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Innspill til arbeidet med revidering av Universitets- og høyskoleloven - geografiske
ansvarsområder for universitetsmuseene

I universitets- og høyskoleloven § 1-4 (2) heter det at universitetene i Stavanger, Bergen, Oslo,
Trondheim og Tromsø har «et særskilt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med
vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger». Videre heter det: «Departementet kan gi
nærmere forskrift om samarbeid og arbeidsdeling mellom universitetene på dette området.»
Et eksempel på denne type nasjonal arbeidsdeling har vært defineringen av geografiske
ansvarsområder for universitetsmuseenes forvaltningsansvar etter Kulturminneloven.
Geografisk ansvarsområde er i dag regulert gjennom Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv
etter kulturminneloven. En slik ansvarsfordeling ble innført allerede ved vedtak av det første
regelverket til Lov om Fredning og Bevaring af Fortidslevninger i 1906.
Ved kgl.res. 15. februar 2019 ble ny Forskrift om fastsetting av myndighet mv etter
kulturminneloven fastsatt. Definisjonen av geografisk ansvarsområde er ikke videreført i den nye
forskriften. Av brev fra Klima- og miljødepartementet datert 20. februar 2019 fremgår det at ny
forskrift vil tre i kraft samtidig med ikrafttredelse av regionreformen 1. januar 2020.
Utkast til ny forskrift ble sendt på høring av Klima- og miljødepartementet i brev av 21. mars 2018.
Det ble avgitt uttalelser fra samtlige universitetsmuseer med ansvar etter kulturminneloven, der
alle uttrykte bekymring for at defineringen av geografisk ansvarsområde var foreslått tatt ut av
forskriften.
Formålet med de geografiske ansvarsområdene har vært å sikre den vitenskapelige kvaliteten på
universitetsmuseenes forvaltning av samlingene. Oppbyggingen av samlinger og forskning har
alltid vært nært forbundet ved universitetsmuseene. Museene er avhengige av langsiktige og
forutsigbare rammebetingelser for å opprettholde denne kvaliteten. Av denne grunn er det viktig at
geografisk ansvarsfordeling er bestemt enten gjennom lov eller forskrift. Samtlige
universitetsmuseer ønsker derfor at ordningen med geografisk ansvarsfordeling videreføres, jf.
vedtak i Universitets- og høyskolerådets museumsutvalg 25. april 2019.
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Universitetet i Oslo anbefaler at definisjonen av geografisk ansvarsområde innarbeides i forskrift
for Universitets- og høyskoleloven til § 1-4 (2) og at dette sammenfaller med områdene slik de er
definert i Forskrift om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven med ikrafttredelse 15.
februar 1979.
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