
Notat: 

Til styret for Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum 

 

Forholdet  mellom  Stiftelsen  Vest Agder fylkesmuseum og  Vest-Agder- museet  IKS når det 

gjelder gjenstander. 

 

Det foreligger to driftsavtaler , en underskrevet av partene, av 11. februar 2008, og en revidert  27. 

april 2009 som ikke er underskrevet .  Avtalen av 2009 er vesentlig forskjellig fra avtalen  av 2008 på 

ett punkt. 

Avtalen av 2009 gir stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum  i realiteten eiendomsrett til alle gjenstander 

som Vest-Agder -museet måtte erverve. Det er ikke tatt noe regionalt forbehold, slik at gjenstander 

med referanse til for eks Flekkefjord, også vil bli Stiftelsen  Vest –Agder fylkesmuseums eiendom, 

(dog kan annet avtales). 

Aktuelle bestemmelser med ulikt innhold er bl.a.: 

Pkt 4 : Vest-Agder -  museets eiendeler. 

Avtalen av 2008: 

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

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

Avtalen av 2009: 

"Gjenstander innkommet til museet etter 1. januar 2007 vil i utgangspunktet til høre Vest-Agder 

fylkesmuseum, med mindre det er tatt forbehold, jfr  pkt 6 og 7" 

Pkt 6: Innkjøp til samlingene 

Avtalen av 2008: 

"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." 

Avtalen av 2009:  

"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 , tilfaller Stiftelsen Vest-Agder  

fylkesmuseum med mindre annet er  avtalt." 

Pkt 7. Gaver til stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum 

Avtalen av 2008 og avtalen av 2009 er identiske på dette punktet. 



 

"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." 

 

Det er foreløpig ikke funnet noe dokumentasjon på at avtalen av 2009 er endelig  behandlet i 

hverken styret for Stiftelsen Vest-Agder  fylkesmuseum  eller Vest-Agder- museet.  

Protokoll fra styremøte i Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum for møte 27. april 2009 sak 10/2009. 

"Forslag til driftsavtale mellom stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum og Vest-Agder museet IKS ble tatt 

til etterretning. Den blir sendt ut til alle styremedlemmene. Den reviderte driftsavtalen blir att opp på 

neste styremøte." 

Det fremgår ikke av senere protokoller at saken er tatt opp  før nå 2013. 

Styret for Vest-Agder –museet  vedtok 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." 

Gro Eikeland, administrasjonssjef i  Vest-Agder- museet uttaler  i e-post av 14. november 2013 til 

undertegnende. 

"Etter denne saken har det ikke blitt fremmet saker, hverken  som oppfølging til overnevnte sak 

konkret eller ifm.  ny revidert driftsavtale med Vest-Agder fylkesmuseum spesielt." 

 

Konklusjon: Driftsavtalen av   2008 er gjeldende avtale mellom Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum 

og Vest-Agder -museet IKS 

 

Eiliv Ulltveit-Moe 10. mars 2014. 

 

 

 

 


