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Saksfremlegg
I forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylker, har
Aust-Agder museum og arkiv (AAma), Vest-Agder-museet (VAM) og
Interkommunalt arkiv Vest-Agder (IKAVA) gjennomført tre fellesmøter for
styrene i de tre institusjonene. I mellom møtene har ledelsen i museene hatt
møter for å drøfte fellesprosjekter og fellesløsninger. Det har også vært ett
felles ledermøte.

AAma og VAM har en lang historie med samarbeid. Dette gjelder f.eks.
forskning (Forskernettverk Agder), bilde innsamling (Agderbilder),
bokproduksjoner, formidling (bl.a. Sørlandske lærerstevne), arkivinnsamling
knyttet til plastbåtens historie, digital formidling. Som en oppfølging av
styrenes fellesmøter ble det også laget et fellesprosjekt knyttet til 8. mai
markeringen. Ambisjonen var en fysisk vandreutstilling, men pga. korona ble
den omgjort til en digital utstilling.
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Selv om samarbeidet mellom de to institusjonene allerede er vel etablert og
fungerer godt, har det vært nyttig for styrene å bli bedre kjent med hverandre og
med hverandres institusjoner. I tillegg har en arbeidet for å etablere samarbeid
på nye områder.

I sist styremøte ble det orientert om fylkeskommunens arbeid med
handlingsplan knyttet til «Regionplan Agder 2030». I denne er det et avsnitt
som omhandler museumsstrukturen på Agder:

Gjennomgang av museumsstrukturen
Gjennomgang av museumssektoren i Agder med ønske om å avklare videre
utviklingsmuligheter og ytterligere konsolidering.
Hvem: Fylkeskommunen tar initiativ, i samarbeid med museer, akademia og
kommuner.
Hvorfor: Styrke museumssektorens samfunnsrolle, og videreutvikle de som
arenaer for aktivitet, læring, debatt, mangfold og inkludering.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet behandlet saken i sitt møte
den 23. september 2020 og fattet følgende vedtak:

«Fylkestinget ber administrasjonen jobbe videre med Handlingsprogram for
oppfølging av Regionplan Agder 2030, etter prinsippene vedtatt i fylkesutvalget
28.1.2020. Aktuelle samarbeidsaktører involveres i utformingen av tiltakene,
slik at handlingsprogrammet er godt forankret i regionen.»

Bakgrunnen for at styrene i VAM, AAma og IKAVA allerede i 2018 hadde ett
første felles møte, var både å bli kjent, men også å ha eierskap og tidlig
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involvering i en slik prosess og vurdering som her skissert. Dette vil være viktig
også for nytt styre og for ledelsen i de tre institusjonene. Det var i
utgangspunktet planlagt ett nytt felles møte før sommeren 2020, men pga.
korona ble både styrevalgene og styremøtene utsatt/overført til Teams. Det vil
imidlertid være naturlig å gjenoppta møtesekvensene med de to andre
institusjonene nå som nye styrer er valgt alle steder og fysiske møter igjen kan
gjenopptas.

Med bakgrunn i vedtak i Agder fylkeskommune vil det være naturlig å invitere
Agder fylkeskommune til neste fellesmøte mellom styrene med tanke på en
presentasjon av arbeidet med Regionplanen med tilhørende handlingsplan.

Styret må drøfte tidspunkt for et slik møte. På den ene siden er allerede saken
på den politiske agendaen, på den andre siden har både VAM og AAma nye
styrer med flere nye medlemmer som ikke kjenner egen organisasjon så godt
enda. Det legges opp til videre presentasjon av de ulike delene av virksomheten
i kommende møter, samt besøk på de ulike avdelingene i løpet av vinteren (jf.
sak om møteplan (sak 45/20)).
I tråd med vedtaket i fylkeskommunen bør også saken legges frem som en
drøftingssak for museets eiere i representantskapet. Første møte er i tråd med
møteplan berammet til den 26. november 2020, neste møte vil være i perioden
12. – 15. april 2021.

Forslag til vedtak
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1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret tar initiativ til et nytt fellesmøte mellom VAM, AAma og IKAVA
den xx.xx.xx. Fylkeskommunen inviteres til møtet.
3. Styret ber administrasjonen legge frem en drøftingssak for
representantskapet med tanke på at styret kan få innspill fra eierne om
deres syn på saken.

Vest-Agder-museet IKS
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