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Til MMR, angående Ætlan 2020 

 

 

 

Revideret budget for 2020 fra Listasavn Føroya – Færøernes Nationalgalleri 

Som nystartet direktør per 1.8. 2019 for Listasavn Føroya vil jeg gerne revidere Ætlan 2020 
indsendt 26.7. 2019 til MMR/Kulturministeriet af museets tidligere direktør. 

Regnskabstal og poster for 2019 holder sig ikke indenfor det angivne budget, og budgetforslag til 
2020 kan ligeledes ikke indeholde basisdrift af et nationalgalleri.  

Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at driften af museet, herunder udgifter til el, varme og 
bemanding af billetsalg, har været underfinansieret i budget for 2019, og at nødtørftigt 
vedligehold af bygningen indvendigt såvel som udvendigt har ikke kunnet holde sig indenfor 
nuværende offentlige bevillingsramme. Jeg overtager således et ufinansieret overtræk på den 
offentlige bevilling for 2019. 

Dette reviderede forslag til budget for 2020 skal erstatte forslag indsendt 26.7. 2019.  

Listasavn Føroya havde i 2019 en offentlig bevillingsramme på blot 2.213.000 kr. Denne bevilling 
levner plads til to kunstfagligt fuldtidsansatte (direktør samt inspektør) samt en halvtidsansat 
bogholder. I 2019 (og store dele af 2018) har halvtidsstillingen været inddraget til dækning af 
særligt akutte bygningsudgifter så som tagreparation, reparation af skorsten, reparation af 
belysning m.m. Museets direktør og inspektør forestår lige nu alle arbejdsopgaver fra wc-rens, 
åbning og lukning af museet, billetsalg, kioskbetjening, kaffebrygning, oprydning, rengøring af 
foyer, pasning af telefon, varebestilling, fakturering, omvisninger, ophængninger m.m. De mange 
praktiske opgaver levner ingen tid til de egentligt kunstfaglige kerneopgaver så som 
udstillingsplanlægning, kuratering, samlingspleje, konserveringseftersyn, forskning, formidling – 
skriftlig, audiotiv og mundtlig, samt strategisk langtidsplanlægning. 
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Det er derfor museets ønske, at driftsbevillingen til Listasavn Føroya hæves betragteligt, så museet 
kan ansætte en formidler/skoletjeneste/social media (1 årsværk), en fuldtidsbogholder/sekretær 
(opnormering med ½ årsværk) samt frontpersonale til at betjene museets billetsalg, café og kiosk i 
åbningstiderne, hverdage såvel som weekender (1 årsværk). Dertil kommer et ønske om at 
ansætte en håndværker/udstillingsarkitekt, der kan male, indrette og udføre design af museets 
samling og særudstillinger samt foretage småreparationer af museets interiør (1 årsværk). I alt en 
forhøjelse på 3 ½ årsværk.  

Alle ovenstående arbejdsfunktioner i de 3½ ønskede årsværk bliver enten ikke løst pt. eller bliver 
søgt løst ved, at museets to medarbejdere konstant er på overarbejde. Dette er ikke en holdbar 
situation. Hvis Færøerne vil have et nationalgalleri, der kan tage imod turister og lokale besøgende 
i rimelige åbningstider, tilbyde udstillinger og arrangementer, have formidling til samlingen og 
udstillingerne og byde indenfor i et museum af fornuftig standard, er det tid til caring og 
opgradering af nationalgalleriets driftstilskud.   

Som nytiltrådt museumsdirektør har jeg visioner for landets nationalgalleri. Listasavn Føroya skal 
være et absolut flagskib for Færøerne, som man stolt kan vise frem for tilrejsende gæster og 
turister. Jeg vil arbejde for, at museets besøgstal mindst fordobles, og at museets udstillinger både 
danner, uddanner og giver mindeværdige oplevelser til store og små, voksne og ældre. Museet vil 
aktivt arbejde for, at alle skolebørn og daginstitutioner på Færøerne bruger nationalgalleriet i 
langt højere grad end tilfældet har været tidligere.  
 
Museets kunstsamling er af enestående national betydning for det færøske folk – med alle dets 
motiver med musik, dans, tro, byer, bygder, havet og naturen – alt det som færingernes DNA 
består af. Den visuelle kulturs store indflydelse på færøsk identitet skal derfor cementeres som en 
grundsten i udstillingerne. Nationalgalleriet vil gerne – som landets flagskib på kunstområdet – 
arbejde for regeringens strategi om at få Færøerne i særklasse.  
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FORSLAG TIL BUDGETØNSKER FOR 2020 

DRIFT:  
Opdatering af drift 
St. konto 11: løn  
Opnormering af årsværk med 3½  

1) Ansættelse af formidler/skoletjeneste/social media (AC-
medarbejder, 1 årsværk) 

2) Ansættelse af en fuldtidsbogholder/sekretær (opnormering 
med ½ årsværk, da museet allerede har ½ årsværk her i 
budget. (TAP-medarbejder)  

3) Ansættelse af frontpersonale til at betjene museets billetsalg, 
café og kiosk i åbningstiderne, hverdage såvel som 
weekender (samlet 1 årsværk eksl. eksternt løstansat 
frontpersonale).  

4) Ansættelse af en håndværker/museumstekniker, der kan 
male, indrette og udføre design af museets samling og 
særudstillinger samt foretage småreparationer af museets 
interiør (1 årsværk). 

 

 
 
 
 

 
1) Ansættelse af formidler/skoletjeneste/social media 

• Museet står uden formidler, uden skoletjeneste, uden 
omviser og uden en person, der kan udvikle og opdatere 
hjemmeside og sociale medier. 
Museet ønsker at kunne tilbyde alle skoler, 
daginstitutioner og læreanstalter gratis omvisninger, 
tilpasset formidlingsmateriale og et aktivt skoletjeneste-
tilbud med aktiviteter, der svarer til målgruppens 
lærerplaner, temaer og pensum. Museet ønsker, at der er 
skriftlig, mundtlig og audiotiv formidling til alle 
udstillinger. Ansættelse af en formidler, der kan varetage 
denne portefolio af opgaver, vil løfte museets 
uddannende og dannende samfundsrolle betydeligt. Der 
forventes en fordobling af museets besøgstal, hvis dette 
imødekommes. NB! Børn og unge får gratis entré, så 

  
670.000 
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fordobling af denne besøgsgruppe medfører ikke 
tilsvarende indtægter på entrésiden. 
  

 
2) Ansættelse af en fuldtidsbogholder/sekretær (opnormering med 

½ årsværk, da museet allerede har ½ årsværk her i budget. (TAP-
medarbejder)  

• Museet står uden bogholder og sekretær-funktion. 
Museet ønsker at kunne besvare telefonopkald, mails, 
foretage varebestilling til drift af museet, varebestilling til 
udstillings- og formidlingsproduktion samt varer til café. 
Ligeså ønsker museet at kunne fakturere regninger 
rettidigt og have en person i huset, der kan hjælpe med 
mødeforplejning og let rengøring af museets foyer, café, 
toiletter og tekøkken. Lige nu har museet kun rengøring 
to gange ugentligt, og museets direktør og inspektør gør 
derfor også rent pt., når der har været mange 
skoleklasser og besøgende. Opgaverne er mange, og 
museet ønsker derfor at opnormere fra ½ årsværk til 1 
årsværk.   

 

 
250.000  

 
3) Ansættelse af frontpersonale til at betjene museets billetsalg, 

café og kiosk i åbningstiderne, hverdage såvel som weekender 
(samlet 1 årsværk eksl. eksternt løstansat frontpersonale).  

• Museet har netop været igennem en risikovurdering af, 
hvordan museet passer bedst på kulturarven ifht tyveri 
og hærværk. Konklusionen var, at museets 
front/billetsalg burde være bemandet med mindst én 
person i museets åbningstid. Situationen er dog den, at 
museet ikke har driftsmidler til at bemande museet med 
frontpersonale i hverdagen. Oftest står museets 
ankomstområde ubemandet, hvilket giver frit lejde til 
tyveri af kulturarven eller til tyveri fra caféen.  
Museet ønsker at give en professionel og 
imødekommende modtagelse af dets gæster, og derfor 

 
500.000 
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ønsker museet at ansætte fast frontpersonale til at 
varetage billetsalg og salg fra café og kiosk.    
 

 
4) Ansættelse af en håndværker/museumsteknikert (1 årsværk). 

• Museet står uden håndværker/museumstekniker, der 
kan løse forskelligartede opgaver som maling af vægge og 
materialer i forbindelse med udstillinger og 
formidlingsprojekter; indretning og udførelse af design til 
museets samling og særudstillinger, ophængninger og 
nedtagninger af udstillinger, samt en person, der foretage 
småreparationer af museets interiør. Museet ønsker at 
hæve standarden for, hvordan museets udstillinger og 
samling fremtræder og iscenesættes. Gennem 
veltilrettelagde udstillingsforløb ønsker museet, at 
gæsten møder et velindrettet museumsrum, der er 
vedligeholdt.  

 

 
600.000 

 
Opdatering af drift; St. konto 11: løn  
Opnormering af årsværk med 3½ person 
I alt øgning af lønudgifter: 
 

   
 
 

2.020.000 

 
INVESTERING: 
Opdatering af st. konto 14 og 15: køb af varer og tjenester 

 

 
Opdatering af skriftlig udstillingsformidling: 
Museet ønsker at forny sin skriftlige formidling i den faste samling. 
Formidlingen skal opdateres, så det bliver tydeligt, at Færøernes 
billedkunst er enestående og har national betydning for det færøske 
folk – med alle dets motiver med musik, dans, tro, byer, bygder, 
havet og naturen. Den visuelle kulturs store indflydelse på færøsk 
identitet skal derfor cementeres som en grundsten i udstillingerne.   
Fotostater og plancher med tekst i tre sprog (FO, DK og UK) til den 
faste samling 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

250.000 
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Audioguides: museet ønsker at udbygge sine formidlingstiltag med 
en audioguide til den faste samling, så museets gæster – der måske 
ikke ønsker at læse formidlingsteksterne – kan få en lige så god 
oplevelse. Audioguiden kan inkludere skulpturerne i plantagen, der 
kan ses fra museets vinduer.  
Audioguide i tre sprog inkl. indtaling og selve audioguiden (8-10 stk 
mobile devices) 
 

 
 
 
 
 

 
 

300.000 

 
Opdatering af frontdesk, foyer og caféområde: 
Museets ankomstområde er meget slidt; kasseapparat er 
utidssvarende og dankortterminal virker ikke stabilt. Museets 
caféfaciliteter, boghylder og tekøkken er utidssvarende og bærer 
præg af mange års slid. Det er museets ønske, at ankomstområdet 
bliver mere indbydende, og at museets gæster vil spendere mere tid 
i caféområde; læse lidt i museets mange udstillingskataloger og 
bruge museet som et kulturelt samlingspunkt.  
Museet ønsker at investere i et kasseapparat, der kan tælle 
besøgende på en mere differentieret måde samt anskaffe en ny 
terminal, da vi oplever fejlmelding ved hver anden 
kreditkorttransaktion. I museets tekøkken er der ikke en 
opvaskemaskine men kun en skyllemaskine. Museets kaffekopper er 
derfor ofte ret beskidte.  
 

 
Genetablering af kontorfunktion i nabobygningen nr. 3 
Museet ønsker at give dets ansatte arbejdsro og passende 
arbejdsrum. Lige nu sidder museets ansatte i et museumsrum uden 
oplukkelige vinduer; oprindelig tiltænkt videokunst. Rummet er et 
gennemgangsrum uden mulighed for at holde møder eller føre 
telefonsamtaler uforstyrret. Rummet ligger tæt ved billetsalget, så 
museets to ansatte kan betjene frontdesken – og sælge billetter. 
Denne løsning har været nødvendig at gennemføre pga. begrænset 
økonomi til ansatte. Opnås bevilling vil det være hensigtsmæssigt at 
direktør, inspektør, bogholder og arkitekt får kontorfaciliteter i 
museets naboejendom, der oprindelig var tiltænkt som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

300.000 
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kontorområde. I museets hovedbygning er der ikke arbejdsro. 
Nabobygningen er lige nu indrettet som to lejemål og en del 
renovering må påregnes for at kunne etablere kontormiljø. 
 
 

 
 

500.000 

I alt investeringsposter, som museet ønsker budget til i 2020 
 

1.350.000 

 
VEDLIGEHOLD: 

 

 
Vedligehold af museumsbygningen: 

• Det er museets ønske, at Landsverk kan overtage 
vedligeholdelsesudgifter på bygningen. Museets 
bygninger er meget slidte; tagpap er fra henholdsvis 
1970erne og 1990erne. Der er løbende driftsudgifter til 
museumsbygningen, som er ukontrollable og ikke til at 
forudse. I 2019 har en større renovation af skorsten og 
dele af taget væltet budgettet.  
Det er museets forudsigelse, at projektering af større 
renovationsarbejde, jf. tilstandsrapport fra Landsverk fra 
sep. 19, ikke kan vente mht. den gamle del af museet. 
Her må der påregnes vedligehold allerede i 2020. Særligt i 
magasin, hvor kunsten opbevares. Radiatorsystem virker 
pt. ikke i den gamle del. I den nye del virker ventilation til 
varme ikke. Temperaturudskift som følge heraf er 
skadeligt for kunsten.   
Overslag på vedligehold, der må påregnes i 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000.000 

 
Listasavn Føroya ansøger om et øget driftstilskud for 2020 på i alt:  
Det ansøgte beløb skal lægges til de nuværende 2.313.000, hvilket 
giver museet en mere tidssvarende driftsøkonomi på i alt 6.683.000. 
(Heraf er investeringsposten og vedligeholdelsesposten på samlet 
2.350.000 at regne for engangsinvesteringer i 2020.) 

 
 
 
 
 

4.370.000 
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LISTASAVN FØROYA 

FORSLAG TIL REVIDERET BUDGET 2020 (hvor ovenstående budgetønsker er inkluderet) 

St. konto Område  Budget 2020 
11 Løn  3.953.000 
14 + 15 Køb af varer og tjenester 2.780.000 
16  Vedligehold 1.000.000 
21 Salg af varer og tjenester -900.000 
63 Tilskud, fonde - 150.000 
I alt   6.683.000 
Ønske om tilskud 2020  6.683.000 

  

 

Museet håber meget på, at MMR vil se velvilligt på de foreslåede ønsker til budget for 2020. 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning og yderligere information.  

 

På vegne af Listasavn Føroya,  

 

Karina Lykke Grand 

Museumsdirektør 

& 

Niels Christian Nolsøe 

Bestyrelsesformand for Listasavn Føroya 

 

 

  

 


