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STYRESAK 37/19   

OPPFØLGING STRATEGISK PLAN, NYTT NAVN PÅ VEST-

AGDER-MUSEET 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

11. september 2019 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Styret vedtok i sak 27/19 ny strategisk plan for Vest-Agder-museet 2020-2022. 

Et av punktene i planen var nytt navn på Vest-Agder-museet og på nybygget, 

"Navet". Bakgrunnen for ønsket om å bytte navn på Vest-Agder-museet, er 

knyttet til at den geografiske betegnelsen "Vest-Agder" forsvinner fra 1. januar 

2020. 

 

Det har vært drøftet prosessen rundt navnebytte, både knyttet til VAM og til 

Navet. Museet tror at den allmenne interessen rundt navnet på "VAM" er 

relativt liten. Det er primært navnene på den enkelte avdeling publikum 

forholder seg til. Interessen for navnet på det nye museumsbygget på Odderøya 

vil derfor være tilsvarende større. Det foreslås derfor at nytt navn på VAM 

primært løses gjennom en intern navnekonkurranse med påfølgende prosess i 

VAM, eventuelt med noe ekstern bistand. Når det gjelder nytt navn på "Navet" 
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lyses denne ut som en offentlig konkurranse på et senere tidspunkt. 

 

Navnebytte fra VAM til et annet navn vil ha økonomiske konsekvenser. Dette 

er knyttet til utarbeiding av ny grafisk profil (inkludert ny logo), endring av 

nettsider og digitale maler (maler for brev, notater osv.). I tillegg inngår navnet 

Vest-Agder-museet i mange skilt og lignende rundt på museene og i det 

offentlige rom. Å bytte ut/endre disse vil innebære en stor kostnad. Denne må 

utredes nærmere. 

 

Når det gjelder type navn, så har det også vært poengtert fra utenfor VAMs 

organisasjon at museet på flere områder har både en nasjonal og en 

internasjonal posisjon. Dette gjelder f.eks. Setesdalsbanen, Hestmanden, 

Sjølingstad, plastbåt og arbeidet med samfunnsrolle. Av den grunn burde VAM 

finne et navn som ikke er geografisk tilknyttet, men heller sier noe VAM som 

organisasjon. Flere museer/museumsavdelinger har valgt denne tilnærmingen 

de siste årene for å ikke begrenses av geografi. Dette gjelder f.eks. Kode 

(Bergen), Anno (Hedmark), Kuben (tidligere Aust-Agder kulturhistoriske 

senter). 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret legger til grunn en intern prosess, event. med ekstern bistand 

knyttet til nytt navn på "Vest-Agder-museet". 

2. Styret legger til grunn at navnet primært ikke skal henvise til en 

geografisk plassering. Styret vedtar endelig navnevalg. 

3. Styret ber administrasjonen lage et estimat for kostnader knyttet til bytte 

av navn. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


