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Saksfremlegg
Av instruks for daglig leder i VAM fremgår det bla at:
3. Daglig leder utøver det administrative arbeidsgiveransvaret i selskapet. Dette omfatter blant annet:
-

Representere arbeidsgiver overfor de ansattes organisasjoner

-

Fullmakt til å ansette i alle stillinger, med unntak for stillingen som daglig leder (direktør)
innenfor eksisterende stillingshjemler.

Opprettelse av nye stillingshjemler skal godkjennes av styret før tilsetting kan skje.

Bakgrunn
Avdelingen på Lista hadde fra 1 januar 2002 til 31. desember 2004 en museumbestyrer i 100%
stilling, en museumspedagog i 100% stilling og en fagarbeider i 25% stilling. Besøkstallet var i
samme periode mellom 3000 og 5100. I dag har avdelingen en full stilling som avdelingsleder,
en halv stilling som vaktmester og en varig tilrettelagt arbeidsplass. Besøkstallet i 2010 var i
overkant av 15000. Det er særlig nybygget på Nordberg Fort (2009) som har ført til denne
store økningen. Det er Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune som eier bygget.
Vest-Agder fylkeskommune betaler alle faste driftskostnader. (ca. 300 000,- årlig).

I mai 2010 ansatte også Vest-Agder fylkeskommune en person i full stilling som
formidlingsleder for nybygget. Denne personen har nå sagt opp. Vest-Agder-museet er blitt bedt
av Vest-Agder fylkeskommune om å overta ansvarsområdet til denne formidlingslederen.
Fylkeskommune har satt av 400 000,- for at Vest-Agdermuseet kan overta dette ansvaret fra 1.
mars d.å.
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Vurdering
Fylkeskommunen sitt tilskudd gir museet en unik mulighet til igjen å få ansatt en person som
kan ha hovedansvar for formidling på Lista. En naturlig arbeidsdeling vil være at den nytilsatte
arbeider mest med museumsbutikk/ cafè og guider i sommersesongen, mens resten av året kan
brukes til å utvikle og gjennomføre ulike publiksarrangement og undervisningstilbud. Dette vil
kunne gi en merkbar økning i publikumstallet.

Kostnader
Årslønn

400 000,-

Sosialeutgifter (FP, AGA, KLP mv.)

130 000,-

Totale årlig utgifter

530 000,-

Helårsvirkning fra 2012. Kostnader for inneværende år (forutsatt ansettelse 1. mai) vil være
530 000* 8/12 = 353 000,-

Finansiering
For 2011 vil Vest-Agder fylkeskommune sitt tilskudd på 400 000,- dekke lønnsutgiftene.

Fra 2012 må de økte lønnsutgiftene dekkes inn over avdelingens budsjett. Her er det blant
annet mulig å benytte endel av de øremerkede midlene som avdelingen får til å drifte
Listeskøyta kystkultursenter. Formidling her vil være en del av formidlingsleders arbeid.

Forslag til vedtak:
Det opprettes en fast stilling som formidlingsleder/ museumsvert Nordberg Fort i inntil 100%
fo.m. 1. mai 2011 innenfor vedtatt budsjettramme. Stillingen legges administrativt under VestAgder-museet Lista, men blir samtidig en del av faggruppe for formidling. Stillingen
finansieres ved hjelp av tilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune på 400 000,- samt
omdisponering i avdeling Lista sitt eget budsjett. Stillingen lyses ut så raskt som mulig.

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no
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