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46/12  STYRESAK - REGIONAL MUSEUMSFORMIDLER 
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John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet tok etter dialog med Vest-Agder fylkeskommune initiativ til å 

etablere stillingen som regional museumsformidler i Lindesnesregionen. Stillingen ble 

organisert som et prosjekt med tre års varighet, løpende fra september 2010 til og med 

31. august 2013. 

 

Stillingen skulle være finansiert som et spleiselag mellom Lindesnesrådet og Vest-

Agder fylkeskommune. Vest-Agder-museet skulle fasilitere stillingen, ha 

arbeidsgiveransvar, samt faglig ansvar. Museet så på det som en stor styrke å kunne yte 

mer tilbake til kommuner i indre Agder. Disse er en del av VAM, men har ikke 

besøkssteder innenfor den konsoliderte enheten.  

 

Ad. finansiering har Lindesnesrådet i sak 13334/2009 bevilget kr 350 000 pr år i tre år, 

totalt kr 1 050 000. Av dette ble kr 175 000 utbetalt i 2010 og 350 000 utbetalt i 2011. 

Det er sendt utbetalingsanmodning på kr 350 000 for 2012. Det er i den videre 

redegjørelsen forutsatt at disse blir utbetalt. I e-post av 26.11.09 bekrefter VAF at de 

kan dekke inntil 50 % av kostnadene ved stillingen. Fra VAF er det så langt utbetalt  

kr 100 000 i 2010, kr 150 000 i 2011 og kr 200 000 i 2012. 

 

 



 

 

 

 

 

Side 2 av 3 

For finansiering av 2013, står det igjen kr 175 000 av bevilgningen fra Lindesnesrådet, 

mens Vest-Agder fylkeskommune har avsatt kr 200 000 i budsjettet for 2013 til 

regional museumsformidler. 

 

Grunnet ulike årsaker har ikke stillingen fått den kontinuitet som var ønsket. Etter 

planen skulle stillingen ha vært evaluert med tanke på en eventuell videreføring. 

Lindesnesrådet har i høst både kontaktet Vest-Agder-museet og Vest-Agder 

fylkeskommune i forhold til å kunne forlenge stillingens varighet fra 31.08.13 til 

31.12.13. I notat fra møte mellom Lindesnesrådet og VAF den 20.11.12, sendt VAM 

den 23.11.12 er konklusjonen m.a. «Prosjektperioden utvides til 31.12.13 dersom dette 

er mulig å få til innenfor de allerede bevilgede midler til prosjektet. Vest-Agder-museet 

bes om å gjøre en vurdering av om forlengelse ut 2013 er mulig innenfor prosjektets 

økonomi.» Det er videre skissert at prosjektet skal evalueres innen 30.06.13 og at 

partene i løpet av 2. halvår 2013 skal vurdere hvordan arbeidet kan tas videre. 

 

I forhold til spørsmålet om mulighet for forlengelse av prosjektperioden ut 2013, har 

VAM tatt utgangspunkt i de innbetalinger som er skjedd til museet, regnskapstall for 

prosjektperioden, samt budsjettall for 2013 (175’ fra Lindesnes og 200’ fra VAF). 

Slik museet ser det, forutsatt at både Lindesnesrådet og VAF bevilger og overfører de 

budsjetterte tall for 2012 og 2013, vil det være mulig å forlenge stillingen ut 2013. 

Dette ved å benytte ubrukte midler fra 2010 og 2011. Disse må tas fra avsetningene 

gjort til disposisjonsfond. 

  

Administrasjonen understreker at stillingen har vært viktig for å synliggjøre museet 

også i indre Agder. VAM stiller seg i utgangspunktet positiv til å diskutere en 

ytterligere forlengelse, men dette er også et spørsmål om finansiering.  

 

Forslag til vedtak:   

1. VAM ser positivt på å kunne forlenge stillingen fra den 31.08.13 til den 

31.12.13. Kostnader utover det som kommer inn av tilskudd i 2013 dekkes av 

disposisjonsfond avd. 5 Administrasjonen. 
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2. Opprettholdelsen av stillingen forutsetter at de bevilgede og/eller budsjetterte 

midler overføres museet som skissert ovenfor. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


