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STYRESAK 09/23 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON  

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

28. februar 2023 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg 

Rapport fra Agder kommunerevisjon, inkludert saksfremstilling:  

- Vennesla kommune: Møtedokumenter - Møter - Vennesla kontrollutvalg 

(07.02.2023) (360online.com) 

- Kristiansand kommune: Møtedokumenter - Møter - Kristiansand 

kontrollutvalg (09.02.2023) (360online.com) 

 

Saksfremlegg 

Kontrollutvalgene i Agder fylkeskommune, Vennesla og Kristiansand kommuner 

vedtok i 2021 å gjennomføre eierskapskontroll i kombinasjon med 

forvaltningsrevisjon av Vest-Agder-museet IKS. 

 

Rapporten fra gjennomgangen ble oversendt Vest-Agder-museet for innspill den 25. 

01 og 27.01 2023. Rapportene er gjennomgått av styreleder, nestleder og 

administrasjonen før forslag til oppfølging er utformet og kommentarer oversendt. 

Konklusjonene i rapportene er i hovedsak de samme som i rapporten til Agder 

kontrollutvalg, lagt frem for styret i møtet 8. desember 2022: 

 

https://opengov.360online.com/Meetings/VETAKS/Meetings/Details/250475?agendaItemId=209784
https://opengov.360online.com/Meetings/VETAKS/Meetings/Details/250475?agendaItemId=209784
https://opengov.360online.com/Meetings/VETAKS/Meetings/Details/249366?agendaItemId=209825
https://opengov.360online.com/Meetings/VETAKS/Meetings/Details/249366?agendaItemId=209825
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Revisjonen har kommet med råd til oppfølging både overfor eiere og virksomheten. 

Museet har gitt følgende tilbakemelding på forslag til videre oppfølging: 

 

Pkt. 1-2, evaluering av styrets arbeid: Vest-Agder-museet gjennomgår 

styreinstruksen i første møte hvert år. Styreleder og styrets nestleder vil innstille til 

styret å legge inn årlig styreevaluering som del av styreinstruksen i forbindelse med 

nese gjennomgang (februar 2023). 

 

Pkt. 3, oppfølging av Kulturrådets anbefaling om mer «målbare» mål i strategisk 

plan: Museet skal vedta ny strategisk plan tidlig i 2023. Innspillet hensynstas i dette 

arbeidet. 

 

Pkt. 4, universell utforming: Arbeid for bedre universell utforming ligger i museets 

strategiske plan. Museet har som mål at størst mulig del av våre anlegg og tilbud skal 

være universelt utformet. Flere av museets anlegg er helt eller delvis universelt 

utformet, men fysisk tilrettelegging i antikvarisk bygningsmasse, freda bygg og 

anlegg kan være krevende og i konflikt med andre føringer, lover og regler. Arbeid 

med universell utforming i antikvariske bygg og anlegg er også ressurskrevende og 

tiltak forutsetter økonomi til gjennomføring. Museet vil gjennomføre en kartlegging 

av dagens status og mulige forbedringer. Kartleggingen legges frem for styret. 

 

Pkt. 5, rammer for å ivareta planmessig vedlikehold: Museet slutter seg til revisjonens 

poengtering av utfordringer knyttet til økonomiske ressurser til vedlikehold og 

istandsetting av bygg og anlegg i tråd med antikvariske prinsipper. Dette er en 

utfordring særlig knyttet til to forhold:  

1. Museets egne ressurser må balanseres mellom avsetninger til 

vedlikehold/istandsetting/ivaretakelse og 

formidling/arrangementer/publikumstilbud. For å ivareta museets bygg og 

anlegg er museet i dag avhengig av ekstra eksterne ressurser, noe vi er glade 

for å motta gjennom bl.a. fylkeskommunen og private stiftelser/fond. Dette er 

imidlertid en utfordring at det er vanskelig å skaffe tilsvarende midler til 

vedlikehold etter at istandsettingen er gjennomført. 
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2. Vedlikehold og istandsetting er langsiktig arbeid, det er derfor viktig med 

forutsigbarhet og langsiktighet i finansiering. Dette gjelder både for å kunne 

ha egne ansatte til dette arbeidet, og hvis det skal leies inn eksterne firma. 

 

Pkt. 6, planer og prioriteringer for vedlikehold av bygg/kulturhistoriske verdier 

vedtas av styret: Museet arbeider med en overordnet fremdriftsplan for dette arbeidet 

på tvers av de ulike avdelingene. Museet vil ta anbefalingen til etterretning og legge 

denne frem for styret til vedtak. 

 

Pkt. 7-8, årsmelding suppleres med informasjon om museets arbeid med bærekraft 

og arbeid mot misligheter og korrupsjon: Punktene tas inn i årsmeldingene fom. 

2022. Styret får også sak om «Åpenhetsloven» til behandling i styremøtet 8. 

desember 2022. 

 

 

Forslag til vedtak:  

1. Styret til tar rapportene fra eierskapskontroll i kombinasjon med 

forvaltningsrevisjon, Vest-Agder-museet til orientering. 

2. Styret gir sin tilslutning til foreslått oppfølging av revisjonens anbefalinger til 

selskapet.  
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