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Saksfremlegg
«Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand», har gått som en parallell sak i
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Styret i Vest-Agder-museet hadde
saken til høring, og fattet sitt vedtak i sak 17/14, den 10. mars 2014:
1. Styret i Vest-Agder-museet mener det faglig sett hadde vært best om hele museet
ble samlet på Odderøya. Under de nåværende omstendigheter er det imidlertid
viktigst for styret at et fremtidig museumsbygg/formidlingsbygg blir plassert på
Odderøya.
2. Styret forutsetter at nåværende reguleringsplan for Odderøya ligger fast.
3. Styret anser plassering av et museumsbygg/formidlingsbygg på Bredalsholmen
som uaktuell.
Administrasjonen supplerte vedtaket med bakgrunn i diskusjonene i styret (vedlegg).

Museet syn er videre presentert i media, i politiske gruppemøter og i direkte dialog med
enkeltpersoner. Vedtak i saken ble fattet i Kristiansand Bystyre:
1. Videreutviklingen av Vest-Agder-museets avdeling i Kristiansand skal være basert
på formidling og forvaltning av noen av byens viktigste kulturhistoriske anlegg:
Kristiansand museum (Friluftsmuseet på Kongsgård), Gimle gård, Odderøya,
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2.

3.

4.
5.

Bredalsholmen med DS Hestmanden og Møvig fort.
(46/7)
Kongsgård opprettholdes og videreutvikles som klassisk friluftsmuseum og etablert
besøksmål. Bygningene på friluftsmuseet flyttes ikke til Odderøya.
(45/8)
Publikumsfasiliteter ved de øvrige visningssteder i byen oppgraderes.
(52/1)
Det framtidige formidlingsbygg skal ligge på Odderøya.
(48/5)
Odderøya videreutvikles som museumsområde ved at Vest-Agder-museet gis
hovedansvar for formidling og vedlikehold av kulturminnene på øya. Ansvaret skal
ivaretas i tett samarbeid med frivillige organisasjoner og andre
samarbeidspartnere.
(51/2)
Bredalsholmen styrkes som besøksmål og blir hjemmehavn for DS Hestmanden.
(42/11)
På sikt bør Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og Vest-Agdermuseet IKS konsolideres.
(48/5)

og i Fylkestinget:
1. Videreutviklingen av Vest-Agder-museets avdeling i Kristiansand skal være
basert på formidling og forvaltning av noen av byens viktigste kulturhistoriske
anlegg: Kristiansand museum (friluftsmuseet på Kongsgård), Gimle gård,
Odderøya, Bredalsholmen med DS Hestmanden og Møvig fort.
2. Vest-Agder-museet i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune bes konkretisere konsept og funksjon i nytt
museumsbygg på Odderøya. Herunder også bruken av eksisterende
bygningsmasse på øya. Publikumsfasiliteter ved de øvrige visningssteder i byen
oppgraderes.
3. Kongsgård opprettholdes og videreutvikles som klassisk friluftsmuseum og etablert
besøksmål. Bygningene på friluftsmuseet flyttes ikke til Odderøya.
4. Odderøya videreutvikles som museumsområde ved at Vest-Agder-museet gis et
hovedansvar for formidling og vedlikehold av kulturminnene på øya.
Ansvaret skal ivaretas i tett samarbeid med frivillige organisasjoner og andre
samarbeidspartnere.
5. Bredalsholmen styrkes som besøksmål ved å bli hjemmehavn for DS
Hestmanden.
6. På sikt bør Stiftelsen Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter og VestAgdermuseet IKS konsolideres.
7. Nødvendige økonomiske bidrag til oppfølging av tiltak innarbeides i
økonomiplanen, og følges opp i de årlige budsjettene.
Det er nå viktig at arbeidet blir videreført, slik at dette ikke bare blir nok et vedtak, men
resulterer i en reell fremdrift i arbeidet med å etablere et moderne og fremtidsrettet
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museumsbygg på Odderøya. I Fylkestingets vedtak, pkt.2 legges det opp til et samarbeid
mellom museum, kommune og fylkeskommune i den videre prosessen. Museet mener det
er viktig at et videre arbeid med realisering av et museumsbygg, både forankres godt i
museet, administrativt i kommune og fylkeskommune, samt i de politiske miljøene begge
steder.

Administrasjonene foreslår en videre fremdrift som følger:
1. Arbeidet med museumshavna videreføres med mål om realisering av fase 1 innen
Tall Ships Race i 2015.
2. Museets administrasjon utarbeider overordnede målsetninger for utviklingen av
Kristiansand kanonmuseum, Kristiansand museum og Odderøya som besøksmål.
Dokumentene legges frem for museets styre som del av arbeidet med ny strategisk
plan.
3. Museets administrasjon utarbeider målsetning og behovsanalyse knyttet til
museets magasinbehov og behov innenfor konservering. Dokumentene legges
frem for museets styre som del av arbeidet med ny strategisk plan.
4. Museet tar initiativ til å lage en plan/skisse for hvordan formidlingen av Norsk
krigsseilermuseum/DS Hestmanden kan innpasses i virksomheten ved
Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter.
5. Museets romprogram for nytt formidlingsbygg/museumsbygg gjennomgås og
eventuelt justeres. Parallelt med dette, arbeider man for å forankre arbeidet med
nytt museumsbygg i museet, kommunen og fylkeskommunen. Som ledd i dette
foreslås en ekskursjon, hvor man besøker noen aktuelle museer som kan vise hva
man kan få/burde få av fasiliteter i Vest-Agder og Kristiansand. Ekskursjonen bør
finne sted i 2. halvdel av august. En forutsetter at institusjonene dekker egne
kostnader. Foreslått sammensetning av første ekskursjon, styret står fritt til å
justere:
a.

Styret i VAM: 2-3 pers.

b. Adm. fylkeskommune + Kristiansand kommune: 2 stk. fra hver.
c.

Politisk fylkeskommune + Kristiansand kommune: 4 stk. totalt.

d. Adm. i VAM: ledergruppa + +.
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Vest-Agder-museet bør ha som mål å ha utferdiget en oppfølging av «Prinsipper for
museumsutviklingen i Kristiansand», innen utgangen av 2014. Denne bør danne grunnlaget
for ny politisk sak, hvor man drøfter finansiering av nytt museumsbygg på Odderøya, øvrig
utviklingsbehov på Odderøya, samt tilhørende behov for opprusting/fornying av publikums
fasilitetene ved besøksmålene.

Status arbeidet med museumsetableringen på Odderøya (en nærmere redegjørelse vil bli
gitt muntlig i møtet):
Museumshavna
Reguleringsplan er ute på høring. Teknisk plan og overordnet utomhusplan er i sluttfasen.
Museet har selv satt ned tre arbeidsgrupper til å arbeide med faglig innhold, både inne og
ute, samt følge opp krav til tekniske spesifikasjoner (kraner/løfteinnretninger, strøm og
vannfremføring m.v.).

I forhold til finansiering, er 50% på plass (Kristiansand kommune og Stiftelsen for store
kulturanlegg i Kristiansand). Fylkeskommunen vil behandle resterende 50% i sitt møte i
juni 2014.

Det arbeides parallelt med driftsbudsjett for aktiviteten og bygget, her under estimat for
besøk, samt forventede inntekter fra utleie.

Styret bør trolig ha et ekstraordinært styremøte før sommeren, for å endelig vedta
etableringen av aktivitetsbygget, samt at saken oversendes representantskapet tidlig høst
for et endelig vedtak.

Militærhistorie
Prosjekt Odderøya utvikling har opprettet en «kulturhistorisk gruppe», hvor VAM har en
sentral posisjon. Det arbeides på kort sikt med å få på plass noen informasjonsskilt knyttet
til sentrale forsvarsanlegg på øya (sommeren 2014). Målet er at disse skiltene,
designmessig skal gå igjen også i museumshavna, slik at museets etablering på øya
fremstår mest mulig helhetlig. Videre vil det bli arbeidet for å kunne åpne
kommandosentralen og på sikt Haubitzgangene for publikum. En utstilling bør også være
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en målsetning.

Lasaretthøyden/øvrig bygningsmasse
Museet har som mål å etablere seg med kontorer for fagseksjonen på Lasaretthøyden før
sommeren 2014. Vi er pt. i forhandlinger med Kristiansand Eiendom om betingelser m.v. I
søknad til Kristiansand kommune om driftsstøtte for 2015, er det søkt om tilgang til hele
bygg 17 (dagens «VAM hus») og hele Vestre Lasarett. Sistnevnte for å kunne utvide
museets utstillings og formidlingsvirksomhet på øya. Museet bør som ledd i arbeidet med
etableringen på øya, på nytt vurdere hvilke bygg museet trenger på kort og lang sikt.

Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til skisserte fremdrift i arbeidet med museumssatsningen i
Kristiansand.

Vedlegg
-

Høringsuttalelse, Prinsipper for museumsutviklingen i Kristiansand
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