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Saksfremlegg
Det vises til tidligere orientering, samt utredning i sak 47/12. Den gang fattet styret
følgende vedtak:

1.

Styret gir sin tilslutning til den ovenfor skisserte fremdriftsplanen.

2.

Styret gir sin tilslutning til anbefalingene i organisasjonsgjennomgangen knyttet til
Hestmanden: Museet har ikke mulighet til å gå inn i en ny konsolidering om ikke stat,
fylkeskommune og stiftelse kan garantere for finansiering av den videre driften.

3.

Styret understreker at VAM ikke har økonomisk handlingsrom til å kunne utføre de her
skisserte oppgaver (gjelder også forprosjektfasen) innenfor dagens rammer.

Saken er siden fulgt opp, både av administrasjonen i VAM og av styreleder og direktør
i forbindelse med møte med Stiftelsen Hestmanden og Vest-Agder fylkeskommune.

Stiftelsen Hestmanden har gjort vedtak om at båten skal formidles på sjøen, men
liggende ved kai. Dette har muliggjort for museet å gå videre med formidlingsplanen.
Det er videre i møte mellom Stiftelsen Hestmanden, VAF og VAM besluttet at
kostnader knyttet til utredningen bæres av Stiftelsen Hestmanden.
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Det arbeides i dag parallelt med tre utredninger knyttet til en mulig konsolidering med
D/S Hestmanden:
1) Plan for, og kostnader knyttet til, formidlingen av skipet og krigsseilernes
historie(r).
2) Plan for, og kostnader knyttet til, drift av skipet som teknisk kulturminne.
3) Klargjøring av skipet til formidling.
Pkt.1) utføres av VAM, pkt. 2) utføres av Stiftelsen Hestmanden, mens pkt. 3) utføres
av arkitekt Nina Stokset Nilsen, på oppdrag fra VAM. Engasjementet av Stokset
Nilsen er avklart med Stiftelsen Hestmanden og VAF.

Det er i møte mellom VAM, VAF og Stiftelsen Hestmanden anført et ønske om at
forberedelsene til en konsolidering skal være sluttført innen 1. september 2013. Dette
forutsetter at utredningene knyttet til de økonomiske forholdene lar seg avklare innen
den tid.

Både fylkeskommune og departement er opptatt av fremdrift og avklaringer i saken. Pt.
har en fokusert på de økonomiske implikasjonene knyttet til en konsolidering, men
ikke gått inn på de organisatoriske. Når ny organisering for VAM nå er fastlagt (jf. sak
08/13), vil dette arbeidet være mulig å starte opp.

Administrasjonen ser det som hensiktsmessig å starte opp arbeidet med de
organisatoriske forholdene knyttet til en konsolidering, parallelt med de pågående
utredningene knyttet til økonomi. Disse vil kunne danne grunnlaget for en
intensjonsavtale om konsolidering mellom Stiftelsen Hestmanden og Vest-Agdermuseet IKS. Denne vil på den ene siden forplikte partene i den retning departementet
og VAF ønsker, men samtidig gi klare signaler til bevilgende myndigheter i forhold til
forventninger knyttet til økonomi (økonomiske rammer som forutsetning for en
konsolidering).

Administrasjonen viser jf. tidligere til museets stramme økonomi og manglende
mulighet til å påta seg nye større oppgaver, uten at disse følges av tilsvarende varige
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økte økonomiske bevilgninger.

Forslag til vedtak:
1. Styret gir styreleder og direktør mandat til å starte arbeidet med de
organisatoriske forholdene knyttet til en eventuell konsolidering.
2. Styret gir styreleder og direktør mandat til å starte arbeidet med en
intensjonsavtale knyttet til en fremtidig konsolidering mellom D/S
Hestmanden og Vest-Agder-museet IKS.
3. Museet har ikke mulighet til å gå inn i en ny konsolidering om ikke stat,
fylkeskommune og stiftelse kan garantere for finansiering av den videre
driften.

Vest-Agder-museet IKS
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