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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 20. juni 2014 af Rikke
Lauritzen vedrørende Thorvaldsens Museum
Spørgsmål
Fra bestyrelsen på Thorvaldsens Museum, er der blevet udtrykt tvivl
om, hvorvidt sammenlægningen af de københavnske museer samt
udnævnelsen af en fælles direktør er i strid med Thorvaldsens
Museums gavebrev. Jeg vil gerne bede om forvaltningens kommentar
til dette.

Svar
Thorvaldsens Museum er et kommunalt museum, der ejes og drives af
Københavns Kommune og museet har til huse i en bygning, der
tilhører Københavns Kommune.
Thorvaldsens Museum er i dag et statsanerkendt kunstmuseum – det
fremgår bl.a. af museets vedtægter. Derfor er museet og Københavns
Kommune underlagt nogle forpligtelser, ligesom museumsloven skal
iagttages. Det svarer til forholdene for Københavns Museum.
Herudover skal Thorvaldsens gavebrev og testamente, der er museets
fundats, respekteres.
Den nuværende bestyrelses sammensætning fremgår af ændringer til
gavebrevet af 12. januar 1916 (med en mindre ændring i 1981), samt
af museets vedtægter. Endvidere fremgår bestyrelsens
myndighedsområde og det forhold, at det er bestyrelsen, der ansætter
museets leder/direktør både af gavebrevet og museets vedtægter,
ligesom det af gavebrevet fremgår, at det er Borgerrepræsentationen,
der er museets øverste bevillingsmyndighed.
Planen om at samle de museale institutioner i Københavns Kommune
til en fælles enhed sker med respekt for bestemmelserne i gavebrevet,
og der sker på nuværende tidspunkt ikke ændringer i den
omstændighed, at Thorvaldsens Museum er et kommunalt,
statsanerkendt museum med egen bestyrelse, ligesom det skal
understreges, at bestyrelsens kompetence i forhold til museets direktør
Stig Miss er uændret.
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Det, der skal ske fremadrettet er opbygningen og implementeringen af
den nye organisation. I denne kommende proces spiller Thorvaldsens
gavebrev på samme måde som vedtægterne i henhold til
museumsloven og kravene i forhold til en statsanerkendelse en central
rolle.
Den videre proces skal i sagens natur ske dels med respekt for
Thorvaldsens gavebrev, dels i et tæt samarbejde mellem bestyrelsen
for Thorvaldsens Museum og Kultur- og Fritidsudvalget/Borgerrepræsentationen. Intentionen er, at man i fællesskab finder frem til en
model til, hvordan bestemmelserne i Thorvaldsens gavebrev evt. kan
oversættes til nutidige forhold og på den måde kan være med til sikre
et kvalitativt løft for Thorvaldsens Museum.

Med venlig hilsen

Carsten Haurum
/Merete Evers Dewilde
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