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STYRESAK 18/22   

INNSPILL NY STRATEGISK PLAN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

27. april 2022 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Gjeldene strategiske plan: https://www.vestagdermuseet.no/wp-

content/uploads/2021/01/Strategisk-plan.pdf. 

 

Det vises til styresak 10/22. Representantskapet ble orientert om arbeidet med ny 

strategisk plan i møtet 19. april 2022. 

 

Museet ønsker i kommende plan å legge til grunn samme disposisjon som ny 

stortingsmelding: «Musea i samfunnet. Tillit, ting, tid». I tillegg vil vi fortsatt ha med 

organisasjonsutvikling og publikumsutvikling/egeninntjening som egne punkt: 

Eksisterende plan: 
«Framtidas museum — Forvaltning, forskning, 
formidling, fornying» (St. meld 49 (2008-2009)) 
 

Ny strategisk plan: 
«Musea i samfunnet. Tillit ting, tid» 

(Meld. St. 23 (2020-2021)) 

Forskning Solid kunnskapsproduksjon 

Formidling Relevant formidling 
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Forvaltning Heilskapleg samlingsutviklling 

Trygg ivaretaking 

 
Aktiv samhandling 

Fornying 
 

  

Forretning Publikumsutvikling og egeninntjening 

Folk (organisasjonsutvikling) Organisasjonsutvikling 

 

Stortingsmeldingen legger til grunn følgende underpunkt som er mest relevante for 

Vest-Agder-museet: 

Solid kunnskapsproduksjon: 

 Forskning 

 Handlingsbåren kunnskap 

 Digital tilgjengeliggjøring 

 Kunnskapsbærere for lokalsamfunn og region – stilles spørsmål ved det 

etablerte. 

Relevant formidling: 

 Sosial bærekraft 

 Relevant for mange – «Vi forteller din historie». 

 Økt tilgang (universell utforming) 

 Dialog og sosial inkludering 

 Deltakelse fra barn og unge 

 Arena for læring 

Helhetlig samlingsutvikling: 

 Nasjonale (og internasjonale) standarder 

 Overordnede prioriteringer 

 Representative samlinger – viktigheten av å ta vare på materiell kultur fra i 

dag/nyere tid. 

 Digitale fellesløsninger og digitalisering 

Trygg ivaretakelse: 

 Oppbevaring 

 Istandsetting av bygningsmassen 

 Langtidsbevaring av digitalt materiale – foto og film 

 Samspill med Kulturmiljøpolitikken 
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 Fokus på kystkultur 

Aktiv samhandling: 

 Mellom museer lokal og nasjonalt 

 UH-sektoren 

 Frivilligheten 

 Reiseliv 

 

I styrets samling den 27. april gis styret mulighet til å komme med innspill til punkter 

de mener er viktige for museet å ha med i den videre prosessen. Utkast til strategisk 

plan legges frem for styret for videre innspill/kommentarer høsten 2022. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Ledelsen tar med seg innspill fra styret i det videre arbeidet med ny strategisk plan. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


