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Saksfremlegg
I styremøte 21.6 sak 24/10 Strategisak ble følgende vedtak fattet:
Enstemmig vedtak: Ut fra diskusjonen i styremøtet bes administrasjonen om å
jobbe videre med saken. Styret ønsker ikke å etablere regioner på det
nåværende tidspunkt, men ber administrasjonen om å arbeide videre med å
utvikle faggruppene og strategisk lederteam. Saken legges frem for styret på
et senere tidspunkt.

VAM har i ledermøte 24.08 behandlet den videre oppfølging av saken. Konklusjonene er blant
annet at deler av problemstillingene er enkle å iverksette, andre mer utfordrende. Som
konsolidert enhet, har VAM en tematisk portefølje som er svært ulik de fleste andre
konsoliderte enheter. VAM har så langt utelukkende brukt interne ressurser i prosessen.
Ledergruppa mener at man nå er kommet til et punkt hvor det er nødvendig med ekstern bistand
med konsolideringserfaring for å få til en løsning som passer best mulig for VAM. Museet har
kontaktet rådgiver Ivar Jørgensen i museets arbeidsgiverorganisasjon HSH. Han har tidligere
bistått Telemark museum med deres organisasjonsprosess, og bistår for øyeblikket Maihaugen
med tilsvarende arbeid. Det gjennomføres et utvidet ledermøte (inkl faggruppeledere) onsdag
6.10. Rådgiver fra HSH deltar på dette møtet. Status for arbeidet etter dette møtet samt planer
for det videre arbeidet fremlegges muntlig for styret i møte 12.10. Hovedverneombud har i
AMU påpekt viktigheten av at ansatterepresentanter deltar så tidlig som mulig i slike prosesser.
Ivaretakelse av dette vil bli tatt opp i møte 6.10.
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Det hadde vært ønskelig å ha en raskere fremdrift i strategisaken enn det som er status for
øyeblikket. Det er imidlertid et meget stort arbeidspress i VAM på alle nivåer, og det har ikke
vært kapasitet på noe nivå til å få dette til.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS
www.vestagdermuseet.no
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