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Vedlegg til saken
Avtale om driften av Lista museum på Nordberg fort

Saksfremlegg
Vest-Agder-museet har driftet kafé og formidlingsbygg på Nordberg fort siden 2011 og
har i samme periode stått for formidlingen av og på fortet. Vest-Agder fylkeskommune
har egne ansatte på fortet som har stått for drift og vedlikehold av bygningsmasse og
uteområde. Fortet er eid av Vest-Agder fylkeskommune. "Nybygget"/servicebygget er
eid av Vest-Agder fylkeskommune og Farsund kommune.

Samarbeidet på Nordberg har fungert godt og fellesskapet mellom museet,
fylkeskommune, friluftsråd og flere har vært utviklende. På noen områder har tidligere
avtaleverkverk vært noe uklart og VAF skriver i sin saksutredning til Hovedutvalg for
kultur og utdanning at de med ny avtale ønsker å klare opp i dette.

Vest-Agder-museet har følgende kommentarer til ny avtale:
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Ad. punkt 3. Vederlag
VAM oppfatter at punktet om gratis adgang er knyttet til kafébygget/servicebygget. I
dag må det betales for omvisninger eller tilgang til bygg som krever ekstra bemanning
eller at ansatte følger med for å låse opp og/eller ivareta sikkerheten. Hvis driften av
Lista museum skal være økonomisk bærekraftig, er en avhengig av at denne ordningen
kan videreføres.

Forutsetningen om gratis adgang har ligget til grunn siden første avtalen ble inngått i
2011. Museet er i utgangspunktet positive til at Nordberg skal være et lavterskel tilbud,
samtidig gir gratis adgang noen utfordringer. Den ene er knyttet til merverdiavgift
(jf. orientering fra revisor i sist møte). Hvis alle museets avdelinger hadde hatt
inngangsbillett, ville museet kunne forholdt seg til kun ett momsregime. I dag har
Tingvatn og Nordberg fort gratis inngang, noe som gjør at museet må regnskapsføre og
rapportere i henhold til to momsregimer.

Den andre utfordringen er av mer prinsipiell karakter. Vest-Agder-museet er positive
til gratis inngang, men i dag er museene avhengig av billettinntekter som del av sitt
driftsgrunnlag. Tilskuddsytere som Kulturdepartementet og i noe mer varierende grad
kommunene er tydelige i sin bestilling til museene at de forventer at en utnytter
inntjeningspotensialet. De siste årene har Kulturdepartementet lagt seg på ei linje hvor
indeksreguleringen bevisst ligger under reell lønns- og prisvekst, dette for at museene
skal effektivisere driften og øke sine egne inntekter. Skal museene ha gratis inngang,
må dette følges opp av andre insitamenter for å sikre en økonomisk bærekraftig drift.

Ad. punkt 5.1. Om drift av kiosk/kafé/billetter/guiding/uteleie
Museet stusser på forholdet mellom første avsnitt: "VAF eier bygget med inventar" og
tredje avsnitt "VAM dekker alle kostnader til utskifting av utstyr og nyinvesteringer til
drift av kiosk/kafé. I tidligere avtale var VAMs kostnader knyttet til eventuelle
oppgraderinger. Museet ser det som naturlig at VAF står for kostnadene til utskifting
av utstyr og nyinvestering i utstyr de selv skal eie videre, eventuelt at VAM står for
utskifting, men deretter eier dette inventaret.
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Ad. punkt 5.2. Adgang og åpningstider
Jf. ad. punkt 3 ovenfor.
Åpningstidsplanen må gjenspeile det økonomiske driftsgrunnlaget ved avdelingen.

Ad. punkt 5.5. VAMs plikter
Nordberg fort er et åpent friluftsområde eid av Vest-Agder fylkeskommune.
Fylkeskommunen har egne ansatte, inkludert vaktmester på Nordberg fort som skal
etterse og håndtere bygningsmasse og uteområde. Med bakgrunn i at dette er et
offentlig friluftsområde mener museet det er naturlig at VAF håndterer
søppelhåndtering som ikke er direkte relatert til kafedriften (avsnitt 5). Med samme
begrunnelse mener VAM det er naturlig at VAF håndterer arbeidet med å holde
parkeringsarealet i god stand, eventuelt at dette løses sammen med Farsund kommune
som har f.eks. brøyting ellers i området (avsnitt 6).

Ved øvrige leieforhold VAM er involvert i (også når det gjelder VAF) gjelder at utleier
(i dette tilfellet VAF) dekker kostnader til innvendig og utvendig vedlikehold, mens
museet dekker vedlikehold direkte knyttet til publikums bruk av arealene, dog ikke
vedlikehold knyttet til normal elde og slitasje. Hvis VAM skal stå for innvendig
vedlikehold i nevnte tre bygg, samt dekke alle kostnader knyttet til vedlikehold og
utskifter i disse, vil dette potensielt innebære en stor kostnad som Vest-Agdermuseet/Lista museum ikke har mulighet til å bære.

Museet har i utgangspunktet kun en 50 % håndverker ved Lista museum. Denne skal
sette i stand og vedlikeholde den antikvariske bygningsmassen ved friluftsmuseet på
Vanse, Hervold mølle, Østhassel redningsstasjon osv. Museet er bekymret for at nye
oppgaver knyttet til drift på Nordberg vil innebære reduksjon i kapasiteten til å drive
vedlikehold på bygningsmassen, noe som burde være primæroppgaven.
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Forslag til vedtak
Styret i Vest-Agder-museet godkjenner avtalen med følgende forutsetninger:
1. Det finnes en løsning knyttet til betaling for guiding, samt publikums adgang
til andre utstillinger enn de som er i servicebygget som er økonomisk
bærekraftig.
2. Som ledd i at Nordberg fort er et åpent friluftsmuseum eid av VAF, påtar VAF
seg ansvaret for søppelhåndtering som ikke er direkte knyttet til kafédriften,
samt arbeidet med å holde parkeringsarealet i god stand.
3. VAF organiserer og bekoster løpende innvendig vedlikehold nevnt i punkt 5.5
i avtalen.

Vest-Agder-museet IKS
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