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STYRESAK 08/23 

OPPRETTELSE AV STILLING VED MANDAL MUSEUM, KNYTTET 

TIL INDUSTRIHISTORISK SENTER 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. februar 2023 

 

Saksbehandler 

Birgitte Sørensen, John Olsen   

 

Saksfremlegg 

I tråd med instruks for daglig leder pkt. III.3 skal styret godkjenne opprettelse av nye 

faste stillinger: «Opprettelse av nye stillingshjemler skal godkjennes av styret før 

tilsetting kan skje». 

 

Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune vedtok 2019 å opprette et 

industrihistorisk senter i Mandal. Styret i Vest-Agder-museet behandlet senteret i sak 

63/19 og gjorde følgende vedtak: 

1. Vest-Agder-museet mener det er positivt at det etableres et Mandal 

industrihistoriske senter. Dersom det etableres et slik senter et styret positive 

til at museet leverer tjenester knyttet til formidling og utstilling. 

2. Styret forutsetter at museets engasjement er avgrenset til museumsfaglige 

oppgaver/formidling i tråd med saksfremlegget. 

3. Styret forutsetter at økte økonomiske kostnader, her under personalressurser, 

dekkes utenfor Vest-Agder-museets nåværende ramme. 

Kommunen og fylkeskommunen yter i dag tilskudd på kr 250 000 for drift av 
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senteret. Tilskuddet indeksreguleres. Jf. pkt. 3 i vedtaket har museet lagt til grunn at 

bemanningen ved Mandal museum må styrkes for å kunne drifte den nye 

utstillingen/formidlingen, hvis ikke dette arbeidet skal gå ut over aktiviteten ved 

museets eksisterende avdelinger og blir en stor arbeidsbelastning på dagens ansatt i 

Mandal. 

 

Stillingsressursene knyttet til museets avdelinger/formidling i Mandal by vil bli sett i 

sammenheng for best mulig ressursutnyttelse. Stillingen ønskes opprettet med 

bakgrunn i oppgaver knyttet til drift av formidlingen ved Industrihistorisk senter, 

bl.a.:  

- Ansettelse, opplæring og oppfølging av guider/sommeransatte. 

- Administrative oppgaver knyttet til museumsbutikk, formidling osv. 

- Formidling overfor skole. 

- Byvandringer. 

- Videreutvikling av utstillinger og formidling knyttet til Mandals 

industrihistorie. 

 

Med bakgrunn i ovenstående ber direktøren om mandat til å etablere ny 

stillingshjemmel i størrelsesorden 20-30%. Stilling vil bli sett i sammenheng med 

andre oppgaver og allerede eksisterende stillinger i museet, med mål om å øke 

størrelsen på stillingens samlede innhold/stillingsprosent. En ønsker bl.a. å se 

stillingen i sammenheng med fotoarkivar/Agderbilder, hvor dagens ansatt har delvis 

gått av med pensjon (redusert stilling fra 100% til 20%). 

 

Forslag til vedtak:  

1. Med bakgrunn i opprettelsen av Industrihistorisk senter i Mandal gir styret 

direktøren mandat til å opprette ny 0,2 - 0,3 årsverk fast stilling ved Mandal 

museum. 

2. Stillingen finansieres gjennom økte tilskudd fra Agder fylkeskommune og 

Lindesnes kommune.  

 

Vest-Agder-museet IKS 


