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Saksfremlegg
VAM styre har ved flere anledninger ytret ønske om at det skal orienteres om status for arbeidet
med verdiskapningsprosjektet Porto Franco samt arbeidet med Nasjonal museumshavn. Det ble
gitt en kort orientering i styremøte 31.8.2010. I styremøte 12.10 er prosjektleder for Porto
franco Gunnar Eikli samt prosjektleder for arbeidet med Nasjonal museumshavn ass.
fylkesrådmann Tore Bentsen invitert. Disse vil orientere om status i arbeidene.
Porto franco
Porto franco ble et pilotprosjekt under Miljøverndepartementets Verdiskapingsprogram på
kulturminneområdet (2007-2010). Programmet administreres av Riksantikvaren. Prosjektene i
verdiskapingsprogrammet skal bidra til at kulturminner brukes for å utvikle ny kunnskap og nye
opplevelser. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2010. VAM har sammen med en rekke andre
aktører vært en av samarbeidspartnerne i prosjektet siden 2007. Prosjekteier er Vest-Agder
fylkeskommune.
I prosjektets visjon står følgende:
Porto franco-prosjektet ønsker å samle alle Kristiansands gamle og nyere fartøyer med
kulturhistorisk verdi i én havn. Denne havna skal være en møteplass for byens befolkning og en
attraksjon for tilreisende. Havna skal bli en opplevelses- og formidlingsarena for byen og vise
landsdelens maritime historie og kystkultur. Porto franco skal være et møtested og et tilbud for
et så bredt publikum som mulig. Møtestedfunksjonen ligger i selve grunnidéen.
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Prosjektet har to parallelle mål:
1.

Samle alle byens gamle og nye fartøyer med kulturhistorisk verdi under en paraply

2.

Skape en formidlingsarena for maritim kultur

Nasjonal Museumshavn
Som en oppfølging av Porto franco prosjektet har Riksantikvaren oppfordret Kristiansand
kommune og Vest-Agder fylkeskommune til å utrede mulighetene for å etablere en nasjonal
museumshavn i Kristiansand.
Henvendelsen fra Riksantikvaren (brev av 06.05.10) har vært gjenstand for politisk behandling
både i kommunen (Kulturstyret 24.06.10 og Formannskapet 18.08.10) og i fylkeskommunen
(SAM-utvalget 09.06.10) med vedtak om at en stiller seg positiv til en slik utredning og
opprettelse av en faglig prosjektgruppe som skal stå for arbeidet.

Det er etablert en hovedgruppe og flere undergrupper som har ansvar for ulike deler av
prosjektets fremdrift. VAM er representert i hovedgruppa samt i to av undergruppene.

Forslag til vedtak:
VAM styre tar saken til orientering

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no
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