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STYRESAK 04/22   

BRUK AV DISPOSISJONSFOND 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

24. februar 2022 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg 

 

Saksfremlegg 

I tråd med museet retningslinjer for regnskapsføring og god kommunal 

regnskapsskikk kan ikke museet avsatte egne midler i bundne fond. Dette betyr 

at selv om styret gjennom budsjettvedtak har avsatt midler til et prosjekt, så må 

eventuell overførsel av slike midler til kommende år vedtas av styret. Det 

samme gjelder bruk av tidligere overskudd, avsatt på disposisjonsfond. Bruk av 

øremerkede midler fra eksterne tilskuddsytere fordrer ikke styrebehandling og 

omtales derfor ikke i denne saken. Disse midlene er avsatt på bundne driftsfond. 

 

Publikasjon (avd. 5) 

Vest-Agder-museet avsetter årlig kr 140 000 til trykk av egne 

bøker/publikasjoner. Boka for 2021 er også utstillingskatalog for utstillingen 

«Det snakker vi ikke om», som er del av Identity og the Line prosjektet. Boka 

er ferdig til trykk, men kostnadene blir fakturert i januar. Direktøren ber med 
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dette som bakgrunn om å kunne benytte gjenstående midler fra 2021, kr 

127 000, til denne publikasjonen i 2022. 

 

Restmidler Sjøen for alle/regatta/Plastikk (avd. 5) 

Museet har de siste årene deltatt med en større utstilling av klassiske plastbåter 

på Sjøen for alle. I tillegg arrangerer VAM årlig en regatta og et stort 

publikumsarrangement knyttet til klassiske plastbåter. I 2020 og 2021 ble disse 

avlyst/redusert grunnet Covid-19. Samtidig har museet behov for midler til 

utvikling av plastbåtsamlingen/istandsetting, ikke minst med tanke på nytt 

museumsbygg og større synlighet i Museumshavna nå som Sjøsport er flyttet 

ut. Direktøren ber om å kunne benytte ubenyttede midler knyttet til disse to 

prosjektene, totalt kr 26 000, til dette formål. 

 

Opprusting møterom Odderøya museumshavn (avd. 5) 

Møterommet i Odderøya museumshavn benyttes felles av museets avdelinger 

på Odderøya til møter, samlinger mm., inkl. bl.a. styremøter, presentasjoner for 

eksterne aktører osv. Erfaringene etter bygget sto ferdig i 2015 viser behov for 

noen endringer, bl.a. bedre solskjerming og mulighet for å dimme taklys i 

forbindelse med bruk av prosjektor. I og med at rommet brukes vel så mye av 

administrasjonen og fagseksjonen som avd. Odderøya museumshavn foreslås 

kostnadene belastet avd. 5. Direktøren ber om å kunne benytte inntil kr 50 000 

til opprusting av møterom i Odderøya museumshavn. 

 

«Det snakker vi ikke om» (avd. 5) 

Museet hadde satt av kr 123 000 til utstillingen «Det snakker vi ikke om». Av 

dette er ca. kr 43 000 ubrukt. Museet ønsker å bruke disse i 2022 knyttet til 

flytting av utstillingen mellom de ulike avdelingene. 
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Kristiansand museum – armaturer «minibyggerne» (avd. 3) 

Kristiansand museum har ansvar for vedlikehold og drift av «minibyen» på 

museet. Bygget ble malt og satt i stand i 2020, men det elektriske anlegget, 

inkludert lysarmaturer er fra byggeår og har behov for utskifting. Direktøren ber 

om å kunne bruke inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til utbytting av 

armaturer i «minibyen». 

 

Kristiansand museum - tak verkstedbygg/potetkjelleren (avd. 3)  

Verkstedbygget (tidligere potetkjeller) ved Kristiansand museum har i museets 

driftstid vært benyttet til bl.a. utstillingshall og verksted. I dag benyttes byggets 

begge etasjer til verksted. Bygget er ikke definert som et antikvarisk bygg og 

kommer derfor ikke inn under støtteordninger til dette. Taket på bygget trenger 

nå utskifting. Kr 100 000 i materialkostnader er lagt inn i driftsbudsjettet for 

2022. Museets egne håndverkere kan utføre arbeidet, men dette vil da innebære 

at antikvarisk vedlikehold må settes på vent. Direktøren vurderer at det er bedre 

å prioritere egne ansatte og deres kompetanse inn mot de antikvariske byggene 

og så heller leie inn eksterne til å forestå takutbedringen på 

verkstedbygget/potetkjelleren. Med dette som bakgrunn forespør direktøren om 

å kunne benytte inntil kr 150 000 fra avdelingens disposisjonsfond til innleie av 

ekstern håndverker. 

 

Kristiansand museum - opprusting av hage/grøntareal ved kafé (avd. 3) 

Paviljongen knyttet til Vestre Strandgate 44 er i ferd med å bli satt i stand. 

Denne fungerer som kafé på museet. I den forbindelse ønsker museet også å 

ruste opp grøntområdet/hagen rundt paviljongen med bl.a. stålkanter 

(tilsvarende Naturmuseum og botanisk hage, UiA). Museet vil stå for mye av 

arbeidet selv, men ber om å kunne bruke noe av overskuddet fra 2021, avsatt på 
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disposisjonsfond, til innkjøp av bl.a. stålkanter. Direktøren ber om å kunne 

benytte inntil kr 60 000 fra disposisjonsfond til dette formål. 

 

Kristiansand museum – «Tussa på tunet» (avd. 3) 

Kristiansand museum satte av midler til videreutvikling av «Tussa på tunet» 

(teater) i 2021. Museet ønsker å videreføre kr 35 000 av disse midlene til arbeid 

i 2022. Direktøren ber med dette som bakgrunn om å kunne benytte inntil kr 

35 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til dette formålet. 

 

 

Styret har tidligere gjort vedtak om bruk av disposisjonsfond til følgende tiltak 

som ikke er sluttført: 

- Bygningsvern, kr 1 million i 2022 og samme i 2023 (sak 38/21). 

- Utstilling «Det snakker vi ikke om» (sak 4/21 – totalt inntil kr 100 000) 

- Arbeid plastbåtsatsning (sak 4/21, totalt inntil kr 84 000) 

- Utstilling «Miles Gemini» på Kjevik (sak 4/21, totalt inntil kr 60 000) 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner bruk av kr 127 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til 

publikasjon/utstillingskatalog for «Det snakker vi ikke om». 
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2. Styret godkjenner bruk av kr 26 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til 

plastbåtsatsingen. 

3. Styret godkjenner bruk av inntil kr 50 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til 

opprusting av møterom i Odderøya museumshavn. 

4. Styret godkjenner bruk av kr 43 000 fra disposisjonsfond avd. 5 til 

videre oppfølging av utstillingen «Det snakker vi ikke om». 

5. Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 fra disposisjonsfond avd. 3 

til nye lysarmaturer i «minibyen». 

6. Styret godkjenner bruk av inntil kr 150 000 fra disposisjonsfond avd. 3 

til utbytting av tak på verkstedbygg/potetkjelleren. 

7. Styret godkjenner bruk av inntil kr 60 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til 

opprusting av hage ved paviljong tilhørende Vestre-Strandgate 44. 

8. Styret godkjenner bruk av inntil kr 35 000 fra disposisjonsfond avd. 3 til 

videre arbeid med «Tussa på tunet» i 2022. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


