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STYRESAK 44/17  

HESTMANDEN - STATUS 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

5. desember 2017 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet har gjennom en konsolideringsavtale overtatt ansvaret for drift og 

vedlikehold av D/S Hestmanden / Norsk krigsseilermuseum. Styret satte som en 

forutsetning at finansiering av varig drift måtte sikres. Det har vært dialog med 

Kulturdepartementet om dette flere ganger. Responsen det siste året har vært at 

departementet ser på Hestmanden som et "hvilket som helst annet kulturbygg" og da er 

normal praksis at det først gis investeringsmidler, deretter driftsmidler. I 2015/16 ble 

det gitt kr 33 millioner i investeringsmidler. Museet antar at departementet oppfatter at 

åpningen den 26. juni 2017 er dato for ferdigstilling.  

 

Det har vært diskutert ulike driftsløsninger for skipet, men ved bevilgningen i 2015/16, 

som bl.a. skulle gå til å gjøre skipet seilbart oppfatter museet at dette er målet. Vest-

Agder-museet har beregnet de årlige driftskostnadene for kombinert seilende skip og 

helårlig formidling til å være 10,3 millioner. Kommune og fylkeskommune har lagt til 

grunn en 20/80 deling mellom kommune, fylkeskommune på den ene siden og staten 

på den andre. Kommune og fylkeskommune har allerede bevilget til sammen  

kr 2 millioner. Museet søkte staten om kr 8,3 millioner til driften i 2018. I 

statsbudsjettet lå inne kr 4 millioner. Dette er for lite for en sikker og langsiktig drift.  
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Det har vært arbeidet overfor Agderbenken, samt andre sentrale politikere på Stortinget 

for å løfte denne summen i forbindelse med budsjettforliket – uten at en har lyktes. 

Selv om budsjettforliket nå er landet, vil museet fortsette å sette fokus på den spesielle 

situasjonen med at bevilgningen til å gjøre skipet seilbart, ikke følges opp med midler 

til å sikre nødvendige sertifikater for seiling og videre vedlikehold. 

 

Videre vil museet, Stiftelsen Hestmanden og Hestmandens venner møtes den 13. 

desember 2017 for å diskutere veien videre for Hestmanden. 

 

Museet vil også be Kulturdepartementet om et møte etter nyttår for å avklare 

departementets videre ambisjoner for Hestmanden og krigsseilermuseet. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


