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Saksfremlegg 

I den årlige søknaden til Kulturdepartementet rapporterer museet på bl.a. den 

økonomiske situasjonen, og museet søker om nye tiltak for perioden 2021 og 

fremover.  

 

Vurdering av den økonomiske utviklingen 

Tidligere var det spesifisert at vurderingen av den økonomiske situasjonen skulle 

være "styrets vurdering". Dette er ikke lengre spesifisert, men VAM har fortsatt 

praksisen med å legge denne delen av søknaden frem for styret. Styrets vurdering 

kan kun inneholde 750 tegn, inkludert mellomrom. 

 

I 2019 skrev styret: 

«Styret betrakter museets økonomi som krevende. Det arbeides for økt 

egeninntjening og at statens tilskudd økes til 60%. Lav statlig 

indeksregulering fom 2014 har forverret museets mulighet for forsvarlig 

drift. Dette har fått konsekvenser for bygningsvedlikehold og andre 
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basisfunksjoner. 

 

Økte krav til vedlikehold, sertifisering og kontroller gir utfordringer med å 

på sikt holde de tekniske industrielle kulturminnene operative uten økte 

tilskudd. 

 

Styret er særlig bekymret for at driftstilskuddet til Hestmanden ikke er på 

plass. Dette var en klar forutsetning da Kulturdep. initierte konsolideringen i 

2015. I 2019 vil skipet måtte ligge ved kai, dette vil også være situasjonen 

fremover om ikke nødvendig tilskudd til drift kommer på plass.» 

 

Forslag til vurdering av den økonomiske situasjonen 2020: 

«Styret betrakter museets økonomi som krevende. Det arbeides for økt 

egeninntjening og at statens tilskudd økes. Lav statlig indeksregulering 

f.o.m. 2014 har forverret museets mulighet for forsvarlig drift. Dette har 

resultert i nedbemanning med konsekvenser for samlingsforvaltning og 

andre basisfunksjoner. 

 

Økte krav til vedlikehold, sertifisering og kontroller gir utfordringer med å 

holde de teknisk-industrielle kulturminnene operative uten økte tilskudd. Ett 

mulig kutt i tilskudd fra BaneNOR vil få alvorlige konsekvenser. 

Manglende justering for lønns og prisvekst fra Riksantikvaren knyttet til 

Sjølingstad Uldvarefabrik gir utfordringer med å holde på 

virksomhetskritisk kompetanse. Økt egeninntjening kan ikke kompensere 

for reduserte tilskudd.» 

 

Tiltak 2021 

Vest-Agder-museet har de siste årene søkt om investeringsmidler til nytt 

museumsbygg og magasin via posten for tilskudd til Nasjonale kulturbygg. 

Direktøren foreslår at museet sender fornyet søknad til dette formål for 
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statsbudsjettet for 2021. 

 

Styret i Vest-Agder-museet har tidligere vedtatt å se på alternative finansiering av 

magasin gjennom leie og følgelig behov for økte driftsmidler. Direktøren foreslår at 

Vest-Agder-museet søker Kulturdepartementet om økte driftsmidler knyttet til både 

leie av magasin og felleskostnader/driftskostnader (strøm, lønn mm.) i forbindelse 

med statsbudsjettet for 2021. 

 

Det har noen ganger vært gitt statlig støtte til utstillinger ved museene. Vest-Agder-

museet arbeider for å etablere lokalhistoriske utstillinger ved de ulike avdelingene. 

Målet er ny utstilling i Mandal i 2021, knyttet til byjubileet. Direktøren foreslår at 

det søkes statlig medfinansiering til denne utstillingen. 

 

Tilskudd til drift skal i søknaden angis i prioritert rekkefølge. Midler til leie/drift av 

magasin gis prioritet 1. 

 

 

Forslag til vedtak 

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

av den økonomiske situasjonen" og gir direktøren mandat til å foreta mindre 

justeringer for å tilpasse teksten søknadsskjemaets rammer. 

2. Vest-Agder-museet søker investeringstilskudd til nytt magasin og 

museumsbygg og driftsmidler til leie (alternativ finansiering) og drift av 

nytt magasin i statsbudsjettet for 2021. 

3. Vest-Agder-museet søker midler til oppgradering av lokalhistorisk utstilling 

i Mandal i 2021. Søknadene knyttet til museumsbygg og magasin gis 

prioritet 1. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


