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Saksfremlegg 

I 2010 ble det opprettet et tre-årig prosjekt som regional museumsformidler i 

Lindesnesregionen. Stillingen skulle arbeide for utvikling og synliggjøring, primært i 

forhold til Minne i Åseral og barnevandrersatsningen i Audnedal. VAM hadde også et 

ønske om større synlighet i de indre delene av Agder. Prosjektet avsluttes 31.12.13. I 

overenstemmelse med Vest-Agder fylkeskommune og Lindesnesrådet/kommunene i 

Lindesnesregionen, skal stillingen evalueres i løpet av mai/juni 2013. Da skal også en 

videreføring vurderes. Evaluering og spørsmål om videreføring skal gjøres gjennom 

flere møter med kommunene og regionrådet i mai/juni inneværende år. 

 

Som del av vurderingene av en videreføring, har VAF spilt inn om museet burde ta en 

tydeligere rolle i forhold til enkelte av de kulturelle møteplassene i regionen. Dette er 

et forhold som også har vært drøftet i den gjennomførte organisasjonsgjennomgangen, 

i ulike settinger – og med ulik konklusjon. På den ene siden konkluderer rapporten med 

at en bør avvente nye konsolideringer, mens den på den andre siden viser til at museet 

bør gå i dialog med VAF i forhold til å overta en del av deres museale oppgaver. 

 

For Vest-Agder-museets del, vil et engasjement i forhold til kommunene som i dag 

ikke har bemannende museumsavdelinger innenfor VAMs organisasjon, bidra til å øke 
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institusjonens legitimitet. Det vil også bidra til at museet i større grad enn i dag kan 

innfri forventingene til også et musealt tilbud i indre Agder. På den andre siden har 

museet nå flere krevende organisatoriske prosesser på gang, hvor av flere også har/kan 

få økonomiske implikasjoner (omorganisering, forholdet til D/S Hestmanden osv.). Å 

starte en ny prosess nå, knyttet til å eventuelt overta et driftsansvar for noen av de 

kulturelle møteplassene kan bli for krevende. 

 

Direktøren foreslår derfor en trinnvis utvikling, hvor stillingen som regional 

museumsformidler videreføres. Hvordan denne skal organiseres og lokaliseres må 

vurderes etter at evalueringen er gjennomført. Videreføringen forutsetter ekstern 

finansiering som i dag. Stillingen som regional museumsformidler kan få et utvidet 

faglig ansvar for de ubemanna museene og/eller kulturelle møteplassene. 

 

I en fase 2, kan det vurderes om Vest-Agder-museet skal gå inn å overta et formelt 

driftsansvar for noen av de kulturelle møteplassene. Dette må da skje etter en 

tilsvarende vurdering av de økonomiske forholdene rundt driften, som nå gjennomføres 

knyttet til D/S Hestmanden. 

 

Forslag til vedtak:   

1. Direktøren gis mandat til å videreføre stillingen som regional 

museumsformidler, forutsatt ekstern finansiering. 

2. Styret vil på sikt vurdere å påta Vest-Agder-museet et mer totalt ansvar for 

driften av enkelte av de kulturelle møteplassene i Lindesnesregionen. Dette 

fordrer en forutgående vurdering av de økonomiske konsekvensene. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


