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Saksfremlegg 

Det har internt i museet vært drøftet forhold rundt eierskap til gjenstander, bygg mm. 

som er del av museets samlinger. Pt. har disse alltid blitt lagt til en av de opprinnelige 

eierstiftelsene eller eierkommunene, som eier samlinger. I de siste årene har dette blitt 

problematisert. Dette gjelder primært i forhold til tre aspekter: 1) Fellesprosjekter som 

f.eks. «Ikke bare plast», hvor alle, eller de fleste, avdelingene går sammen om å samle 

inn eller dokumentere en historie, som museet i fellesskap skal forske på og formidle; 

2) Gjenstander som blir overdratt museet, men som ikke har noen særskilt tilknytning 

til noen avdeling, f.eks. Kiles samling av mekaniske musikkinstrumenter som ble 

overdratt fra Vest-Agder fylkeskommune til VAM. Ved overdragelse ble denne lagt til 

Lista museum, uten annen begrunnelse enn en positiv avdelingsleder og kapasitet i 

magasinet; 3) Overdragene part ønsker VAM som juridisk eier. 

 

Museets avtaleverk er litt tosidige når det gjelder eierskap. På den ene siden fremgår 

det at VAM IKS skal være et driftsselskap, samtidig står det i enkelte av 

konsolideringsavtalene at nye gjenstander tilfaller VAM, andre steder at nye 

gjenstander tilfaller Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum, om ikke annet er givers 

ønske. Selskapsavtale mm. er forelagt jurist til vurdering.  
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Oppsummert ser administrasjonen det som hensiktsmessig at dagens praksis med at 

innkomne gjenstander eller dokumentasjon, som hovedregel legges til en av de 

eksisterende samlingene, men at en samtidig åpner for at VAM IKS også i noen 

tilfeller kan stå som eier, jf. eksemplene ovenfor. Administrasjonen vil arbeide videre 

med denne problematikken, gjennomgå relevante avtaleverk, samt drøfte disse med 

eksterne fagperson, før en ny sak legges frem for styret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering og gir direktøren mandat til å arbeide videre med en 

avklaring i form av ny sak til styret. 
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