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Saksfremlegg
Det vises til tidligere styresaker (nr. 28/16, 29/16, 37/16 og 41/16).
Ad. magasin
Det er gjennomført møte med grunneier på Mjåvann. Ulike tomteforslag ble fremlagt.
Konklusjonen etter at befaring og møter er gjennomført både i Sogndalen og i
Lillesand, er at de to alternativene er nokså parallelle både i forhold til
vertskommunenes engasjement og positivitet, samt i forhold til hensiktsmessighet i
forhold til museets behov. Prismessig ligger de i utgangspunktet likt, Mjåvann kanskje
litt under.
Det er undersøkt med innkjøp hos Vest-Agder fylkeskommune i forhold til regler rundt
tomtekjøp og offentlig anskaffelser. Tomtekjøp er unntatt disse reglene. Museet vil gå i
dialog med begge tilbydere i forhold til om noen av dem har noe å gå på prismessig.
Da de to alternativene stiller likt ellers, vil pris bli tillagt større vekt.
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Ad. nytt museumsbygg og arkitektkonkurranse
I sist styremøte gikk styret inn for en begrenset arkitektkonkurranse med
prekvalifisering. Dette bygget på råd fra Per Rygh i Norske arkitekters landsforbund
(NAL). Rygh er nå gått av med pensjon og vi her henvist videre til Gisle Nataas, også
han i NAL. Han fraråder en slik løsning, og anbefaler heller en ordinær "ett-trinns"
plan og designkonkurranse. Bakgrunnen for dette er at ved en prekvalifisering skal
utvelgelsen av de som går videre skje med bakgrunn i arbeider de har gjort tidligere,
faglig bakgrunn for arkitektene som skal arbeide med prosjektet osv. En slik utvelgelse
er vanskeligere å begrunne enn en avgjørelse hvor et konkret forslag til bygg
foreligger. Det foreslås at styret delegerer til styreleder og nestleder å sammen med
direktøren og i dialog med NAL avgjøre nærmere konkurranseform. Det forutsettes at
konkurransen kan løses innenfor satte økonomiske rammer.
Tidsmessig og økonomisk vil ikke en "ett-trinns" plan og designkonkurranse kommer
noe dårligere ut, men i tråd med sist styrevedtak må da utlysningen utsettes til også
midlene fra Kristiansand kommune er "sikre".
Det skal i inneværende uke gjennomføres nytt møte med NAL. I tillegg er Erik
Sandsmark i Kristiansand kommune forespurt om et møte for å gjennomgå
konkurransegrunnlaget.
Konkurransegrunnlaget er nå på det nærmeste ferdig. Krav til utstillingsrom (lys,
styrke på tak og gulv osv.) er i ferd med å blir skrevet inn. Et utkast er oversendt NAL.
Når tilbakemeldinger er mottatt fra dem, sendes utkastet over til styret for videre
behandling.
Nataas i NAL var åpen for å øke antallet jurymedlemmer fra seks til sju, uten at dette
automatisk utløste en arkitekt til. Hvis dette er formelt korrekt foreslås det at antallet
medlemmer i juryen økes til sju og at Kristiansand kommune og Vest-Agder
fylkeskommune får hver sin representant.
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Forslag til vedtak
1. Status på arbeidet med endelig lokalisering av magasin tas til orientering.
2. Styret delegerer til styreleder og nestleder å sammen med direktør, og etter
samtaler med NAL, å avgjøre konkurranseform innenfor vedtatte økonomiske
ramme.
3. Styret godkjenner fremlagte konkurransegrunnlag. Styret gir styreleder,
nestleder og direktør mandat til å gjøre justeringer som følge av videre dialog
med NAL.
4. Forutsatt at dette er formelt mulig, økes antall medlemmer i juryen fra seks til
sju. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune får da hvert sitt
medlem. Øvrige medlemmer blir som vedtatt i sak 41/16.

Vest-Agder-museet IKS
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