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Saksfremlegg 

I møtet mellom VAM og VAF den 27. oktober 2011 orienterte VAF om et møte de hadde 

hatt med Kulturdepartementet. Her hadde KUD uttrykt at de ønsket VAM gikk ett steg 

videre i forhold til konsolideringen (knyttet til den interne organiseringen). De viste videre 

til at Akershusmuseene hadde hatt en organisasjonsgjennomgang ved Tryggve Nordby og 

at KUD ville se positivt på om VAM gjorde det samme. VAF ga uttrykk for at de delte 

KUD sin oppfatning. 

 

Direktøren har orientert styreleder om saken og fått klarsignal til å undersøke nærmere hva 

denne prosessen innebar i tidsbruk og økonomi. Dette med tanke på en sak til styret. 

 

I prosessen med Akershusmuseene var det avsatt tre måneder til arbeidet (utført av ekstern 

konsulent, Nordby). Rundt 30-40 personer ble intervjuet (både ansatte, fylkeskommune, 

eier m.fl.) i tillegg ble museets styringsdokumenter gjennomgått. I rapporten er det angitt 

en kostnad på kr 100 000, men Nordby antyder at en reel kostnad ligger nærmere kr 150 

000 + reiser. 

 

Tiltaket har vært diskutert i adminstrasjonen, som ser positivt på en slik prosess. Dette ut 

fra tre faktorer: 

- De ansatte tror at VAM er kommet lengre i konsolideringen enn hva vi har klart å 

signalisere inn til VAF og KUD. En slik gjennomgang kan bidra til å synliggjøre 
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det arbeidet som er gjort. 

- Det er alltid positivt å følge opp innspill fra KUD i forhold til en videre dialog om 

nye utviklingsprosjekter i VAM. 

- Administrasjonen er på det rene med at det fremdeles må gjøres noen grep i 

forhold til faggruppenes rolle og samhandling mellom avdelingene. For styret og 

direktør vil det være et godt verktøy å ha en slik uavhengig gjennomgang som 

grunnlag for det videre arbeidet. 

 

Ved gjennomlesning av rapporten fra Akershusmuseene ser en at de to museene er i en ulik 

situasjon og at noen utfordringer er sammenfallende, men en del nok er mer særegne for 

det ene eller det andre museet. Skal en få den effekten som en ønsker av en slik 

gjennomgang, fordrer det at en ikke gjør en blåkopi av hva som ble gjort i Akershus, men 

foretar en grundig gjennomgang av våre behov og lager en klar bestilling. 

 

VAF signaliserte at det ikke ville bli gitt ekstra tilskudd fra dem eller KUD til en slik 

gjennomgang, men at det måtte brukes av ordinært rammetilskudd. Administrasjonen tilrår 

derfor at det avsettes midler til en slik gjennomgang i forbindelse med budsjettarbeidet for 

2012, samt at administrasjonen gis i oppdrag å starte arbeidet med en oppdragsbeskrivelse. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Administrasjonen innarbeider en avsetning på kr 150 000 til honorering av ekstern 

kompetanse knyttet til en organisasjonsgjennomgang i budsjettet for 2012. 

2. Administrasjonen gis i oppdrag å starte opp arbeidet med en oppdragsbeskrivelse 

knyttet til en organisasjonsgjennomgang. 

 

Vedlegg 

 Organisasjonsgjennomgang Akershusmuseet august 2011 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


