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Saksfremlegg
Vest-Agder-museet vokser i omfang og antall avdelinger. Arbeidet organiseres dessuten i et
stadig stigende antall prosjekter, enten relatert til istandsetting av infrastruktur eller f.eks.
utstillingsbygging. Museets omsetning har økt fra drøye 38 millioner kroner i 2010 til 53
millioner kroner i 2015, en økning på 40 %. Fellesadministrasjonen har ikke økt i omfang i
samme periode, bortsett fra en styrking på prosjektledelse knyttet til bygging av nytt
aktivitetsbygg i 2015 og 50 % stilling innen markedsføring fra 2016. Fellesadministrasjonen
har bestått av direktør, administrasjonssjef, regnskapsfører i 80 % stilling og administrasjonskonsulent i 20 % stilling, inntil vi i vår fikk styreleders godkjenning til å ta inn en ekstra
midlertidig 100 % stilling spesielt rettet mot økonomi- og prosjektoppfølging. Denne stillingen
er helt nødvendig for å klare all økonomioppfølging (inkludert prosjektrapportering) og har
også vært tillagt en rekke andre funksjoner knyttet til administrasjon. For å ivareta
fellesadministrasjonens oppgaver innen økonomi, administrasjon og personal på en forsvarlig
måte, er det behov for å gjøre stillingen permanent.

Det foreligger imidlertid flere forutsetninger som må innfris før en fast utvidelse av
administrasjonen kan realiseres, så som tildeling av driftsmidler fra Kulturdepartementet til
Hestmanden, og størrelse inkl. indeksregulering av offentlige tilskudd generelt.
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Saken må også drøftes med arbeidstakerorganisasjonene i museet. Pga. stor arbeidsbelastning
og økende aktivitet utover høsten, ber administrasjonen om styrets godkjenning, under de gitte
forutsetningene, til å lyse ut stillingen allerede nå (med forbehold om finansiering). For å
kunne delta i årsoppgjøret for 2016 og oppfølging av prosjektene på Hestmanden i den
avsluttende fasen, bare for å nevne noe, vil det være kritisk å få på plass en person fra
årsskiftet.

Forslag til vedtak
Styret gir administrasjonen anledning til å gå til ansettelse i en 100 % fast stilling i
administrasjonen fra 1. januar 2017, forutsatt tilgjengelige budsjettmidler. Det gis
anledning til å lyse ut stillingen umiddelbart, med forbehold om finansiering.

Vest-Agder-museet IKS
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