STYRES AK 04 / 17
NYTT M USEUMSBYGG OG M AG ASI N
Går til
Styrets medlemmer

Styremøte
17. januar 2017

Saksbehandler
John Olsen

Saksfremlegg
Ad. magasin
Styret har tidligere vært orientert om arbeidet med lokalisering av nytt magasin. Flere
alternativer har vært utredet. I første omgang arbeides det ut fra håpet om å kunne få
tilskudd gjennom "tiltakspakkemidler". Da er det nybygg som er aktuelt. I den
forbindelse har museet vært avhengige av en velvillig kommune som ønsker å fremme
en søknad for oss. I tillegg har tomtepris vært viktig i forhold til realiseringen. I siste
runde har Kjerlingland i Lillesand og Mjåvann i Songdalen vært de to aktuelle
plasseringene. Etter en helhetlig vurdering, hvor også pris har vært tillagt vesentlig
vekt, har vi endt ned på Mjåvann i Songdalen som det beste alternativet. Jf. tidligere
vedtak var endelig avgjørelse delegert til styreleder, nestleder og direktør. Beslutning
ble tatt like etter nyttår. Protokoll fra beslutningstakingen sendes styret.
Museet vil nå utarbeide endelig søknad, som både sendes inn via Songdalen kommune
og via ordningen med støtte til "Nasjonale kulturbygg" som del av prosjektet "Nytt
magasin og museumsbygg for Vest-Agder-museet".
Ad. valg av konkurranseform for nytt museumsbygg
Det har vært drøftet to ulike modeller: Åpen konkurranse, eller en konkurranse med
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prekvalifisering. Etter flere runder hvor museet søkte råd hos så vel Norske arkitekters
landsforbund, som kommune og fylkeskommune, ble konklusjonen en begrenset planog designkonkurranse med prekvalifisering. Jf. tidligere vedtak var beslutningen
delegert til styreleder, nestleder og direktør. Protokoll fra beslutningstakingen sendes
styret.
På grunn av endrede grenseverdier fra 1. januar 2017 for når ting må legges ut på
Doffin, var Doffin stengt fra medio desember til 1. januar (gjaldt prosjekter som også
skulle ut i EØS området). Utlysningen ble derfor lagt ut 2. januar. Frist for å melde sin
interesse er satt til 20. januar kl. 12.00. Konkurransen har vakt stor interesse og
spørsmål er mottatt fra mellom 10 og 15 ulike kontorer, de fleste utenlandske.
Videre fremdrift
Frist for å melde sin interesse for å delta i prekvalifiseringen er satt til 20.01.17
kl 12.00. Kristiansand kommune ved Erik Sandsmark vil bidra til å velge ut hvilke
kandidater som går videre. I tillegg er det satt ned ei intern arbeidsgruppe som vil gå
gjennom søknadene med særlig fokus på kandidatenes erfaring innen formidling,
utstillingsrom og publikumsflyt.
Målet er at selve konkurransen starter den 1. februar og at frist for innlevering settes til
31. mars. April vil gå med til juryering og deretter offentliggjøring så snart protokoll
mm. er kvalitetssikret – dog ikke senere enn 1. juni 2017.
Søknad til Kulturdepartementet går parallelt.
Juryens sammensetning
Styret drøftet før jul sammensetningen av juryen. Det ble da vedtatt:
1. Styreleder VAM
2. Direktør VAM
3. Ansatt representant VAM
4. Arkitekt NAL
5. Arkitekt NAL
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6. Representant fra Vest-Agder fylkeskommune eller Kristiansand kommune.
Det er senere drøftet å øke juryen til åtte, ved at Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune får hver sin representant. Da må også antall arkitekter økes fra
to til tre. Det forutsettes da at enten kommune eller fylkeskommune stiller med en
arkitekt vederlagsfritt.
Økningen forutsetter at de påtenkte kandidatene har tid i april og mai, når juryeringen
skal foregå. Det foreslås at styret gir mulighet til å øke antallet personer i juryen med
to, men at det delegeres til styreleder, nestleder og direktør å ta endelig stilling når
kandidatene er kontaktet og har avklart at de har tid/ønsker å prioritere dette.
Konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlaget legger føringene for den endelige konkurransen (del to). Denne
skal sendes de tre til fem kandidater som bli valgt ut til å gå videre, senest dagen for
oppstart. Dokumentet ettersendes styre og presenteres i tillegg mer inngående i møtet.

Vedtak
1. Styret tar beslutningen om plassering av magasin på Mjåvann til etterretning.
2. Styret tar beslutningen om "Begrenset plan og designkonkurranse med
prekvalifisering" som konkurranseform for nytt museumsbygg til etterretning.
3. Styret tar den videre fremdriften til orientering.
4. Styret gir sin tilslutning til at juryens antall kan økes fra seks til åtte. Styret
delegerer til styreleder, nestleder og direktør å fatte endelig beslutning innenfor
gjeldene økonomiske rammer.
5. Styret gir sin tilslutning til konkurransegrunnlaget og godkjenner at
dokumentet vil være førende for konkurransen.

Vest-Agder-museet IKS
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