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Utkast til 

Intensjonsavtale om konsolidering av D/S Hestmanden med Vest-
Agder-museet 
 
1. 
Partene: Vest-Agder-museet(VAM) og Stiftelsen Hestmanden (SH), i fellesskap kalt 
partene. 
 
2. 
Avtalens formål 
Kulturdepartementet ønsker at D/S Hestmanden som ”Norsk Krigsseilermusem ”,  og 
som del av norsk fartøyhistorie,  skal bli en del av VAM.  Denne avtalen regulerer det 
samarbeid som kreves for å få dette til. 
 
Målet er å ha et omforent forslag til konsolideringsavtale, samt en oversikt over det 
økonomiske grunnlaget for en konsolidering, innen 31.12.13,  som deretter kan 
behandles av alle berørte parter. 
Partene kan om nødvendig i fellesskap bli enige om å forlenge fristen med inntil 3 
måneder. 
 
3. 
Organisering av D/S Hestmanden som del av VAM krever bl.a. følgende avklaringer: 

- SH og D/S Hestmandens rolle etter en konsolidering med VAM.  Det bør 
innhentes erfaringer med tilsvarende organisering ved andre museer i Norge, 
samt se til vurderingene i den nylig gjennomførte organisasjonsgjennomgangen 
av VAM. 

- Venneforeningen til D/S Hestmanden sin roll og myndighet.  Det må utarbeides 
utkast til avtale om dette basert på erfaringer med andre større båter i Norge, 
samt erfaringer fra andre venneforeninger i VAM.  Det må utredes opplegg for og 
organiseringer av et faglig nettverk knyttet til vedlikehold og ytterligere 
istandsetting av Hestmanden. 

- Oppbygging av kompetanse om krigsseilerhistorien må vurderes i samarbeid 
med Stiftelsen Arkivet.  Det må vurderes om det skal tas initiativ til opprettelsen 
av en egen ”Venneforening for krigsseilerne”. 

- Hestmanden som Norsk Krigsseilermuseum er et nasjonalt museum.  Det må 
spesielt vurderes hvordan dette skal kunne skjer innenfor VAM som et regionalt 
museum for Vest-Agder. 

 
4. 
Avklare finansiering og oppbygging av Hestmanden som nasjonalt museum. 

- VAM setter som forutsetning for en konsolidering, at stat, fylkeskommune eller 
andre garanterer for finansiering av FDV og formidling av D/S Hestmanden 
inkludert «Norsk krigsseilermuseum». 

- Den eneste bevilgning som i dag er på plass er lokal/regional andel fra Vest-
Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune med cirka 2 mill.kr pr år. 



- Statens bevilgning er uklar.  Det gjelder særlig til drift av museumsdelen og til 
vedlikehold/utvikling av skipet.   

- Kulturdepartementet har avsatt midler til tilrettelegging av skipet for 
museumsdrift.  Behov for tilrettelegging og finansiering av denne må utredes og 
avklares. 

- Det skal legges fram forslag til årlig driftsbudsjett for D/S Hestmanden med 
utgifter og kostnader og fordeling på aktuelle bidragsytere. 

 
5.    SH vil parallelt med denne avtalen fortsette arbeidet med utvikling av Hestmanden.    
       Følgende  tiltak er aktuelle: 

- ”Oslo 2014”  Det settes i gang forarbeider slik at Hestmanden kan delta i 
konvoien som skal seile til Oslo i forbindelse med 2014 jubileet. 

- SH vil fortsette arbeidet med å skaffe Hestmanden flere venner og i den 
forbindelse invitere til åpent skip og seminarer.  I samråd og dialog med VAM, vil 
kontakten med bevilgede myndigheter og sponsorer fortsette. 

- SH vil i avtaleperioden ha en meget begrenset administrasjon.  Det dreier seg om 
totalt under et halvt årsverk,  vesentlig rekruttert via Venneforeningen.  Forslag 
om endringer vil bli drøftet med VAM. 

 
6.    For å sikre åpenhet og godt samarbeid framover vil VAM bli invitert til styremøtene i  
       SH.  Tilsvarende vil VAM oversende styresaker som berører D/S Hestmanden til SH.     
       VAMs styremøter er offentlige. 
       
       Dersom ikke annet avtales bærer SH kostnader ved de utredinger og analyser som          
       skal foretas. 
 
       Det opprettes en styringsgruppe for oppfølging av denne avtalen bestående av  
       styrelederne supplert med den/de ønsker i tillegg.  Gruppen bestemmer hvordan og  
       hvem som skal utføre de ulike analysene som framgår av avtalen.  Det skal føres  
       referat fra disse møtene. 
 
7.   Denne avtalen legges av partene fram for Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand 
kommune og Kulturdepartementet til orientering. 
 
 
Kristiansand  …………… 
 
 
Vest-Agder museet      Stiftelsen Hestmanden 
  
 
 
 


