STYRETS ÅRSBERETNING 2019
VEST-AGDER-MUSEET IKS – formål, visjon og verdier
Vest-Agder-museet er organisert som et interkommunalt selskap med formål å organisere
innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kunst- og kulturhistorien i VestAgder. Museet har ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som gjennom avtaler er
del av det konsoliderte museet.
Vest-Agder-museets slagord er Vi forteller din historie og museets visjon – som skal gi mening,
retning og fortelle oss hva vi skal strekke oss etter – er Sammen skal vi flytte grenser!
Dette betyr at medarbeidere, frivillige, ledelse, styre og eiere sammen skal by på det beste vi har og
er, og foreta smarte veivalg for gode opplevelser og ny innsikt.
Vest-Agder-museets kjerneverdier er:
EKTE – som betyr at vi holder det vi lover og er til å stole på.
Dette skal vi ytterligere forsterke gjennom originale gjenstander og historier som bekrefter
og utfordrer.
KREATIVE – som betyr at vi tar initiativ, er åpne, tenker nytt og er løsningsorienterte i møte
med publikum, hverandre og omverdenen. Vi skal være et levende museum som berører og
begeistrer.

VEST-AGDER-MUSEET IKS – organisasjon
Vest-Agder-museet IKS er et kulturhistorisk museum som ved utgangen av 2019 bestod av elleve
avdelinger lokalisert i Flekkefjord, på Lista, i Hægebostad, Lindesnes, Mandal, Kristiansand og
Vennesla. Avdelingene spenner over et bredt spekter fra kulturhistoriske museer til tekniskindustrielle kulturminner. I tillegg til de geografiske avdelingene kommer felles administrasjon og
fagseksjon som har kontorer i Vestre Lasarett på Odderøya i Kristiansand. Både fagseksjonen og
administrasjonen arbeider på tvers i museet, med felles faglige satsninger og administrative rutiner.
Deltakere i selskapet var i 2019 Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Vest-Agder. Eierandel
og deltakeransvar er fordelt slik:
Vest-Agder fylkeskommune 50/100
Kristiansand kommune 20/100
Flekkefjord, Farsund, Mandal og Vennesla kommune 5/100 hver
Sirdal, Kvinesdal, Lindesnes, Hægebostad, Audnedal, Lyngdal, Åseral, Marnardal, Søgne og
Songdalen kommune 1/100 hver
Eierandel vil bli justert fra 1. januar 2020 som følge av kommune- og fylkessammenslåinger.
Museet skal bidra til at kommunene i fylket får et godt museumstilbud, og at det legges til rette for
frivillig deltakelse i det museale arbeidet. Museet skal også gi faglig bistand til andre museer eller
samlinger som ikke er med i den konsoliderte enheten.
Alt arbeid i museet skal utføres i samsvar med ICOMs museumsdefinisjon og etiske regelverk.
Representantskap og styre
Representantskapet er Vest-Agder-museets høyeste myndighet og har 16 medlemmer, 1 medlem fra
hver deltakerkommune og 1 medlem fra Vest-Agder fylkeskommune. Terje Damman er valgt som
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representantskapets leder for perioden 2016 - 2019, med Margrethe Handeland som nestleder. Det
ble avholdt 2 representantskapsmøter i 2019; 15. mars og 26. november.
Vest-Agder-museet har et styre på 9 medlemmer med personlige varamedlemmer.
7 velges av representantskapet, og 2 velges av de ansatte. Valgperioden er 4 år, tilsvarende den
kommunale valgperioden. For ansatterepresentantene er valgperioden 2 år.
Styremedlemmer
Toril Runden – styreleder
Sally Vennesland – nestleder
Egil Normann Eek
Gordon Fuglestad
Jan Seland
Hilde Charlotte Solheim
Aslak Wegge
Judith Seland Nilsen – ansatterepresentant
Morten Bomann – ansatterepresentant

Personlige varamedlemmer
Inge Eikeland
Rune André Sørtveit Frustøl
Kai Steffen Østensen
Mette Fimreite Roth
Norunn Tveit Egenes
Harald Sødal
Kristin Ljosland
Birgit Gautschi - 1. vara
Oliver Torkelsen - 2. vara

Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter. En styresak ble behandlet på e-post. Totalt har 67 saker
blitt behandlet.
Styret har gjennom året blitt holdt informert om virksomhetens økonomiske situasjon og
økonomistyring. Styret har videre særlig vært involvert i saker knyttet til arbeidet med flere
byggeprosjekter: Nytt museumsbygg på Odderøya og magasin for Vest-Agder-museet,
publikumsmottak på Kristiansand kanonmuseum og verksted på Kristiansand museum. Styret har
også vært engasjert i arbeidet med å sikre varige driftsmidler til D/S Hestmanden/Norsk
krigsseilermuseum. I tillegg har styret arbeidet med og vedtatt strategisk plan for 2020-2022. Revisor
fra Agder kommunerevisjon deltok i styremøtet 26. februar 2019.
Handlingsrommet og utviklingsmulighetene for museet framover vil preges av regionreformen. VestAgder-museets administrasjon og styre har brukt alle muligheter til å delta i prosessene knyttet til
reformen, for å bidra til at premissene for museumssektoren og kulturminnevernet ivaretas på best
mulig måte.
Styret i Vest-Agder-museet er opptatt et tettere samarbeid innenfor museumssektoren på Agder.
Dette både som ledd i arbeidet med god ressursutnyttelse, faglig utvikling og styrking. Som ledd i
dette arbeidet har styrene for Vest-Agder-museet, Aust-Agder museum og arkiv og Interkommunalt
arkiv for Vest-Agder hatt to fellesmøter i 2019 og ett i 2018. Det er berammet nytt fellesmøte
mellom styrene i 2020. Mellom møtene følger administrasjonen opp konkrete forslag og tiltak for
tettere.

Ansatte, frivillige og arbeidsmiljø
Ansatte og frivillige i Vest-Agder-museet
Ved årsskiftet 2019/2020 hadde museet 66 ansatte fordelt på totalt 60,5 årsverk. Vest-Agder-museet
ønsker i størst mulig grad å bygge en fast stab for å ivareta det løpende arbeidet, og for å sikre at den
kompetansen som bygges forblir i museet. Imidlertid utgjør midlertidig ansatte en ressurs med
hensyn til gjennomføring av prosjekter og ekstra satsninger. I museets høysesong øker antallet
ansatte betydelig i form av fortellere/guider, butikk-, kafé- og vedlikeholdsarbeidere. Også i 2019 har
museet vært arena for arbeidspraksis og -trening for noen personer fra NAV og andre arbeidstiltaksinstitusjoner.
Side | 2

Delingen av museet i regionene øst og vest videreføres, og representanter for regionene, sammen
med leder for fagseksjonen, direktør og administrasjonssjef utgjør museets øverste ledergruppe.
Avdelingsledere/avdelingsansvarlige har deltatt i utvidet ledergruppe som har vært samlet tre
ganger.
Flere av avdelingene i Vest-Agder-museet har venneforeninger som deltar direkte eller indirekte i
driften. På Setesdalsbanen er de frivilliges innsats i togkjøringen avgjørende for driften i
sommersesongen, og det legges ned en betydelig frivillig innsats også gjennom resten av året.
På D/S Hestmanden legges det ned mange dugnadstimer knyttet til vedlikehold og ved seilinger.
Hestmandens Venner er også aktive i formidlingen av skipet og Norsk krigsseilermuseum. På de fleste
avdelingene i museet bidrar frivillige krefter både faglig og sosialt til miljøene de er en del av,
samtidig som de tilfører en verdifull innsats i form av dugnad.

Likestilling og inkludering
Vest-Agder-museet anser seg å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og
menn. Av 66 ansatte var 32 kvinner og 34 var menn. Vest-Agder-museets styre besto i 2019 av 4
kvinner og 5 menn. Styret har på bakgrunn av denne kjønnsfordelingen ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling i virksomheten. Museet har en inkluderende
arbeidsgiverpolitikk, og arbeider aktivt for å motvirke diskriminering.
Arbeidsmiljø (HMS) og arbeidsmiljøutvalg (AMU)
Styret mener at arbeidsmiljøet i Vest-Agder-museet er tilfredsstillende. Det bestrebes god intern
informasjonsflyt og kontinuerlig kommunikasjon mellom ansatte og ledelse for å oppnå medvirkning
og eierskap, og det legges vekt på sosiale og faglige aktiviteter som kan bidra til et godt
arbeidsfellesskap på tvers av fagområder og avdelinger. Det har i løpet av året vært flere møter
mellom de tillitsvalgte og ledelsen.
Museet er tilknyttet Agder Bedriftshelsetjeneste. I 2019 har bedriftshelsetjenesten bidratt med
støtte i enkeltsaker, foretatt ergonomigjennomgang ved enkelte avdelinger, foretatt radonmåling
ved det nye verkstedet på Lista museum, deltatt på vernerunder og gjennomført helse- og
arbeidsmiljøundersøkelse på Lasaretthøyden og på Sjølingstad. Disse følges videre opp i samarbeid
med bedriftshelsetjenesten.
Vest-Agder-museet er IA-bedrift og har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) der også bedriftshelsetjenesten
deltar. Det har vært avhold 4 møter i AMU i 2019 der blant annet sykefravær, helse- og
arbeidsmiljøundersøkelse, og andre tiltak i regi av bedriftshelsetjenesten og saker av relevans for
arbeidsmiljøet har blitt behandlet. Det ble rapportert inn to mindre uhell og en uønsket hendelse til
AMU i 2019.
Det totale sykefraværet i 2019 har ligget på 3,1 %. Dette er positivt med tanke på målsetningen i
museets handlingsplan for inkluderende arbeidsliv (IA) på 5,6 % sykefravær. Ordningen med mulighet
til å trene i arbeidstiden benyttes av en rekke av de ansatte, og må anses å ha positiv virkning på
trivsel og helse. Museet er medlem i Bedriftsidretten i Vest-Agder, noe som gir ansatte mulighet til å
delta i en rekke forskjellige sportslige aktiviteter - høsten 2019 stilte vi nok en gang med spreke
mixlag i Oljestafetten!
Påvirkning av det ytre miljø
D/S Hestmanden har dampkjele med oljefyring og forurenser noe under seiling. Ved kai er skipet
koblet til landstrøm for å begrense utslippene. Setesdalsbanens aktivitet er av en slik art at noe
utslipp i forbindelse med museumstogkjøring er uunngåelig. Det arbeides med flere enøk-tiltak for å
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begrense mulige utslipp fra verksteddriften. På Sjølingstad Uldvarefabrik forekommer utslipp fra
fyrkjelen, mens alt vaskevann som kan forårsake forurensning går gjennom renseanlegget før utslipp.
Utover dette bidrar ikke museets avdelinger til skadelig påvirkning av det ytre miljøet.

Utfordringer
Økonomisk handlingsrom
Museets begrensede økonomiske handlingsrom er en stor utfordring. De økonomiske rammene har
lenge vært stramme, at staten de siste årene i tillegg har lagt til grunn EBA-reformen også på
kultursektoren har gjort at museets økonomiske grunnfinansiering reelt sett er ytterligere forverret.
Det begrensede handlingsrommet gjør at museet ikke klarer å forvalte samlingene på en
tilfredsstillende måte, samt at publikumstilbudet er mer begrenset enn ønskelig. Museet har fra 2018
til 2019 kuttet en prosjektstilling og i 2019 kuttet ytterligere en 50 % stilling knyttet til
samlingsforvaltning.
Styret arbeider for å øke statlig finansiering opp mot tidligere normtall på 60 %, samtidig som museet
arbeider for å øke egeninntjening, både gjennom økt besøk, økt mersalg til besøkende og gjennom
støtte fra stiftelser og fond.
Driftsmidler D/S Hestmanden
Da styret i Vest-Agder-museet gikk inn for konsolidering med D/S Hestmanden i 2015, lå det som en
klar forutsetning at det måtte være sikkerhet for midler til drift. I statsbudsjettet for 2019 var dette
ikke innfridd. Manglende driftsmidler gjorde at skipet ikke kunne driftes og forvaltes på en forsvarlig
måte. Museet vedtok derfor sammen med Stiftelsen og Venneforeningen at skipet i sesongen 2019
måtte bli liggende ved kai på Bredalsholmen. Finansieringen er en deling mellom Kristiansand
kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kulturdepartementet. Forutsetningen for seiling i 2020 var
midler i revidert statsbudsjett og en varig økning fra og med statsbudsjettet for 2020. Dette målet ble
nådd og det planlegges for seiling og minnemarkering av krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig i
2020.
Oppdaterte museumsbygg, publikumsfasiliteter og universell utforming
Kulturhistorien skal være tilgjengelig for alle. Dette er også et viktig punkt i den siste
Kulturmeldingen, «Kulturens kraft» som ble presentert like før jul 2018. I dag er universell utforming
en stor utfordring ved mange av museets avdelinger. Mange av museumsbyggene tilfredsstiller heller
ikke dagens krav knyttet til klima, sikkerhet eller generelt arbeidsmiljø for ansatte. De gamle
museumsbyggene gjør det også vanskelig å leie inn utstillinger fra andre museer. I 2019 har det
særlig vært arbeidet med nytt publikumsmottak på Kanonmuseet. Dette ble fullfinansiert ved
årsslutt.
Nytt museumsbygg på Odderøya
Vest-Agder-museet mangler sitt "sentrale formidlingsbrygg" og Kristiansand museum sitt bymuseum.
Dette er vedtatt lagt til Odderøya. Museet arbeider sammen med Vest-Agder fylkeskommune og
Kristiansand kommune om å bygge et nytt museumsbygg. Vest-Agder fylkeskommune vedtok i 2019
å bevilge 1/3 av kostnadene. Kristiansand kommune har vedtatt en positiv verbalomtale. Museet
arbeider videre med finansiering fra Kristiansand kommune og Kulturdepartement.
Samlingsforvaltning, magasinsituasjon og registrering
Museet forvalter rundt 55 000 gjenstander og 220 000 foto. Da museet overtok forvaltningen av
samlingene var lite av dette digitalt registrert. Dette er et tidkrevende men prioritert arbeidsfelt for
museet. Manglende registreringer er også en sikkerhetsmessig risiko knyttet til dokumentasjon av
type gjenstander, antall og plassering ved brann eller innbrudd. Museet har organisert registeringen i
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"bootcamps" for å øke antallet registrerte gjenstander. Manglende/dårlige magasinforhold gjør dette
arbeidet ekstra krevende. Det oppleves lite konstruktivt å rense og registrere gjenstander for
deretter å plassere dem ned igjen på magasiner preget av fukt og mugg. Etablering av nytt magasin
har stort fokus i Vest-Agder-museet. I 2019 har det vært arbeidet for et samarbeid med Sørlandets
kunstmuseum, Lindesnes fyrmuseum og Kilden om et bygg som kan romme magasin og lager for alle
fire institusjonene.
Bygningsvern
Vest-Agder-museet forvalter 128 bygninger, hvor av 102 er freda/verneverdig bygg. Ca. 50 % av disse
byggene har etterslep på vedlikehold. Med dagens ressurser klarer ikke museet både å løfte
vedlikeholdet på de byggene som har store etterslep, samtidig som en holder et løpende vedlikehold
på den øvrige bygningsmassen.
Overføring av handlingsbåren kunnskap
Vest-Agder-museet forvalter mange teknisk-industrielle kulturminner som fremdeles er i drift, dette
gjelder f.eks. Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Her er den handlingsbårne (immaterielle)
kunnskapen essensiell for å kunne ta vare på, drifte og vedlikeholde maskiner, infrastruktur og utstyr
på en tilfredsstillende måte. Handlingsbåren kunnskapen er også sentral i museets arbeid med
bygningsvern og bygningsrestaurering.
Det prosjektorganiserte museet
Museets handlingsrom knyttet til ekstra vedlikehold, utstillinger, nybygg og andre utviklings- og
fornyingsprosjekter er knyttet til prosjekttilskudd. Dette gjør at museet må tenke nytt når det gjelder
organisering. Stadig mer av arbeidet vil være organisert i kortere eller lengre prosjekter, noe som
både gir utfordringer knyttet til å bygge opp og ned organisasjonen og gjennom økt gjennomtrekk av
ansatte på kortere kontrakter. Styret i Vest-Agder-museet er opptatt av å sikre en stabil
grunnbemanning.

Økonomiske forutsetninger og fortsatt drift
Styret betrakter Vest-Agder-museets økonomiske situasjon som utfordrende, spesielt med tanke på
muligheter for videre utvikling og realisering av visjoner og mål. Det arbeides på flere områder for å
endre situasjonen, både ved å oppnå økt økonomisk støtte fra offentlige tilskuddsytere på
kommunalt, fylkeskommunalt og statlig hold, og for å øke museets egeninntjening. Vest-Agdermuseet har en høy andel av de totale driftsmidlene bundet opp i lønn og sosiale utgifter. Spesielt
utgjør dagens ytelsesbaserte pensjonsordning en stor byrde for museets totale økonomi og
handlingsrom.

Årets resultat
Årets inntekter i driftsregnskapet, inklusive finansinntekter og prosjekttilskudd fra offentlige og
private tilskuddsytere, utgjorde kr. 80 173 552. I tillegg er det i kapitalregnskapet inntektsført
investeringstilskudd mottatt i 2019 på kr. 4 251 507. Det er ingen mva-kompensasjon knyttet til
investeringer. Tilsvarende utgjorde årets kostnader, inklusive renteutgifter, kr. 70 547 408. Til
sammen gir dette, korrigert for avskrivninger, et netto driftsresultat på kr. 10 919 331.

Avvik mellom årsregnskap og regulert budsjett 2019
I tabellen under redegjøres det for de mest betydelige avvikene mellom årsregnskap og regulert
budsjett 2019, for museet samlet (alle beløp i kroner):
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Hovedtall – inntekter:
Driftsinntekter:
Salgsinntekter
Leieinntekter
Tilskudd
Refusjoner inkl. sykepenger
Mva kompensasjon
SUM DRIFTSINNTEKTER

Regnskap
2019
7 183 593
93 683
70 859 355
895 975
233 566

Regulert
budsjett
2019
5 955 000
25 000
64 501 846
90 000
285 000

Regnskap
2018
7 648 137
86 595
57 481 396
1 334 669
2 984 085

79 266 172

70 856 846

69 534 882

- Salgsinntekter: Merinntektene knytter seg til de fleste avdelingene, og utgjøres av billettsalg,
salg av varer/suvenirer og salg i kaféene.
- Leieinntekter: Knytter seg til utleie av lokaler i forbindelse med arrangement samt utleie av
juleboder, beløpet er moderat budsjettert da disse inntektene er lite forutsigbare.
- Tilskudd: Det positive avviket er fordelt i avdelingene og vedrører hovedsakelig øremerkede
tilskudd til sikringstiltak og prosjektmidler fra ulike tilskuddsytere.
- Refusjoner inkludert sykepenger: Beløpet er redusert i forhold til 2018 men er fremdeles for høyt i
forhold til ønskelig. Lege meldt sykefravær er fremdeles hovedårsaken.
- Mva-kompensasjon: Det er nå kun to avdelinger som fremdeles er under ordningen, og
kompensasjonen er derfor betydelig redusert i forhold til tidligere år.

Hovedtall – driftsutgifter:
1. Driftsutgifter:

Regnskap
2019

Regulert
budsjett
2019

Regnskap
2018

Driftsutgifter
Varekjøp
Lønn og sosiale utgifter
Endring premieavvik
Forbruksvarer og tjenester
Vedlikehold og utvkl.. driftsmidler
Inventar og utstyr
Mva betalt komp.ordningen
Aktiviteter/prosjekter
Tap på fordringer
Avskrivninger

11 498 729
1 658 109
39 808 350
61 021
2 041 252
11 706 973
1 286 461
233 566
942 056
-12 821
1 293 187

11 742 341
1 280 000
38 292 816
0
1 772 029
14 221 046
990 000
285 000
983 000
0
1 000 000

13 156 414
1 644 658
37 822 551
-667 089
1 989 379
8 751 584
1 655 108
2 984 085
1 113 757
122 531
1 280 007

SUM DRIFTSUTGIFTER

70 516 883

70 566 232

69 852 985
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- Driftsutgifter: mindre forbruk en budsjettert som i hovedsak skyldes mindre innleie av fremmede
tjenester samt lavere markedsføringskostnader.
- Lønn og sosiale utgifter: Overforbruk skyldes hovedsakelig ansettelser og innleie av personer
knyttet til Hestmanden. I tillegg er det overforbruk på lønn til sesongansatte på noe avdelinger.
Premieavvik på pensjonsordningen er bokført og svekker posten med kr. 61 021.
- Kostnader til vedlikehold og utvikling driftsmidler er vesentlig lavere enn budsjettert. Dette
skyldes i hovedsak senere fremdrift knyttet til en del prosjekter, bl.a. i forbindelse med prosjekter
som avventer fullfinansiering.
- Inventar og utstyr knytter seg til både drift og prosjekter ved alle avdelinger. Posten har et positivt
avvik i forhold til budsjett og en klar forbedring i forhold til 2018.
- Aktiviteter/prosjekt: Faktiske kostnader er tilnærmet likt budsjettert med et lite positivt avvik.
- Tap på fordringer: en klar forbedring i forhold til 2018 og er et fokusområde også i 2020.
Det vises til regnskap 2019 med noter i det følgende for ytterligere detaljer.

Kapitalregnskapet:
KAPITALREGNSKAP

Regnskap
2019

Regulert budsjett Regnskap
2019
2018

Utgifter
Investering i inventar/utstyr
Investering i bygninger
Investering i EK innskudd KLP
Avsetning til fond

2 026 382
1 356 447
103 987
4 022 430

314 507
1 435 086
110000
130 000

1 183 722
4 630 715
110 330
2 124 075

SUM FINANSIERINGSBEHOV

7 509 246

1 989 593

8 048 842

Finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Investeringstilskudd
Mva kompensasjon
Bruk av bundet drifts- og inv fond
Bruk av disposisjonsfond

0
4 251 507
0
701 578
2 556 162

424 507
130 000
0
908 086
527 000

0
4 570 606
605 975
2 728 626
143 635

SUM FINANSIERING

7 509 246

1 989 593

8 048 842

De vesentligste avvikene er følgende:
- Investering i inventar / utstyr: Høyere enn budsjettert på grunn av større investeringer på
Hestmanden og på Setesdalsbanen enn forutsatt i revidert budsjett. I tillegg har det vært
endringer på hva som er ført som drift og hva som er ført som investering.
- Avsetning til fond: Høyere investeringstilskudd mottatt i forhold til regulert budsjett,
medfører en balanse som overføres til 2020 (gjelder bl.a. fullfinansiering av publikumsmottak
på kanonmuseet).
- Investeringstilskudd: Høyere som følge av nye investeringstilskudd.
- Bruk av disposisjonsfond: Denne posten dekker anskaffelseskostnader knyttet til
egenkapitalinnskudd KLP samt anskaffelser knyttet til nytt magasin.
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Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning
Kulturdepartements ordning med gaveforsterkning på private gaver har også i 2019 gitt uttelling for
Vest-Agder-museet. Følgende private gaver utløste gaveforsterkningsmidler på totalt kr 531 396.
- Kr 320 000 fra Hestmandens venner til istandsetting av «Ruffen» - gaveforsterkning kr
80 000.
- Kr 145 584 fra Stiftelsen UNI til sikring/istandsetting Flekkefjord museum – gaveforsterkning
kr 36 396.
- Kr 280 000 fra Stiftelsen UNI til sikring Kristiansand museum – gaveforsterkning kr 70 000.
- Kr 380 000 fra Gjensidige stiftelsen til revitalisering Kristiansand museum – gaveforsterkning
kr 95 000.
- Kr 1 000 000 fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse – gaveforsterkning kr 250 000.

Grunnlag for videre drift
Vest-Agder-museets egenkapital ved utgangen av 2019 utgjorde 63,9 millioner kroner, hvorav fri
egenkapital avsatt i disposisjonsfond utgjorde 3,2 millioner kroner. 27,6 millioner kroner var avsatt i
bundne driftsfond og 5,4 millioner kroner er avsatt i bundne investeringsfond. Styret anser museets
likviditet for å være god.
Grunnet den reelle nedgangen i statlige driftsmidler har Vest-Agder-museet svært begrenset
økonomisk handlefrihet innenfor ordinære driftsmidler. Museet satser videre på økt egeninntjening
og muligheten for å innhente offentlige og private prosjektmidler. Styret og ledelsen i museet mener
derfor at forutsetningen for fortsatt drift og utvikling av museet er til stede. Årsregnskapet er satt
opp under denne forutsetning.

Styret sier takk til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere
Styret retter en stor takk til alle ansatte og frivillige i Vest-Agder-museet. De ansatte har sammen
med de frivillige miljøene på en rekke avdelinger bidratt til å gi publikum gode opplevelser. Også
forvaltningsoppgavene er ivaretatt på en utmerket måte av venneforeninger og faglig kompetente
ansatte med stor glød for sitt yrke. Styret er videre takknemlige for samarbeidet med museets
eierstiftelser som også i 2019 har bidratt til realiseringen av viktige tiltak og prosjekter på
avdelingene. Totalt utgjorde den frivillige innsatsen i Vest-Agder-museet ca. 20 000 timer.
Museet sier takk til så vel offentlige som private tilskuddsytere for samarbeidet i året som har gått.
Andre samarbeidspartnere fra kulturinstitusjoner og næringsliv har også bidratt inn i museets
virksomhet.
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