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STYRESAK 45/15  

KONSOLIDERING MED D/S HESTMANDEN - STATUS 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

3. desember 2015 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Styret gikk den 20. oktober 2015 inn for å konsolidere med D/S Hestmanden. Saken 

ble sluttbehandlet i representantskapet i Vest-Agder-museet i møte den 19. november 

2015. Representantskapet gikk enstemmig inn for konsolideringen. 

 

Styret i Stiftelsen Hestmanden behandlet saken den 22. oktober 2015 og gikk der inn 

for en konsolidering. Deres representantskap skal behandle saken den 10. desember 

2015. 

 

Vest-Agder-museet og Hestmandens venner er enige om en samarbeidsavtale knyttet 

til den videre driften. I overenstemmelse med styreleder i VAM inngås denne av 

direktøren, da den er knyttet til driften og ikke forplikter museet ut over 

konsolideringsavtalen. 

 

Det er inngått avtale mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Hestmanden knyttet til 

oppfølging av videre restaurering og istandsetting knyttet til bruken av de bevilgede  

kr 15 millioner. Avtalen gir VAM myndighet og ansvar for den videre oppfølgingen. 

Avtalen gjelder fra den 19. november 2015 (representantskapets vedtak) og frem til en 

konsolideringsavtale er på plass. Avtalen er viktig for å komme videre med 
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prosjektorganiseringen og konkurranseutsetting. Avtalen forplikter ikke VAM ut over 

det bevilgede kr 15 millioner. Avtalen er derfor inngått av direktør og styreleder i 

Stiftelsen Hestmanden. 

 

VAM har hatt dialog med Vest-Agder fylkeskommune ang. nedbetaling av gjeld 

knyttet til Hestmanden. Det er oversendt forslag om at de kr 4 millioner betales ned på 

følgende måte: 

- Kr 1,2 mill betales inn av Stiftelsen Hestmanden i 2015. 

- Kr 1,6 mill er knyttet til søknad om istandsetting av skipet. 

- Resterende kr 1,2 mill betales ned over driften med kr 300 000 pr. år i perioden 

2016 – 2019.  

Løsningen er gitt administrativ tilslutning, men må opp til politisk behandling. 

 

Kulturdepartementet er informert om vedtakene som er gjort, avtalene som er inngått, 

samt at en konsolidering etter alle solemerker vil være en realitet pr 1. januar 2016. 

 

Administrasjonssjef og direktør arbeider nå videre med å etablere en 

prosjektorganisasjon knyttet til istandsetting av Hestmanden i 2016, samt med å 

konkurranseutsette de første tiltakene. Bl.a. er ny vurdering av dampkjele allerede 

bestilt. Et samarbeid med Hestmandens venner vil være en viktig del også av den 

videre istandsettingen. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


