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STYRESAK 43/20  

REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2020 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

22. oktober 2020 

 

Saksbehandler 

Cathrine Ljunggren, Susan Reinhardtsen, John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Regnskap pr 31. august 2020 viser et mindreforbruk på de fleste avdelinger. Dette er 

dels knyttet til koronapandemien og prosjekter som har måttet utsettes på grunn av 

denne og dels prosjekter som har fått økte tilskudd til prosjekter som dels skal settes i 

gang i høst (Setesdalsbanen), dels gjelder 2021 (Hestmanden). 

 

Flere av kostnadene knyttet til prosjekter som har blitt utsatt pga. koronapandemien 

vil komme i løpet av høsten. Dette gjelder bl.a. utstillingskostnader knyttet til 

Flekkefjord og Mandal, sertifisering Hestmanden og istandsettingsprosjekter ved 

Setesdalsbanen, Sjølingstad og Kristiansand museum. 

 

Alle kostnader og inntekter vurderes i forhold til justert budsjett som er lagt fram for 

styret i sak 42/20. 

 

Totale inntekter i perioden utgjør kr. 45 698 650, mot budsjett kr. 44 584 197.  

 

Av dette utgjør bokførte salgsinntekter kr. 3 435 120 mot regulert budsjett på kr. 

4 376 167. På grunn av covid-19 har noen avdelinger hatt stor svikt i inntektene for 

2020, samtidig som enkelte avdelinger har gjort det bedre enn forventet. De 
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avdelingene som har hatt svikt i inntektene har blitt kompensert med ekstramidler fra 

Kulturdepartementet i forbindelse med covid-19 pandemien. 

 

Kostnader utgjør i alt kr. 6 402 752 mot budsjett kr 9 643 031. som nevnt i 

innledningen så har aktiviteten blitt forskjøvet grunnet nedstenging i 1. halvår. 

Aktiviteten har nå tatt seg opp og det er tatt høyde for at avviket mellom regnskap og 

regulert budsjett vil minke utover høsten. 

 

Ved Setesdalsbanen har i tillegg noen prosjekter blitt satt på vent i påvente av 

sikkerhet for finansiering. Dette er nå avklart og arbeidet med vedlikehold på bygg 

og skinnegang fortsetter ut over høsten. Ved Setesdalsbanen har også stengte grenser 

gjort at vedlikeholdsprosjekter på rullende materiell har blitt satt på hold. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering.  

 

 

Vest-Agder-museet IKS 




