NOTAT ANG. BYGGESKIKKSENTERET OG ORGANISERING

BAKGRUNN
Byggeskikksenteret i Flekkefjord ble opprettet i 2011 som et prosjekt i regi av VestAgder fylkeskommune. Prosjektperioden nærmer seg nå slutten. Det er ønskelig at
Byggeskikksenteret skal bestå –og mulig løsning er at senteret blir en del av Vest-Agdermuseet (VAM). VAM ble i møte 7. januar d.å. utfordret til å lage et notat ang, dette.
Det er foreløpig ikke avklart hvilket innhold, funksjoner og økonomiske rammer som
skal gjelde for senteret fremover. Dette er avgjørende for hvordan senteret evt. skal
drives videre i regi av Vest-Agder-museet. Det er i dag 1,6 stillinger knyttet til senteret.
UTFORDRINGER
En organisering under Vest-Agder-museet skal både sikre senterets egenart, samtidig
som senteret skal være en integrert del av Vest-Agder-museets virksomhet. Det har til
dels vært for liten kontakt mellom byggeskikksenteret og VAM både lokalt og sentralt.
Dette har ført til uavklarte roller og en del misforståelser.
VURDERING
Det er ønskelig for Vest-Agder-museet at Byggeskikksenteret blir en integrert del av vår
fagseksjon. Sammen med VAMs håndverkere vil senteret kunne danne et sterkt fagmiljø
innenfor bygningsvern og byggeskikk som kan "serve" hele Vest-Agder. Dette vil være
til stor nytte for lokale håndverkere og byggeiere, samt for museets egne bygg.
FORSLAG / KONKLUSJON
VAM ønsker at byggeskikksenteret integreres som en del av Vest-Agder-museets
fagseksjon og underlegges seksjonsleder der. På denne måten vil Byggeskikksenteret
sammen med VAMs bygningsvernavdeling og håndverkerne der kunne bli det sterke og
solide fagmiljøet som vi alle ønsker. I fagseksjonen vil det også være mulig å få tilgang
til kompetanse innenfor formidling, utstillingsproduksjon og formgiving.
Navnet Byggeskikksenteret beholdes i markedsføring og arrangementer som er knyttet til
senterets kjernevirksomhet. Det tilstrebes et tett og nært samarbeid med Flekkefjord
museum i forhold til daglig drift og arrangementer.
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