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Søknad om regulering av kommunalt tilskudd til Stiftelsen Hallingdal
Museum
Vi viser til tidligere søknad angående ovennevnte sak datert 3.3.2008 (til regionrådet) og
20.1.09 (direkte til kommunene). Museet er helt avhengig av statlige, fylkeskommunale og
kommunale tilskudd for å opprettholde sin drift på et forsvarlig nivå. Museets egeninntjening
er begrenset og vårt hovedformål er å ta vare på kulturarven i dalen.
Både staten og fylket indeksregulerer sine tilskudd hvert år, uavhengig av om vi får
ekstraordinære midler. Vi søker med dette om at kommunene i Hallingdal også
indeksregulerer sine tilskudd til Hallingdal Museum fra og med 2012 med forslagsvis 10%.
De gjeldende kommunene er: Nes kommune, Gol kommune, Ål kommune, Hol kommune,
Hemsedal kommune og Flå kommune.
Driftsinntekter i 2010
Tilskudd fra Staten
Tilskudd Fylkeskommunen:
Tilskudd kom:
Billettinntekter:
Sum:

3.036.000
1.609.000
1.499.600
100.000

Tilskudd fra kommunene er fordelt slik:
Kommunenavn

Tilskudd 2010

Hol kommune
Ål kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Nes kommune

550.000
298.000
140.000
90.000
395.000
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Flå kommune

35.600

Konsekvenser
Staten har for 2011 gitt oss en økning i driftstilskuddet på 95.000. Fylket har bevilget kr.
75.000 ekstra. At tilskuddene økes jevnlig er helt nødvendig for at en skal kunne følge med i
lønns- og prisveksten. Hvis tilskuddene ikke økes vil dette på sikt få de konsekvensene at en
ikke vil oppnå de ønskede mål med hensyn til vedlikehold av museumsbygningene og en vil
heller ikke kunne ansette nytt personale.
Hallingdal Museum har de siste årene brann- og tyverisikret museumsavdelingene med
nærmere en million kroner og blir derfor ”straffet” med økte utgifter til alarmoverføringer og
vaktselskap. For å sikre en trygg drift videre, med økte satsninger på arrangementer og
aktiviteter rundt omkring på de ulike anlegg, søker vi om at kommunene regulerer sine
tilskudd.

Statlige krav
Staten stiller strenge krav for hvordan museumsdrifta skal være. Museet må årlig sende inn
rapporter om hva vi har oppnådd innenfor områdene samlingsforvaltning, bevaring, forskning
og formidling. Norsk kulturråd ønsker fortsatt større museumsenheter og det er viktig at
Stiftelsen Hallingdal Museum er i stand til å ”stå på egne bein” og kan levere på de kravene
som staten stiller.

Møterunde
Vi har i 2011 startet på en møterunde med kommunene og vi er veldig takknemlig for den
positive holdningen vi har møtt, spesielt med hensyn til å kunne få hjelp fra kommunen til
enkelte praktiske oppgaver på museene. En kommer allikevel ikke utenom at kommunene må
ta stilling til spørsmålet om å regulere tilskuddene sine.
Vi håper på et positivt svar,

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Hallingdal Museum
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