
Notat. Gjenstander  

Hvem skal eie gjenstander ervervet av Vest-Agder- museet. 

Utgangspunkt: 

Eter driftsavtalene med de enkelte museer har Vest-Agder –museet faktisk råderett over museenes 

samlinger så lenge inngåtte avtale  løper. 

For eksempel i avtalen med Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum pkt 5.2: 

"Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum gir med  virkning fra 01.01.2007 Vest-Ager –museet faktisk 

råderett over Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseums samlinger og anlegg så lenge avtalen løper. 

Oversikt over hvilke samlinger og anlegg avtalen omfatter, fremgår av vedlegg 1. Stiftelsen Vest-

Agder fylkesmuseum skal hverken helt eller delvis selge, gi bort deponere eller pantsett samlinger 

eller anlegg så lenge avtalen er i kraft, med mindre dette er avtalt med Vest-Agder  -museet. 

Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum beholder eiendomsretten til  de overførte samlinger og anlegg" 

For nye erverv har avtalen med museene  slik formulering: 

Eksempel ene  er fra avtalen med Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum: 

Pkt 4. Vest –Agder -museets eiendeler. 

"Gjenstander innkommet til museene etter 1. januar 2007 vil i utgangspunktet tilhøre Ves-Agder –

museet med mindre det er tatt klare forbehold, jfr pkt 6 og 7. 

Pkt 6.  Innkjøp til samlingene. 

"Vest-Agder museet vil i framtiden ha ansvar for innkjøp til samlingene. Det vil bli gjort ihht. Faglige 

vurderinger og ut fra Vest-Agder –museets samlede behov, slik det kommer til uttrykk i planer og 

vedtak for museet. Innkjøp foretatt av Vest-Agder - museet , blir Vest-Agder - museets eiendom."  

-og gaver avtalens pkt 7. 

"Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum får eiendomsretten til gaver mottatt etter 1. januar 2007 

dersom giver bestemmer det. 

Vest-Agder museet har rett til på fritt grunnlag å vurdere om institusjonen vil overta drifts- og 

forvaltningsansvaret for de aktuelle  gavene. 

For øvrig skal klausuler til gaver opprettholdes." 

I forhold til de enkelte museene som har inngått driftsavtale synes avtalene rimelig klar. 

Selskapsavtalen: 

Selskapsavtalen for Vest-Agder –museet IKS   har i § 2  sin  formålsparagraf. Der heter det: 

"Vest-Agder- museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon 

forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. 



Vest-Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av de 

museer som har avtale med Vest-Agder- museet." 

§ 14 oppløsning har blant annet  slik bestemmelse: 

"Ved oppløsning av selskapet skal selskapets verdier fordeles i samsvar med deltakeransvaret. 

Eiendommer og gjenstander Vest-Agder -museet har ervervet skal i størst mulig grad overføres til de 

museer som omfattes av selskapet, hvor det bl.a. tas hensyn til geografiske og museumsfaglige 

vurderinger. Tvist om tilbakeføring av eiendommer og gjenstander skal avgjøres ved voldgift." 

Behandling i styret for Vest-Agder museet. 

I saksframlegg til sak 34/08 driftsavtaler anføres det:  

"Driftsavtalen bør tas fram for revidering i løpet av høsten2008. Behandlingen i de ulike eierstyrene 

har synligjort behov for revidering av flere punkter, for eksempel på det som går på eierskap til 

gjenstander der som har innkommet etter etableringen av Vest-Agder –museet IKS" 

Videre ble det vedtatt i sak 05/09 

"Foreliggende avtaler endres ikke nå. Mal for nye driftsavtaler endres i tråd med signaler gitt i møtet. 

Vedlegg til driftsavtalen, herunder tilstandsrapporter, fremlegges for styret så snart disse 

ferdigstilles" 

Etter dette har saken ikke vært drøftet i styret for Vest-Agder-museet. 

Etter mitt skjønn er det helt klart forutsatt at Vest-Agder- museet skal eie gjenstander ( om anlegg, se 

nedenfor) . 

Jeg er ikke kjent med hvilke motforestillinger om  hvem som skal  eier gjenstander som er 

fremkommet i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler i 2007-08. Men jeg ser en viss fare for 

konflikt med de " gamle " museene og en overordnet innsamlingsplan. Dette gjelder særlig gaver, 

som har vært fundamentet til de fleste museene.  

Skal musene utvikle seg bør det vær plass både for lokalt innkjøpte gjenstander og gaver som naturlig 

hører til det lokale museet og innsamling av gjenstander som har regional verdi som bør eies  av 

Vest-Agder-museet IKS. 

Anlegg 

Selskapsavtalen § 6 Låneopptak og garantitilsagn.  

" Innenfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner kan selskapet at opp lån til kapitalformål, 

konvertering av eldre gjeld og til likviditetsformål." 

Kan Vest-Agder –museet ta opp lån til kapitalformål, må det og så innebære at de kan eie bygninger. 

 

Eiliv Ulltveit-Moe          10. mars 2014. 


