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STYRESAK 09/17  

STATUS ARBEID MED NYTT MUSEUMSBYGG 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. februar 2017 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Fysisk styremøte den 17.01.17 ble avlyst og styresak 04/17 ble behandlet per epost. 

Der ble følgende vedtatt: 

1. Styret tar beslutningen om plassering av magasin på Mjåvann til etterretning. 

2. Styret tar beslutningen om "Begrenset plan og designkonkurranse med 

prekvalifisering" som konkurranseform for nytt museumsbygg til etterretning. 

3. Styret tar den videre fremdriften til orientering. 

4. Styret gir sin tilslutning til at juryens antall kan økes fra seks til åtte. Styret 

delegerer til styreleder, nestleder og direktør å fatte endelig beslutning 

innenfor gjeldene økonomiske rammer. 

5. Styret gir sin tilslutning til konkurransegrunnlaget og godkjenner at 

dokumentet vil være førende for konkurransen. 

Ad. pkt. 5 ble det gitt noen innspill på mail. Disse er hensyntatt i den videre prosessen. 

 

Konkurransen ble lyst ut på Doffin den 2. januar 2017. Det ble mottatt totalt 51 

søknader om deltakelse. Av disse ble 49 akseptert. En ble avvist fordi den ble levert 

etter fristen og en ble avvist fordi den ble levert på engelsk (krav om innlevering på 

norsk, dansk eller svensk). 
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Det var svært mange godt kvalifiserte søkere med lang erfaring, og det var derfor en 

krevende jobb å velge ut de fem som skulle gå videre. De innkomne forslagene ble 

gjennomgått og rangert av ei intern gruppe i Vest-Agder-museet og ekstern 

arkitektfaglig kompetanse. Det var stort sammenfall i hvem man mente var de best 

kvalifiserte og som samtidig ville gi den ønskede bredden i ulike uttrykk. Nå juryen 

hadde fattet sin konklusjon, ble denne forelagt Norske arkitekters landsforbund. Disse 

tar ikke stilling til selve valget av tilbydere, men skal se til at oppgitte kriterier er lagt 

til grunn for utvelgelsen og at ingen er forbigått. NAL hadde ingen innvendinger til 

utvelgelsen. Protokoll ble også lagt frem for jurist i Virke for kvalitetssikring. Innspill 

fra Virke ble hensyntatt.  

 

Endelig protokoll ble signert 13. februar 2017 og med karenstid frem til 26. februar 

samme år. Hvilke firma som gikk videre vil bli redegjort for i styremøtet (u.off.). Det 

er så langt ikke mottatt klager på beslutningen. 

 

De fem som gikk videre vil nå få tilsendt endelig konkurransegrunnlag. Dette er 

utarbeidet av museet, men kvalitetssikret med innspill til korrigeringer fra Norske 

arkitekters landsforbund, arkitekt Erik Sandsmark i Kristiansand kommune og Didrik 

Cappelen i Vest-Agder fylkeskommune. Oppstartsbefaring vil være i uke 11. 

Innleveringsfrist vil være i starten på mai (åtte arbeidsuker etter oppstart). 

 

Juryen vil starte sitt arbeid rett etter at alle forslag er mottatt. Juryen består av: 

- Fylkesordfører Terje Damman (leder) 

- Ordfører Harald Furre 

- Styreleder VAM Toril Runden 

- Direktør VAM John Olsen 

- Ansattes representant VAM Per Grimsgaard 

- Tre arkitekter, hvor av minimum to oppnevnt av NAL 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 


