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Yttrande avseende förslag till förordning om statsbidrag för ideella organisationer inom
kulturmiljöområdet
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) organiserar arbetslivsmuseer i Sverige.
Organisationen bildades 1998 och vi har under dessa första femton år sett en fantastik utveckling.
ArbetSam har idag 470 medlemsmuseer och är sedan flera år tillbaka Sveriges största museiförening.
Vi beräknar att cirka 15 000 personer är engagerade, inte bara medlemmar, i museernas verksamhet.
Genom ArbetSam och kansliet får medlemsmuseerna stöd och hjälp. Viktiga frågor för
arbetslivsmuseerna är kunskapsuppbyggnad, både vad gäller museifrågor och tekniska frågor,
samverkan och synliggörande.
Trots att kulturvärlden mer och mer regionaliseras är det av vikt att det finns en nationell
organisation som för arbetslivsmuseernas talan. Ett fungerande nationellt kansli är en förutsättning
för att ge arbetslivsmuseerna den service de behöver. Riksantikvarieämbetets stöd till ideella
organisationer är en förutsättning för att detta viktiga arbete skall kunna fortsätta. Det är därför med
glädje som vi ser fram emot utarbetandet av en förordning om statsbidrag för ideella organisationer
inom kulturmiljöområdet. Genom en förordning får stödet ökad stabilitet och långsiktighet.
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ställer sig därför mycket positiva till att bidraget regleras av en
förordning.
Dock ställer ArbetSam sig något tveksam till § 9 andra stycket. ”Om det bidrag som har tagits emot
uppgått till minst fem prisbasbelopp …, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd
revisor”. Fem prisbasbelopp är i dagsläget 222 500 SEK. Av de arton bidrag som fördelades 2013 var
det tre som översteg fem prisbasbelopp. För ArbetSams vidkommande räknar vi med att ett krav om
en auktoriserad revisor skulle öka revisionskostnaderna med cirka 15 000 SEK. Ett krav om
auktoriserad revisor skapar ökade kostnader för byråkrati och mindre verksamhetsmedel. På
arbetslivsmuseerna finns duktiga/dugliga men inte alltid auktoriserade revisorer som arbetar ideellt!
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