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PRINSIPPER FOR MUSEUMSUTVIKLINGEN I KRISTIANSAND 
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Styrets medlemmer 
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25. februar 2014 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet har mottatt utkast til felles politisk sak i Kristiansand kommune og 

Vest-Agder fylkeskommune: «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand» på 

høring (mottatt 12.02.14 og 13.02.14).  Saken oppfattes å være en ny vurdering av 

forholdene som ble drøftet og behandlet i felles politisk sak hos de to samme, juni 2011 

(Bystyresak 102/11 og FT-sak 31/11). Saken er bestilt av Rådmannsgruppen og utarbeidet i 

fellesskap av administrasjonen i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. 

 

Administrasjonen vil innledningsvis si, at en synes det er positivt at kommunen og 

fylkeskommunen legger opp til en involvering av museet før saken går til politisk 

behandling. Det er også positivt at museumsspørsmål løftes inn til politisk behandling og 

aktualiseres. På den andre siden er det utfordrende for museet å planlegge og arbeide 

langsiktig, når rammene og premissene endres så vidt ofte. For museets del er det sentralt 

at de vedtak som fattes, innebærer en ramme for virksomheten som både er langsiktig og 

som følges opp med økonomiske ressurser, slik at planene kan gjennomføres. 

 

Saken «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand», oppsummeres i et felles forslag 

til vedtak fra Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune i 6 punkter, i tillegg 

har fylkeskommunen et 7. punkt knyttet til finansiering. Kommunen og fylkeskommune 
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har drøftet punktene i forslag til vedtak i hvert sitt saksfremlegg (vedlagt).  

 

Kultursjef i Kristiansand kommune og Fylkeskonservator i Vest-Agder fylkeskommune vil 

orientere om saken i styremøtet. 

 

Direktøren vil i møtet orientere om tidligere vedtak i museet, samt betraktninger rundt de 

enkelte forslag til vedtak. Denne saken er av stor betydning for museet og dets utvikling, 

administrasjonen legger derfor primært opp til at styret i dette møtet orienteres og at vedtak 

fattes i et påfølgende møte. Fra kommune og fylkeskommune er det lagt opp til følgende 

politiske behandling: 

 

Vest-Agder fylkeskommune: 

Hovedutvalg for kultur og utdanning 01.04.2014 

Fylkesutvalget 08.04.2014 

Fylkestinget 29.04.2014 
 

Kristiansand kommune: 

Kulturstyret 02.04.2014 

Bystyret 09.04.2014 
 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

 

Vedlegg 

1. «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand», høringsutkast fra 

Kristiansand kommune. 

2. «Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand», utkast til saksfremstilling fra 

Vest-Agder fylkeskommune. 


