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Saksfremlegg
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune la den 3. oktober 2016 frem en rapport om
forhandlingsresultatet mellom de to fylkene med tanke på en sammenslåing. Rapporten
er lagt ut til høring. Vest-Agder-museet må ta stilling til om man ønsker å gi en uttale
til denne.

Både kommunereformen og en fylkessammenslåing vil ha innvirkning på Vest-Agdermuseet og vår drift. Dette er knyttet både til kommunene og fylkeskommunen som
eiere i IKS-et og til de samme som viktige samarbeidspartnere i faglige spørsmål.

Rapporten omhandler primært de sentrale fylkeskommunale oppgavene som utdanning
og samferdsel, samt lokalisering av arbeidsplasser og økonomi. Kultur er også nevnt,
men ikke inngående behandlet.

For Vest-Agder-museets del er det viktig å ha en kompetent fylkesadministrasjon å
spille ball med i forhold til utviklingen på museumsfeltet. I tillegg er det viktig at
regionen er synlig og sterkt nok til å få fokus på viktige utfordringer for museene på
Agder, det være seg drift og vedlikehold av de teknisk og industrielle kulturminnene,
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bygningsvern og bedre publikumsfasiliteter/nybygg. Flere av museene på Agder ligger
også godt under landsgjennomsnittet når det gjelder statlig støtte.

Vest-Agder-museet bør også signalisere at vi ønsker å medvirke i en eventuell videre
prosess som i eventuelt større grad omfatter kulturinstitusjoner "med armlengdes
avstand" til forvaltningen.

Museet er positive til et økt faglig samarbeid på tvers av dagens fylkesgrense og har i
ulike sammenhenger allerede også tatt initiativ til dette. Det vil imidlertid være for
tidlig for Vest-Agder-museet å uttale seg om form og omfang for et tettere
samarbeid/integrering mellom de ulike museene i et sammenslått Agder. Før VestAgder-museet tar stilling i disse spørsmålene, er det mange forhold som må avklares.

Forslag til vedtak
Styret ber administrasjonen utforme en høringsuttale.
Høringsuttalen fokuserer på:
a.

Viktigheten av en faglig oppdatert og interessert fylkeskommunal
administrasjon å samhandle med i museumsspørsmål.

b.

Behov for en region som kan sikre fokus på de utfordringene museene på
Agder opplever. Lav statlig andel av driftstilskudd viser at dette historisk
har vært en utfordring.

c.

Vest-Agder-museet ønsker å delta i en eventuell videre prosess knyttet til
kultur, kulturminne og museum.

d.

Vest-Agder-museet er positive til økt faglig samarbeid på tvers av dagens
fylkesgrenser, men må eventuelt komme tilbake til form og omfang.

Vest-Agder-museet IKS
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