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STYRESAK 39/21  

NYTT MUSEUMSBYGG OG MAGASIN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. oktober 2021 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg 

 

Saksfremlegg 

Museumsbygg 

Museet ved styreleder, nestleder og direktør har før og etter sommeren 2021 

gjennomført møter med de fleste nåværende eller eventuelt kommende 

stortingsrepresentantene fra Vest-Agder. I tillegg er det gjennomført flere møter 

med politikere fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune. En 

nærmere redegjørelse vil bli gitt i styremøtet. 

 

Det er videre avholdt møte med museets to største eiere: Agder fylkeskommune 

og Kristiansand kommune om både museumsbygg og magasin. 

 

Museet søkte før sommeren om kr 60 millioner i støtte fra Cultiva. Saken ble 

behandlet i august, med tilsagn på omsøkte kr 60 millioner, men hvor de siste kr 

15 millioner forutsetter tilsvarende beløp fra andre private. Det arbeides med 
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dette. Etter dette gjenstår statens andel, 1/3 av kostnadene og andelen knyttet til 

Kristiansand kommune. Kommunen er omsøkt kr 28 millioner 2021 kroner. 

 

Nå som museet begynner å få finansieringen på plass, men hvor deler av denne 

er knyttet til private midler, blir det enda viktigere å holde oppe fremdriften, 

slik at ikke bidragene spises opp av prisvekst.  

 

Tentativ fremdriftsplan, forutsatt finansieringen høsten 2021: 

- 2022: Detaljprosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og 

konkurranseutsetting. 

- 2023: Byggestart 

- 2025 (sommeren): Ferdigstilling av bygg 

- 2026 (sommeren): Ferdigstilling av utstillinger og åpning. 

 

Med bakgrunn i ovenstående må styret etter hvert ta stilling til to forhold: 

- Entrepriseform: Ulike alternativer vil bli presentert i møtet som en 

orientering. 

- Eventuell navnekonkurranse for nytt museum/museumsbygg. 

 

 

Magasin 

Leie av magasin har vært konkurranseutsatt og vinner er nå kåret. Styret vil bli 

informert om vinneren i møtet. 

 

Museet har i forkant av konkurransen gjort grep for å redusere kostnader 

gjennom kutt i areal og reduksjon i kompleksitet: 

- Generell komprimering av samlingene. 

- Avhending (se egen sak). 

- Bedre utnyttelse av magasin på Lista. 
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- Leie av magasin hos Aust-Agder-museum og arkiv. 

- Avtale med Nasjonalbiblioteket om magasinplass for foto og film i Mo i 

Rana. 

- Bruk av eksisterende bygningsmasse på Odderøya, både permanent og 

midlertidig. 

 

Museet oppnådde videre en god konkurranse med mange deltakere. Dette har 

gitt seg resultat i et bygg med god kvalitet og hvor pris er kommet ned i løpet 

av prosessen. Dette gjør at kommunens og fylkeskommunens årlige kostnader 

er redusert, og nå også innenfor midler avsatt i Kristiansand kommunes 

økonomiplan. 

 

Forutsatt finansiering vil magasin kunne overtas i løpet av 2022. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


