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Vedlegg
1. Styresak Vest-Agder-museet: https://www.vestagdermuseet.no/wpcontent/uploads/2021/02/Styresak-1021-Strukturgjennomgang-museenepa-Agder.pdf
2. Sak i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet:
https://sru.agderfk.no//api/utvalg/200043/moter/492990/behandlinger/20/0

Saksfremlegg
«Regionplan Agder 2030», med tilhørende handlingsprogram for 2020-23
inneholder bl.a. et punkt knyttet til gjennomgang av museumsstrukturen:
«Gjennomgang av museumsstrukturen i Agder, med ønske om å avklare videre
utviklingsmuligheter og ytterligere konsolidering».

Styrene i de tre institusjonene Vest-Agder-museet, Aust-Agder museum og arkiv
og Arkivsenter Sør (tidligere IKAVA) har de siste årene hatt to årlige fellesmøter
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mellom styrene. I tillegg har det vært et utvidet samarbeid på faglig og
administrativt nivå.

På grunn av koronapandemien var det ikke mulig å gjennomføre noen felles møter
i 2020, men den 21. januar 2021 ble det avholdt møte på Teams mellom
styreledere, nestledere og direktører fra de tre institusjonene, samt fylkesordfører,
rådmann, direktør for næring, kultur og kulturminnevern og seniorrådgiver fra
avdeling for kulturminnevern i fylkeskommunen.

Styret ønsker gjennom denne saken og supplerende muntlig informasjon under
møtet, å holde museets eiere orientert om arbeidet og gi eierne mulighet til å
komme med innspill og kommentarer.

Styret i VAM drøftet sak på sitt styremøte den 25. februar:
https://www.vestagdermuseet.no/wp-content/uploads/2021/02/Styresak-1021Strukturgjennomgang-museene-pa-Agder.pdf, og fattet følgende (enstemmige)
vedtak som innspill til den videre prosessen:
1. Styret stiller seg positive til oppstart av en prosess for å se på
museumsstrukturen på Agder.
2. Med bakgrunn i erfaringene fra andre konsolideringer, og den allerede
etablerte strukturen i tidligere Aust-Agder, mener styret i VAM det er
naturlig å se arkiv og museum i sammenheng.
3. Styret mener følgende punkter bør beskrives, utredes og vurderes:
Økonomiske forhold i dagens institusjoner og økonomiske
konsekvenser knyttet til en konsolidering; Museumsfaglige effekter og
gevinster – her under hvordan institusjonene faglig supplerer eller
dupliserer hverandre; Eventuelle nye oppgaver; Organisering og
selskapsform/modell for eierskap; Forholdet mellom de konsoliderte
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museene og museer uten statlig støtte («ubemanna museer»).
4. Styret mener museene og fylkeskommunen bør samarbeide tett om
arbeidet, her under også felles dialog med Kulturdepartementet.
Fylkeskommunen eller annen «nøytral part» bør lede arbeidet. De
ansattes involvering og medvirkning i prosessen må ivaretas på en god
måte.
5. Styret forutsetter at museumsavdelingene/besøksmålene videreføres.
6. Styret forutsetter at arbeidet med finansiering av magasin og
museumsbygg videreføres parallelt med utredning av strukturendring.
Museumsbygg og magasin må være fullfinansiert fra
Kulturdepartementet, fylkeskommune og kommune, og byggestart
vedtatt, før styret vil vedta en eventuelt ny konsolidering.
7. For øvrig henvises til saksutredningen for begrunnelser for ovenfor
nevnte punkter.

Forslag til vedtak
Representantskapet tar saken til orientering

Vest-Agder-museet IKS
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