sig til mig, og forespurgt mig om det ikke er korrekt, at en region skal 

have direkte lovhjemmel til de opgaver, den løser. 

 

På baggrund af en henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet har jeg efterfølgende 

kunnet oplyse regionsrådsformanden om, at dette er korrekt, og at der ikke er en sådan 

direkte hjemmel i museumsloven. Jeg kunne samtidig, ud fra oplysninger fra 

Sundheds- og Ældreministeriet, oplyse, at der ikke er hjemmel i sundhedsloven til at 

drive museum. 

 

Som jeg også nævnte i svaret til regionsrådsformanden, havde jeg ikke tidligere 

modtaget henvendelser fra regionen i sagen og havde ikke nærmere kendskab til, hvor 

regionen tidligere har fundet hjemmel til at drive museet.  
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Side 2 

Ud over at fastslå, at museumsloven ikke giver regioner direkte hjemmel til at drive 

museum, kan jeg heller ikke som kulturminister tage stilling til regionens mulighed for 

at yde tilskud. Tilsynet med regionerne henhører under Statsforvaltningen, der igen 

henhører under Social- og Indenrigsministeriet. 

 

Jeg antager, at det er det ovenfor beskrevne forløb, der henvises til, når der spørges til, 

hvorfor jeg har meddelt regionen, at ”de ikke længere må drive Museum Ovartaci”. 
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