
Vedtekter for DBA sept. 2010. 

§ 1 Formål 

 Digitale bilder i Agder (DBA) skal arbeide for digitalisering, formidling og 

publisering av kulturhistoriske foto i Agder. 

 

§ 2 Oppgaver 

 DBA skal drive rådgivning og opplæring i digitaliseringsarbeid, koordinere dette 

arbeidet, og publisere det digitaliserte fotomaterialet på Internett i en felles database. DBA 

skal arbeide for at det blir lagt ut god dokumentasjon (metadata) til bildene og at tilgangen til 

de digitaliserte bildene er best mulig tilrettelagt for publikum. Arbeidet i DBA skal ha som 

intensjon å følge gjeldende faglige standarder for utvalg i digitalisering, formidling og 

publisering av foto.  

 

§ 3 Ansvar 

 Vest-Agder-museet (VAM) har arbeidsgiveransvar for den/de som er tilsatt i DBA 

samt stiller kontor og nødvendig utstyr til rådighet for disse. VAM har også ansvar for jevnlig 

oppfølging av arbeidet i DBA samt ansvar for budsjett, regnskap og årsrapport. 

 Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for teknisk drift og vedlikehold av databasen. 

 

§ 4 Medlemskap 

 Alle arkiver, biblioteker, museer, kommuner og foreninger i Agder kan melde seg inn i 

Nettverket Digitale bilder i Agder mot å betale en årskontingent.  Medlemmer i nettverket har 

rett til tjenester fra DBA i forhold til det de betaler i kontingent. I tillegg må de forplikte seg 

til selv å utføre noe arbeid i forbindelse med digitalisering av sitt fotomateriale. 

Medlemskapet skal basere seg på en samarbeidsavtale for hvert medlem.  Medlemmene 

oppnevner hver sin kontaktperson overfor DBA. 

 Medlemskapet i DBA varer i to kalenderår etter oppsigelse. Når et medlem har meldt 

seg ut, blir de digitaliserte bildene fortsatt oppbevart av DBA, men de kan ikke formidles uten 

etter særskilt avtale med det utmeldte medlemmet. 

 

§ 5 Økonomi 

 VAM bidrar årlig med minimum Kr. 125 000,- i direkte driftstilskudd, pluss dekning av 

kostnader til kontor, IT etc. (anslått til min. kr. 50 000,-) De øvrige medlemmene bidrar med 

kontingent i henhold til samarbeidsavtalen. Det skal føres eget regnskap for DBA. Regnskapet 

skal revideres av VAMs revisor. 

 

§ 6 Styringsgruppe 

 Styringsgruppa er øverste organ for DBA. Prinsipielle beslutninger og 

vedtektsendringer skal forelegges styringsgruppa. Vedtak fattes med simpelt flertall.  

 Historielagene går sammen og velger en representant til styringsgruppa. Ellers har 

hver medlemsinstitusjon 1 stemme i styringsgruppa. En representant for DBA er 

styringsgruppas sekretær uten å ha stemmerett på styringsgruppemøtene. Styringsgruppa 



velger selv sin leder. Ved stemmelikhet i styringsgruppa har representanten for Vest-Agder-

museet dobbeltstemme. 

 Styringsgruppa møtes en gang årlig hvor det fremlegges budsjett, regnskap, 

arbeidsplaner og årsrapport. 

 Vest-Agder Museet eller et flertall av medlemmene kan kreve hyppigere 

styringsgruppemøter. 

  

§ 7 Oppløsning 

 Ved oppløsning fordeles omløpsmidlene til medlemmene i forhold til det de betaler i 

årlig medlemskontingent. Utstyr og inventar som tilhører DBA, tilfaller VAM.  

 Hvis billedbasen ikke lenger er i drift eller ikke vedlikeholdes av Vest-Agder 

fylkeskommune, skal den avleveres til fylkeskommunens arkivdepot, Interkommunalt arkiv i 

Vest-Agder IKS (IKAVA) etter gjeldende lover og retningslinjer.  

 

       Kristiansand 1. sept. 2010 

 


