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Saksfremlegg
Vest-Agder-museet søkte Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand
kommune om totalt kr 5 millioner til videre arbeid med nytt museumsbygg og
magasin, her under klargjøring for flytting av gjenstander til nytt magasin.
Beløpet fordeler seg på 2019 og 2020. Beløpet er videre budsjettmessig fordelt
med kr 2 millioner knyttet til videre arbeid med nytt museumsbygg og kr 3
millioner knyttet til klargjøring av gjenstander for flytting til nytt magasin.
Forholdene rundt anbudsutsetting av nytt magasin behandles i egen sak.

Det arbeides videre med fullfinansiering av museumsbygg. Finansiering fra
Vest-Agder fylkeskommune er på plass. Kulturdepartementet avventer trolig
sin beslutning til også Kristiansand kommune har tatt stilling til saken. Når det
gjelder magasin arbeides det videre ut fra modellen om at ekstern utbygger
bygger magasin/lager som leies ut til Kilden, SKMU, VAM og Lindesnes
fyrmuseum.
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Særskilt nytt museumsbygg, "Navet"
Det har vært usikkerhet rundt kravet om ny reguleringsplan for området. Bygget
ligger innenfor regulert byggeområde, med unntak av en liten bit i nordøstre
hjørne. Dette er tatt opp med Kristiansand kommune i forhåndskonferanse
gjennomført av WSP. Kommunen vil ikke stille krav til ny reguleringsplan. I
stedet legges opp til en prosess med rammesøknad med dispensasjon. Det vil bli
stilt krav om utomhusplan og teknisk plan.

WSP/VAM melder nå tilbake til kommunen tekniske data på antatt antall
publikum mm. som vil virke inn på tekniske forhold. Kommunen vil på sin side
melde tilbake hvor stort område utomhusplan og teknisk plan må omfatte,
hvilke deler som vil ligge under Kristiansand Eiendom og hvilke som vil ligge
under ingeniørvesenet eller parkvesenet. Ut fra dette vil WSP, Helen og Hard
og Atsite kunne komme med en konkretisering av kostnadene, som igjen danner
grunnlag for budsjett som legges frem for byggekomiteen og styret. Dette vil
trolig ikke være avklart før i slutten på oktober.
Oppgavefordelingen på de tre fagområdene vil trolig bli:
-

Rammesøknad med dispensasjon: Hovedansvar Helen og Hard.

-

Teknisk plan: WSP (sammen med Kristiansand Eiendom og
ingeniørvesenet).

-

Utomhusplan: Atsite sammen med Helen og Hard (og sammen med
parkvesenet).

Særskilt nytt magasin
Gruppa som arbeider med flytting til nytt magasin har hatt sitt første møte etter
at bevilgningene ble kjent og etter at alle er tilbake fra permisjoner. Gruppa
arbeider nå med erfaringsinnhenting fra andre museer som har gjennomført
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større flytteprosesser. Disse erfaringene vil danne grunnlaget for utarbeidelse av
plan for registrering og pakking av gjenstander, klargjøring for flytting og selve
flyttingen. Dette inkluderer også disponering av personellressurser og budsjett.
Selve intensiveringen av arbeidene med registrering og pakking starter opp når
forholdene rundt anbud og byggestart/ferdigstilling er avklart nærmere. Hvis
dagens fremdriftsplan følges vil dette innebære at museets konservator,
samlingsansvarlig og registrator (tre personer) i stor grad vil være bundet opp i
flytteprosessen i 2020 og 2021. Dette vil bli lagt til grunn i museets
handlingsplan og budsjett for 2020.

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS
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