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Kulturministeriet. København, den 4. december 2019.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at omdisponere 16,6 mio. kr. til §

21.33.43. Tilskud til drift af statsanerkendte museer til ekstraordinær statslig medfinansiering til en

række magasinprojekter på de statsanerkendte museer.

Udgiften finansieres af resterende midler på bevillingen § 21.11.23. Forskellige tilskud

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b. I de senere år er flere statsanerkendte museer gået sammen om etableringen af fællesmagasiner til

opbevaring af flere museers genstande.

Kulturministeriet ønsker at anvende den resterende bevilling under § 21.11.23.63. Kend dit land til

en ekstraordinær indsats for at understøtte etableringen af tidssvarende magasiner på de statsaner-

kendte museer.

Bevillingen ønskes anvendt til følgende magasinprojekter på baggrund af projekternes volumen og

konkrete finansieringsbehov:

– Brunde (Museum Sønderjylland): 1,0 mio. kr.

– Fensmark (Museum Sydøstdanmark): 0,3 mio. kr.

– Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, Naturhistorisk Museum, Moesgård, Randers Kunstmuse-

um): 4,6 mio. kr.

– Tejn (Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum): 2,6 mio. kr.

– Svendborg (Naturama): 1,5 mio. kr.

– Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmu-

seet): 2,6 mio. kr.

– Nykøbing Falster (Museum Lolland-Falster): 1,5 mio. kr.

– Thisted (Museum Thy): 1,0 mio. kr.

– Hjerl Hede (Holstebro Museum): 1,5 mio. kr.

Tabel 1 - Status og finansieringsbehov på de enkelte projekter (i mio. kr.)

Projekt Samlet

budget

Manglende

finansiering

Foreslået

statsligt bi-
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til samlet

budget

drag til man-

glende finan-

siering

Brunde (Museum Sønderjylland)

Anlægsbyggeriet er fuldt finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Magasinbyggeriet forventes færdigt i 2021.

Indflytning forventes at pågå 2021-23.

Der mangler finansiering til etablering af et læringslandskab

for bevaring og arkæologi, der kan give adgang for publi-

kum/skoleforløb samt indretning af et røntgenrum/digitalt

røntgenanlæg (samlet ca. 2,5 mio. kr.).

80,0 2,5 1,0

Fensmark (Museum Sydøstdanmark)

Anlægsbyggeriet er fuldt finansieret af kommunale og pri-

vate midler.

Indflytning er påbegyndt i 2018 og forventes afsluttet i

2023.

Der mangler finansiering til etablering af interim magasin

samt afvikling af eksternt magasin inden udgangen af 2020

(samlet ca. 2,3 mio. kr.). Næstved Kommune har tilkendegi-

vet at ville forhøje sit driftstilskud til museet, såfremt det

eksterne magasin er fraflyttet inden udgangen af 2020.

10,5 2,3 0,3

Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, Naturhistorisk

Museum, Moesgård, Randers Kunstmuseum)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Status på finansiering er, at Aarhus Kommune

har tilkendegivet at ville finansiere køb af grund (7,8 mio.

kr.). Egenfinansiering udgør 51,5 mio. kr. (forventes finan-

sieres ved realkreditlån). De involverede museer påtænker

at tilvejebringe 160 mio. kr. i fondsdonationer.

Magasinbyggeriet forventes færdigt 24 mdr. efter det igang-

sættes.

Ingen dele af projektet er fuldt finansierede.

219,3 160,0 4,6

Tejn (Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum) 15,0 12,0 2,6
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Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Status på finansiering er, at museet har 3 mio.

kr., mens de resterende 12 mio.kr. ikke er skaffet.

Ingen dele af projektet er fuldt finansierede.

Svendborg (Naturama)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Der er givet tilsagn på 9 mio. kr. Der er søgt

om støtte hos Svendborg Kommune på 1,5 mio. kr., men en-

deligt tilsagn er ikke givet endnu. Såfremt disse midler til-

deles, mangler museet 4,8 mio. kr.

Magasinbyggeriet forventes færdigt ultimo 2020, såfremt

den resterende finansiering opnås. Indflytning forventes li-

geledes at pågå ultimo 2020.

Der mangler finansiering til alle dele af anlægsarbejdet. Mu-

seet har endnu ikke udarbejdet et budget, hvor det fremgår

hvilke dele af projektet, der er finansieret med de midler,

museet har skaffet.

15,3 4,8 1,5

Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstmuseum, Es-

bjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Der er endnu ikke opnået nogen tilsagn. Der er

tale om en udbygning af det eksisterende fællesmagasin i

Ribe (opført i 2004). Byggegrunden ejes i forvejen af Syd-

vestjyske Museer, hvorfor anlægsarbejdet kan igangsættes

så snart finansieringen er på plads.

Der mangler finansiering til alle dele af projektet (anlæg,

indretning mv.).

12,0 12,0 2,6

Nykøbing Falster (Museum Lolland-Falster)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler samt egenfinansiering. Status på finansiering er,

at museet har tilvejebragt egenfinansiering på ca. 5 mio. kr.

Museet har fået positive tilkendegivelser fra Guldborgsund

og Lolland-Falster kommune, men afventer konkret stilling-

tagen fra begge kommuner.

10,5 5,0 1,5
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Magasinet tænkes indrettet i nogle af kommunens eksister-

ende bygninger, hvorfor anlægsarbejdet kan igangsættes så

snart finansieringen er på plads.

Ingen dele af projektet er fuldt finansierede.

Thisted (Museum Thy)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Status på finansiering er, at Thisted Kommune

har tilkendegivet at ville støtte med 5 mio. kr. Magasinet

tænkes indrettet i nogle af kommunens eksisterende bygnin-

ger, hvorfor anlægsarbejdet kan igangsættes så snart finan-

sieringen er på plads.

Ingen dele af projektet er fuldt finansierede.

6,0 1,0 1,0

Hjerl Hede (Holstebro Museum)

Anlægsbyggeriet forventes finansieret af kommunale og pri-

vate midler. Der er endnu ikke opnået nogen tilsagn.

Der er tale om opførelse af en magasinhal. Byggerunden

ejes af Hjerlfonden, der har sagt ja til anlæg og udformning.

Der eksisterer allerede en lokalplan, som giver mulighed for

byggeri på placeringen.

Der mangler finansiering til alle dele af projektet.

7,0 7,0 1,5

Kulturministeriet bemærker, at det for alle tilsagn til magasinprojekter vil gælde, at midlerne først

kan udbetales, når projekterne gennemføres som planlagt.

Der er tale om, at det i 2019 ekstraordinært er muligt at yde et engangstilskud, og der forudsættes

således ikke afsat yderligere fremtidige statslige bevillinger til de pågældende projekter.

Bevillingsdispositionen kan i 2019 specificeres således på under- og standardkonti:

§ 21. 23.11 Forskellige tilskud

63. Kend dit land

Udgift

46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud -16,6 mio. kr.

§ 21. 33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet

10 Udvikling og erhvervelser

Udgift
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46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud 16,6 mio. kr.

c. Sagen forelægges finansudvalget med henblik på at tilvejebringe hjemmel til at kunne overføre bevil-

ling mellem hovedkonti, jf. BV 2.2.9.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at der på forslag til lov om tillægsbe-

villing for 2019 optages følgende:

Mio. kr. Udgift Indtægt

§ 21. 23.11 Forskellige tilskud -16,6 -

§ 21. 33.43 Tilskud til udvikling af museumsområdet 16,6 -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. december 2019

RASMUS PREHN

/ Jakob Broberg Lind

Til Finansudvalget.
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