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Saksfremlegg 

Vedlagt saksfremlegget følger brev fra Vest-Agder fylkeskommune. 

I forbindelse med styremøtet 24. september 2013 var det en direkte dialog mellom 

Vest-Agder-museet (VAM) og Vest-Agder fylkeskommune (VAF) bl.a. i forhold til en 

eventuell overdragelse av kulturhistoriske eiendommer fra VAF til VAM. Det ble 

videre drøftet en mer langsiktig samarbeidsavtale mellom de to institusjonene. Styret 

behandlet senere i samme møte to konkrete saker knyttet til en eventuell overtakelse av 

listeskøyta Vikre og Nordgardshuset fra Åseral. I begge saker ble det fattet likelydende 

vedtak: 

Styret er positive til Vest-Agder fylkeskommunes henvendelse, men vil 

avvente en avgjørelse knyttet til slike saker inntil det foreligger en samlet 

oversikt og en nærmere dialog. 

 

I ettertid har også spørsmålet vært behandlet som sak i Fylkesutvalget, med følgende 

vedtak: 

Fylkesrådmannen gis mandat til å forhandle fram en avtale om overdragelse 

av kystbruket Romsviga, Odderøya fyr, bedehuset Emmaus, listerskøyten 

Vikre ogNordgardshuset til Vest-Agder-museet IKS. 
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Avtalen må inneholde en redegjørelse og en begrunnelse for hvilken 

avhendings-/driftsform det legges opp til. 

 

Jf. vedlagte brev, foreslår VAF en prosess hvor det nedsettes en arbeidsgruppe, som i 

fellesskap arbeider frem et forslag til avtale om overdragelse, samt at VAM både leder 

og er sekretær for denne gruppa. 

 

I styremøtet 24. september 2013 signaliserte styret at de ønsket å se en eventuell 

overdragelse som del av en samarbeidsavtale mellom VAF og VAM, direktøren har 

lagt dette til grunn ved forslag til innstilling. 

 

VAM har de senere år brukt mye tid på planprosesser, utredninger og organisatoriske 

forhold. Dette har naturlig nok gjort at andre gjøremål har blitt gitt en lavere prioritet 

og følgelig hatt en mindre fremdrift. Det er nå viktig for museets legitimitet at fokus 

blir på å, i enda større grad enn i dag, levere i forhold til formidling, men ikke minst 

også samlingsforvaltning og det å være en kompetanseinstitusjon.   

 

Det er videre naturlig at museet som ledd i en eventuell overdragelsesprosess vurderer 

objektenes verdi for museet, samt objektenes egenverdi, og at denne vurderingen blir 

gjort på grunnlag av den samlede oversikten over aktuelle objekt som er presentert i 

fylkesutvalgssaken. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret ser det som naturlig at spørsmålet om en eventuell overtakelse av 

kulturhistoriske eiendommer fra VAF, tas inn som et element i en 

samarbeidsavtale mellom de to institusjonene. 

2. Styret gir direktøren mandat til å innlede dialog med VAF i forhold til hva en 

samarbeidsavtale bør inneholde. Dette som grunnlag for videre drøftelser i 

styret. 

3. Styret er positive til at VAM leder en slik prosess, men henstiller til VAF om å 

bidra med sekretærfunksjonen. 


