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Saksfremlegg
Da styret i Vest-Agder-museet i 2015 gikk inn for konsolidering med Hestmanden, samt
forpliktet seg i forhold til den videre driften, lå det inne en forutsetning om at midler til drift
måtte komme når gjenstående investeringer er gjort. Intensjonen fra styret var at dette skulle
gjelde fra 1. januar 2017:
1. Styret vedtar å konsolidere med D/S Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum.
2. Styret gir sin tilslutning til vedlagte konsolideringsavtale, inkludert angitte tidspunkt
for overtakelse av ansvar og råderett.
3. Styreleder og direktør gis mandat til å gjøre eventuelle mindre justeringer i avtalen,
som ledd i sluttforhandlinger med Stiftelsen Hestmanden.
4. Det er en forutsetning for en videreføring av konsolideringen at driftsmidler fra
staten kommer når gjenstående investeringer er gjort.
5. Vest-Agder-museet trer inn i Stiftelsen Hestmandens låneforpliktelser overfor VestAgder fylkeskommune. Dette under forutsetning av at man kommer til enighet med
fylkeskommunen om en nedbetalingsplan og at konsolideringen videreføres jf. pkt. 4.
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I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 er det ikke lagt inn noen midler til Hestmanden.
Regjeringen har imidlertid bevilget kr 2 millioner i restmidler fra 2016 til bruk i et "prøveår".
Midlene kan brukes fritt til drift knyttet til Hestmanden i 2017, men er en
engangsbevilgning. På den ene siden er det gledelig med en bevilgning til driften av skipet,
på den andre siden er det skuffende at den er så lav i forhold til det reelle behovet.
Investeringene i skipet skal i hovedsak være gjort innen utgangen av 2016, men offisiell
åpning er planlagt 25. juni 2017.

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Vest-Agder-museet utredet driftskostnader for
seilende skip. Samlet for teknisk vedlikehold og formidling er disse på kr 10 millioner +
mva. I tillegg kommer kostnader til seilinger på mellom kr 30 000 og 50 000 pr døgn.
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune bidrar i dag med i overkant av
kr 2 millioner til drift av skipet. Regjeringen har henvist til at de med utgangspunkt i de nå
bevilgende midler ønsker en videre dialog om finansieringsmodell. For Vest-Agder-museets
del er det viktig at denne dialogen også innbefatter en diskusjon om ambisjonsnivå for D/S
Hestmanden/Norsk krigsseilermuseum. Pt. ligger til grunn tilnærmet helårsåpent museum,
med seilinger i sommermånedene.

Med utgangspunkt i årets bevilgning har Vest-Agder-museet bedt om høring i Familie- og
kulturkomiteen. Innspill og forslag til merknad ligger vedlagt.

Forslag til vedtak
1. Styret viderefører konsolideringen.
2. Styret legger fremdeles til grunn vedtaket fra sak 39/15: "Det er en forutsetning for
en videreføring av konsolideringen at driftsmidler fra staten kommer når gjenstående
investeringer er gjort."
3. Styret ber administrasjonen innkalle Kulturdepartementet, Kristiansand kommune og
Vest-Agder fylkeskommune til et møte om ambisjoner for skipet/Krigsseilermuseet,
samt finansieringsmodell så snart som mulig etter at Statsbudsjettet er vedtatt og slik
at økte tilskudd kan innarbeides i revidert statsbudsjett sommeren 2017.

Side 2 av 2

