
 

Side 1 av 2 

 

STYRESAK 15/15   

FORNYET SAMARBEIDSAVTALE MED SETESDALSBANENS 

VENNER 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

23. april 2015 

 

Saksbehandler 

Gro Eikeland 

 

Vedlegg 

Utkast til revidert samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og 

Setesdalsbanens Venner. 

 

Saksfremlegg 

25. oktober 2012 ble samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet IKS og 

Setesdalsbanens Venner signert under en høytidelig seremoni på Grovane stasjon.  

Signeringen markerte slutten på en tid med intern uro på banen. Samarbeidsavtalen har 

regulert partenes innflytelse i det felles arbeidet med å drifte Setesdalsbanen etter 

formålet, og gitt føringer på organiseringen av virksomheten (jfr. styresak 36/12). Etter 

at samarbeidet mellom Venneforeningen og VAM ble formalisert gjennom avtalen, har 

det hersket fred og fordragelighet på Grovane og partene arbeider godt sammen mot 

felles mål; både i forhold til daglig drift, togfremføring og gjennomføring av viktige 

vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter. 

 

I henhold til punkt 7 i samarbeidsavtalen datert 25. oktober 2012 skulle partene etter to 

års drift sammen gå gjennom avtalens punkter for å vurdere hensiktsmessigheten i 
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disse. En slik gjennomgang har blitt foretatt ved årsskiftet 2014/2015 og forslag til en 

ny revidert samarbeidsavtale foreligger. Det er kun gjort mindre endringer i avtalen: 

- Presiseringer av funksjoner i driften iht. nåværende praksis. 

- Mer presis plan for involvering av Driftsbestyrelsen i budsjettbehandlingen 

- Hyppigere regnskapsrapportering fra VAM til Driftsbestyrelsen. 

- Plassering av hovedansvar for tjenestefordelingen hos Venneforeningen. 

Vedleggene til den opprinnelige samarbeidsavtalen følger også den reviderte avtalen. 

 

Vedlagt følger avtaleutkastet med endringer merket med rødt for tilføyelser og 

gjennomstrek for det som er tatt ut. Både VAM og Venneforeningen har fått 

gjennomslag for ønskede endringer i samarbeidsavtalen og styret i Venneforeningen 

vedtok i styresak 12/2015 å signere avtalen. Revidert samarbeidsavtale legges herved 

frem for styret i Vest-Agder-museet for godkjenning.  

 

 

Forslag til vedtak 

Styret vedtar revidert samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens 

Venner. Styret gir styreleder mandat til å signere avtalen. 
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