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BYGGESKIKKSENTERET I  FLEKKEFJORD OG VEST-AGDER-

MUSEET 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

26. februar 2015 

 

Saksbehandler 

Inge Eikeland 

 

Vedlegg 

Notat om organisering av Byggeskikksenteret i Vest-Agder-museet 

 

Saksfremlegg 

Byggeskikksenteret i Flekkefjord ble etablert i juni 2011. Finansieringen har vært et 

spleiselag mellom Flekkefjord kommune, staten og fylkeskommunen. Prosjektperioden 

på 4 år nærmer seg nå sin avslutning og det er satt i gang et arbeid for å finne ut om og 

i hvilken form Byggeskikksenterets aktivitet skal fortsette. Byggeskikksenteret har p.t. 

1,6 stillinger.  

 

Det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Vest-Agder fylkeskommune, 

Vest-Agder-museet, Flekkefjord kommune og Byggeskikksenteret. Arbeidsgruppen 

hadde møte 07.01.15, der det ble konkludert med at følgende områder skal prioriteres 

for det videre arbeid: 

• Regionalt perspektiv 

• Stedsutvikling 

• Veiledning knyttet til håndverkskompetanse 
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I tillegg skulle VAM utarbeide et forslag til organisering av Byggeskikksenteret som 

del av museet (vedlagt). Fylkeskommunen på sin side fikk i oppgave å utarbeide et 

notat om ønsket "innhold" i et videreført Byggeskikksenter. Økonomi knyttet til videre 

drift ble ikke diskutert i møtet. 

 

Byggeskikksenteret ligger vegg i vegg med Flekkefjord museum. Byggeskikksenteret, 

museet, kommunen og Smaabyen-prosjektet vil sammen se på videre utvikling av 

området bestående av biblioteket, den gamle brannstasjonen, musikkens hus, 

Byggeskikksenteret og museet, inkludert byrommene i området. Flekkefjord kommune 

er opptatt av å utvikle denne delen av byen som et "kulturkvartal". 

 

Byggeskikksenteret har i dag ingen spesialkompetanse på tradisjonshåndverk. 

Fylkeskonservatoren mener at det mest hensiktsmessige er at Byggeskikksenteret 

integreres i Vest-Agder-museet, og på den måten styrke Vest-Agder-museet som 

kompetanseinstitusjon innen bygningsvern. VAM har foreslått en organisering der 

Byggeskikksenteret inngår i museets fagseksjon og sammen med museets 

bygningshåndverkere danner et sterkt og solid fagmiljø for hele fylket innen temaene 

byggeskikk og bygningsvern. At museet eies av, og arbeider i, alle kommunene + VAF 

er også et argument for en integrering i VAM. 

 

Arbeidet med å drøfte innhold, funksjoner/ansvar, økonomiske rammer og organisering 

er ikke sluttført. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


