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STYRESAK 17/17  

STATUS ARBEID MED NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

8. mai 2017 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

 

NYTT MAGASIN 

Søknad om midler til nytt magasin ble sendt den 28. februar 2017. Som en oppfølging 

av dette var Kulturrådet på befaring den 18. april 2017. De befarte både tomta, samt 

hadde møte med museet. Fra museet deltok foruten ansatte også styrets nestleder. 

Tilbakemeldingene fra Kulturrådet var overveiende positive. De oppfattet plasseringen 

av bygget som veloverveid. Det eneste de savnet var noe mer redegjørelse på sikring i 

forhold til innbrudd og brann. Dette følges opp fra museets side. Kulturrådet tar ikke 

stilling til økonomi, dette ligger til Kulturdepartementet. Økonomi var følgelig ikke 

tema i diskusjonene. 

 

Fremover arbeides det med kvalitetssikring av tallmateriale og utdyping av forholdene 

rundt sikring. 

 

NYTT MUSEUMSBYGG 

De fem utvalgte arkitektkontorene/konstellasjonene arbeider nå med å lage sine 

forslag. De har frist til 5. mai med å gjøre dem ferdig. Deretter har de noen dager på å 

få sendt dem til museet. Vi håper å motta dem i tide til å presentere dem for styret den 
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8. mai. Juryen vil ha sitt første møte den 15. mai og avslutte arbeidet den 30. mai. 

Vinneren vil bli offentliggjort i uke 24 eller 25. 

 

Juryen består av: 

- Terje Dammen, leder av juryen – Fylkesordfører 

- Harald Furre, Ordfører i Kristiansand kommune 

- Toril Runden, Styreleder Vest-Agder-museet 

- John Olsen, Direktør Vest-Agder-museet 

- Per Grimsgaard, ansattes representant Vest-Agder-museet, 

- Ragnar Evensen, Teknisk direktør i Kristiansand kommune. Ivaretar i denne 

sammenheng rollen som arkitekt med erfaring innen planarbeid. 

- Lars Lantto, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt av Norske arkitekters 

landsforbund (NAL). 

- Jan Støring, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund 

(NAL). 

 

Ressursgruppa for museumsbygget vil ha neste møte den 12. mai. Fremover arbeides 

det med å avklare kostnader knyttet til et forprosjekt som kan danne grunnlaget for 

søknad om offentlig støtte. I tillegg arbeides det med å utrede driftskostnader for 

bygget. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


