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19/11 STYRESAK –  HESTMANDEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

21 mars 2011 

 

Saksbehandler 

Morten Westvik 

 

Saksfremlegg 

Adm. har 22 feb. 2011 mottatt brev fra Kulturdepartementet (KKD) vedr tilskudd til 

Hestmanden (vedlegg 1). KKD ber om: 

 

En orientering om hvordan midlene som er utbetalt til til VAM til prosjektet DS 

Hestmanden er disponert, og om de forskutterte midlene er dekket inn. 

 

Brevet er ikke besvart og adm. ønsker å drøfte utkastet til svarbrev med styret før svaret sendes. 

 

1. Bruk av utbetalte midler fra KKD – kr 3,5 mill 

Når det gjelder hvordan midlene som er utbetalt til til VAM til prosjektet DS Hestmanden er 

disponert er dette for så vidt godt redegjort for ovefor KKD tidligere, men tidligere 

prosjektleder Svein Såghus er engasjert av VAM for å utarbeide en slik redegjørelse på nytt. På 

tidspunktet for utsendelsen av styrepapirene var denne redegjørelsen ikke ferdigstilt. 

 

2. Inndekning av forskutterte midler – kr 2,5 mill 

Svaret på det andre spørsmålet fra departementet: om de forskutterte midlene er dekket inn, er 

at dette fortsatt ikke er utført, til tross for gjentatte anmodninger om dette fra VAM. 

 

Gjentar for ordens skyld styret i VAMs vedtak 24 mars 2009: 

 

10/09  D/S Hestmanden 
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   Vedtak (enstemmig): 

1. Ved første tilskuddsoverførsel i 2009 fra KKD/RA vil VAM dekke inn 

de forskutterte midlene (om lag kr 2,5 mill.) fra museumsprosjektet 

til restaureringsprosjektet. 

 

2. VAM legger til grunn å inntil videre innstille det fysiske arbeidet på 

formidlingsdelen på båten inntil fullfinansiering av 

restaureringsdelen er klar. VAM ber om umiddelbar respons fra 

tilskuddsgivere dersom disse har et annet syn på dette. 

 

3. VAM ber om tilslutning fra Stiftelsen Hestmanden til denne 

fremgangsmåten. 

 

I etterkant av dette vedtaket har adm i VAM ved 2 anledninger (jf vedlegg 3 og 5) rettet en 

skriftlig henvendelse til SH med anmodning om tilbakebetaling.  SH erkjenner kravets 

gyldighet og fattet følgende vedtak i styremøte 12 august 2009 (se vedlegg 6): 

  

Tilførte midler fra VAM tilbakebetales VAM så snart det lar seg gjøre. I prioriteringen 

som er gjort er det viktigere å få innfridd betalingskravet fra Bredalsholmen en kravet 

fra VAM.  

  

Administrasjonen ønsker med bakgrunn i ovennevnte og vedlagte tidligere korrespondanse å 

drøfte mest hensiktsmessige fremdrift i det videre med styret. 

 

Forslag til vedtak:    

 

Vedlegg 

1.  Brev av 21 februar 2011 fra KKD til VAM 

2.  Brev av 30 mars 2009 fra VAM til KKD og Riksantikvaren 

3.  Brev av 28 mai 2009 fra VAM til SH 

4.  Brev av 4 juni 2009 fra SH til VAM 

5.  Brev av 19 juni 2009 fra VAM til SH 

6.  Møtereferat fra styremøte i SH 12 august 2009 
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7.  Brev av 26 juni 2009 fra SH til Riksantikvaren (kopi VAM) 

8.  Brev av 20 juli 2009 fra Riksantikvaren til SH (kopi VAM) 

 

Vest-Agder-museet IKS 

www.vestagdermuseet.no
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