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STYRESAK 04/15  

SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET OM DRIFTSTILSKUDD 

2016 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

26. februar 2015 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg 

Forslag til søknadstekst 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet søker årlig Kulturdepartementet om støtte til videre drift av 

museet, samt til nye tiltak i regi av VAM. Søknaden er omfattende og inneholder også 

en større del knyttet til regnskap 2014, budsjett 2016, samt rapportering på samlinger, 

besøkstall osv. Ferdig søknad vil bli sendt styret til orientering. 

 

De vedlagte punktene er knyttet til den tekstlige beskrivelsen av økonomien og 

prioriterte tiltak for 2016. "Rammene" (antall tegn som er tillatt), samt hjelpetekstene 

for det enkelte avsnitt er klippet inn som innledning til hver post i søknaden. 

 

De to viktigste punktene for styret å ta stilling til, er " Statusrapport over den 

økonomiske situasjonen" på side 1 og nye prioriterte tiltak på side 4. 

 

Administrasjonen tilrår at man i statusrapporten over den økonomiske situasjonen er 

tydelig på utfordringene en lav indeksregulering gir, samt at styret har et bevisst 
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forhold til museets stramme økonomi og at det arbeides for å bedre på denne. 

 

Når det gjelder nye tiltak, så foreslås det også for 2016 å sette DS Hestmanden/Norsk 

krigsseilermuseum som prioritet 1. Det er viktig for museet og for Vest-Agder å få 

landet denne saken. 

 

Som prioritet 2 er satt inn et prosjekt knyttet til markedsføring og økt egeninntjening. 

Dette har vært omsøkt før, men uten at en har lyktes. For 2016 har vi lyktes med å få 

med flere samarbeidsparter, slik at dette ikke bare blir en ny stilling i VAM, men like 

mye en kompetanseoverføring fra samarbeidende institusjoner i Arena USUS- 

nettverket og andre kompetansemiljøer. 

 

Parallelt med den ordinære søknaden om driftstilskudd til museet, fornyes også 

søknaden om støtte til gjenstående investeringer knyttet til publikumsflyt/formidling i 

DS Hestmanden og Norsk krigsseilermuseum. Søknaden er tilsvarende den som ble 

sendt for 2014, men er utdypet og konkretisert i tråd med pågående dialog med 

departementet. Tiltakene søkes dekket gjennom posten for Nasjonale kulturbygg og 

søknadsfristen er også der 28.02.2015. 

 

Forslag til vedtak 

Styret gir sin tilslutning til hovedlinjene i vedlagte søknad. Administrasjonen 

bearbeider den videre og spisser innholdet frem mot fristen 28.02.2015. 
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