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STYRESAK 06/17  

STYRETS VURDERING AV MUSEETS ØKONOMISKE SITUASJON 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. februar 2017 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

I forbindelse med den årlige rapporteringen og søknad om driftstilskudd fra 

Kulturdepartementet, skal museet gi en vurdering av den økonomiske situasjonen museet 

befinner seg i. Tidligere var det spesifisert at dette skulle være "styrets vurdering". Dette er 

ikke lengre spesifisert, men VAM fortsetter praksisen med å legge denne delen av 

søknaden, sammen med hovedprioriteringene for nye tiltak, frem for styret. 

 

Søknadsskjemaet for 2018 er lagt om på vesentlige punkter, bl.a. er delen som omhandlet 

vurderingene av økonomiske forhold delt opp i flere punkter. Hvert punkt kan maksimalt 

inneholde 500 tegn. De vesentligste punktene er gjengitt her (tekst i blå skrift er standard 

tekst hentet fra søknadsskjemaet): 

Styrets vurderinger av den økonomiske situasjonen 
Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til egeninntekter (500 tegn).  

[Gi en vurdering av egeninntektsutviklingen siste 3 år og utsiktene for inneværende år 

og neste år, herunder billettinntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak, samt 

gaver og sponsorinntekter.] 

 Ansettelse av markedsfører gir effekt. Forventing om økt egeninntjening de neste 

årene.  
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 Mange cruiseturister besøker museet. Antall anløp er utenfor museets påvirkning 

og svinger veldig. Påvirker besøk og egeninntjening.  

 VAM søker aktivt om ekstern støtte til bygningsvern, utstillingsprosjekter, 

utviklingsprosjekter og lykkes godt. Bidragsytere er stiftelser, ikke næringsliv, jf. 

nedenfor.  

 Det arbeides med sponsing, men utfordringer innen oljeindustrien gjør dette svært 

vanskelig. 

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen med hensyn til andre sentrale 

problemstillinger (500tegn). [Andre sentrale problemstillinger for institusjonen knyttet til 

den økonomiske situasjonen kan kommenteres her.] 

Styret betrakter den økonomiske situasjonen som utfordrende (28.02.17) og arbeider for å 

øke egeninntjeningen og for at statlig tilskudd økes til 60 %.  

 

Styret ser det som særskilt bekymringsfullt at staten de siste tre år ikke har indeksregulert 

tilskuddet tilsvarende lønns- og prisvekst. Dette vil i nær fremtid få konsekvenser for 

aktiviteten. 

 

Styret er bekymret over at driftstilskudd knyttet til konsolidering med Hestmanden ikke er 

på plass. Dette var en forutsetning for vedtaket i 2015. 

Nye prioriterte tiltak 2018 
Vest-Agder-museet vil i 2018 primært fremme driftsmidler knyttet til konsolideringen med 

D/S Hestmanden som nytt prioritert tiltak for 2018. Dette er tilsvarende 2015, 2016 og 

2017. 

Byggesøknader 
Vest-Agder-museet vil fremme søknad om støtte til nytt museumsbygg og magasin. 

Søknaden fremmes som et samlet prosjekt, men med to byggetrinn. Søknaden om magasin 

er mest ferdig og fremheves for 2018. Det redegjøres for pågående arkitektkonkurranse 

knyttet til nytt museumsbygg, samt premisser lagt i denne. 
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Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til administrasjonens forslag til "Styrets vurderinger av den 

økonomiske situasjonen". 

2. Styret gir sin tilslutning til at driftsmidler knyttet til konsolidering med D/S 

Hestmanden gis prioritet i forhold til "nye tiltak". 

3. Styret gir sin tilslutning til at det fremmes søknad om økonomisk støtte til nytt 

museumsbygg og magasin. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


