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36/12  STYRESAK –  SETESDALSBANEN –   

NY DRIFTSAVTALE MED STIFTELSEN SETESDALSBANEN OG 

AVTALE MED SETESDALSBANENS VENNER 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

24. oktober 2012 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg 

1.  Utkast til driftsavtale mellom Vest-Agder-museet og Stiftelsen Setesdalsbanen 

2.  Utkast til samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner 

3.  Forhandlingsprotokoll datert 01.10.12 m/organisasjonskart 

 

Saksfremlegg 

Styret i VAM sa opp den gjeldende driftsavtalen med Stiftelsen Setesdalsbanen i 2011, 

med virkning fra 01.01.13. I løpet av våren 2012 ble det fremforhandlet ny avtale med 

Stiftelsen, signert mai 2012. Denne skulle gjelde fra 01.01.13, slik at det ikke ble noe 

opphold i konsolideringen. Etter sommeren 2012 har det vært nye forhandlinger, denne 

gang primært mellom Vest-Agder-museet og Setesdalsbanens Venner. I tråd med m.a. 

organisasjonsgjennomgangen utført av Sonconsult ved Trygve Nordby, har det blitt 

arbeidet frem to separate avtaler:  

 Revidert konsolideringsavtale mellom Stiftelsen Setesdalsbanen og VAM. 

Denne tar primært for seg forholdet mellom de to institusjonene knyttet til 

eierskap og forvaltning av stiftelsens eiendeler, samt overføring av juridisk og 

økonomisk ansvar fra Stiftelsen til VAM. 
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 En egen samarbeidsavtale direkte mellom Setesdalsbanens Venner og VAM. 

Denne regulerer primært driften av banen, hvordan denne skal være organisert, 

samt de ulike partenes innflytelse. 

Den foreslåtte nye driftsavtalen som inngås mellom VAM og Stiftelsen erstatter 

avtalen inngått i mai 2012.  

 

De to avtalene (den med Stiftelsen og den med Venneforeningen) er juridisk uavhengig 

av hverandre, men er tilpasset hverandre i innhold og føringer. 

 

Slik styreleder, samt direktør og adm. sjef (de som har fulgt opp saken fra 

administrasjonens side) ser saken, ivaretar de to avtalene VAMs interesser på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Forslag til vedtak:   

1. Styret vedtar ny driftsavtale/konsolideringsavtale mellom Vest-Agder-museet 

og Stiftelsen Setesdalsbanen. Styret gir styreleder mandat til å signere avtalen. 

2. Styret vedtar ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder-museet og 

Setesdalsbanens Venner. Styret gir styreleder mandat til å signere avtalen.  

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


