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Arbeidet med finansiering av nytt museumsbygg på Odderøya er kommet
vesentlig videre i 2021. Det har i flere runder vært snakket om å sette i gang en
prosess med å avklare navn på bygget. En prosess rundt å finne navn kan bidra
positivt til økt engasjement og interesse for byggeprosjektet, både blant
fremtidige brukere og museets egne ansatte.

Dagens navn, «Navet», var Helen og Hard sin betegnelse på bygget i
arkitektkonkurransen, men har ikke vært gjenstand for behandling i museet. En
bør også se fritt på navnevalget ut fra hva som er mest dekkende for museets
(det nye byggets) innhold, funksjon og visjon.

Det er flere løsninger for gjennomføring av en prosess for å finne det beste
navnet. Det foreslås en bred og inkluderende prosess, men ingen konkurranse.
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Museet ønsker å gå bredt ut og invitere publikum, historielag,
samarbeidspartnere og ansatte til å komme med forslag. Forslagene vurderes av
en komité bestående av ansatte i museet med bl.a. kompetanse innen
kommunikasjon og historie, samt en ekstern ressurs med kompetanse innen
kommunikasjon som også kan bistå med prosessgjennomføring. Museet
forplikter seg ikke til å bruke innkomne forslag og komiteen kan selv fremme
forslag eller hente inn forslag og innspill fra andre miljøer.

Navnet skal gjenspeile det nye byggets/museets mål, innhold og funksjon.

Komiteen legger frem begrunnet forslag til navn for endelig vedtak i styret.

Arbeidet startes opp våren 2022 og avsluttes i inneværende år.

Forslag til vedtak
1. Styret gir sin tilslutning til at arbeidet med å avklare navn på det nye
museumsbygget igangsettes.
2. Begrunnet forslag til navn legges frem for styret for endelig vedtak.
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