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Høringssvar – utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
Rådmannens innstilling:
Sandefjord kommunes høringssvar til utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
i Vestfold og Telemark, fremgår av rådmannens vurderinger.
Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid behandlet saken 24.11.2020:
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KIF- 072/20 Vedtak:
Hovedutvalg for kultur, idrett og fritid anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:
Sandefjord kommunes høringssvar til utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
i Vestfold og Telemark, fremgår av rådmannens vurderinger.
Formannskapet behandlet saken 30.11.2020:
Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FSK- 208/20 Vedtak:
Sandefjord kommunes høringssvar til utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
i Vestfold og Telemark, fremgår av rådmannens vurderinger.
SAKSUTREDNING
Behandling:
Saken legges frem for hovedutvalg for kultur, idrett og fritid til uttalelse. Formannskapet fatter
endelig vedtak i saken.
Bakgrunn:
Sandefjord kommune har mottatt et høringsbrev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune,
datert 16.10.2020, vedrørende utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren. Fra
og med 01.01.2020 er den nye fylkeskommunen den regionale aktøren som har overtatt de
to tidligere fylkeskommunenes rolle i museumssektoren, og ser det derfor nødvendig å
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vurdere hvilken rolle den skal fylle i det nye «museumslandskapet».
Høringsfristen er 01.12.2020.
I kommunestyrets møte 24.10.2017 sak 91/17 ble det vedtatt at formannskapet har det
folkevalgte ansvaret for den løpende utøvelse av kommunens eierskap i selskaper, derfor
fremlegges denne saken for endelig vedtak i Sandefjord kommunes formannskap.
Saksopplysninger:
Høringsutkastet:
Utredningen av museumssektoren skal være et kunnskapsgrunnlag for Vestfold og Telemark
fylkeskommune. Mandatet er gitt av fylkesrådmannen: Det skal gjennomføres et prosjekt for
å kartlegge arkiv- og museumssituasjonen i Vestfold og Telemark, og vurdere denne i lys av
fylkeskommunens ansvar og rolle innenfor de to sektorområdene. Prosjektet skal munne ut i
to skriftlige utredninger, som grunnlag for videre arbeid med en ny museumsstrategi.
Dagens arkiv- og museumssituasjon i Vestfold og Telemark
Det nye «museumslandskapet» består av fire konsoliderte museer som er ulikt organisert og
finansiert, og en avdeling i et konsolidert museum som krysser fylkesgrensene. I tillegg er det
mange lokale historielag og bygdetun som ikke er konsolidert og dermed står utenfor det
nasjonale museumsnettverket.
I Telemark er det tre konsoliderte museene organisert som stiftelser, mens Vestfoldmuseet
er organisert som et IKS, hvor fylket har en eierandel på 36%. Denne eierposten gir
fylkeskommunen en rolle som den ikke har i de øvrige konsoliderte museene:
· IKS - en mer direkte involvering i drift og utvikling av Vestfoldmuseene.
· Stiftelse - en mer indirekte og distansert rolle i de tre konsoliderte museene i
Telemark.
Utkastet til utredningen er tredelt
1. Organisering av museumssektoren, både nasjonal regionalt og lokalt
2. En situasjonsbeskrivelse av museumsområdet i Vestfold og Telemark
3. Hovedutfordringer og ulike alternative forslag til løsninger
I høringsutkastet er det ikke fremmet anbefalinger om hvordan hovedutfordringene bør
håndteres. I utredningen blir ikke økonomi og finansiering behandlet med begrunnelse om at
dette er et sentralt politikk område. Utredningen anbefaler også at fylkeskommunen skal
konsentrere seg om de konsoliderte museene – øvrige «museer»/bygdetun o.l. bør være
kommunenes oppgave å følge opp.
Noen stikkord fra del 3 – hovedutfordringer og ulike alternativer forslag til løsninger:
· Ved vurdering av ulike alternativer vil det hele tiden være et mål å belyse
fylkeskommunens rolle, ikke hva museene vil være best tjent med som institusjoner.
· Det vil være opp til museene å målbære sine ønsker overfor fylkespolitikerne.
· I diskusjonen om eierskap av bygg og eierandel i et IKS, er det fylkeskommunens
fremtidige roller alternativene blir vektet mot.
Eierskap og selskapsform
Av utredningen fremgår det at museene stort sett er fornøyd med dagens organisering, men
de er samstemte om at det er uheldig at fylkeskommunen er tettere på ett av de fire
konsoliderte museene.
Alternativet om at fylkeskommunen skal gå inn på eiersiden av de tre konsoliderte museene i
tidligere Telemark utredes ikke videre på følgende grunnlag:
· En endret organisasjonsform av stiftelser vil være vanskelig - det er utfordrende å
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·
·
·

se at dette vil gagne fylkeskommunen.
Det pekes på at det må være stiftelsens egne ønsker om annen selskapsform som
eventuell legges til grunn for endringer.
Det virkemiddelet fylkeskommunen har overfor stiftelsene er tilskudd og
tilskuddsbrev hvor det kan stilles krav om rapportering og dialog.
Dette ivaretar «armlengdes avstand».

Fylkeskommunens eierskap i Vestfoldmuseene IKS:
Ved vurdering om oppfyllelse av følgende kategorier; nasjonale mål/samfunnsoppdrag,
harmonisering, samt fylkeskommunens rolle; «Armlengdes avstand» og styringsdyktighet i
enheten:

Eierskap til bygg og anlegg
Fylkeskommunen eier og drifter en del bygg som Vestfoldmuseene IKS disponerer
vederlagsfritt (låner). Dette gjelder Midgard Vikingsenter, Gildehallen og servicehuset i
Borreparken, Haugar kunstmuseum i Tønsberg og administrasjons- og arkivbygg i
Hinderveien i Sandefjord. Det er ikke tilsvarende eierforhold knyttet til lokalene til de øvrige
museene. Ved å opprettholde denne strukturen står fylkeskommunen uavhengighet på spill
og åpen for kritikk fra de øvrige museene – dvs. vanskelig å oppnå en harmonisering i
behandlingen av de konsoliderte museene.
Det er vurdert fire alternative forslag knyttet til eierskap av den angitte bygningsmassen.
Disse alternativene er målt opp mot følgende kriterier; Verdiforvaltning, ansvarsfordeling,
harmonisering og effektivisering:
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Rådmannens vurdering:
Utredningen om fylkeskommunens rolle i museumssektoren er et utkast, og ikke et ferdig
produkt. Etter sammenslåingen av de to fylkeskommunene Vestfold og Telemark ser
rådmannen at det kan være et behov for den nye fylkeskommunen for en mer ensartet
behandling av de konsoliderte museene, samt å avstemme og harmonisere
fylkeskommunens involvering.
Rådmannen gjør oppmerksom på følgende:
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Rådmannen gjør oppmerksom på at prosess vedrørende endringer i avtaleverket og ny
finansieringsmodell i Vestfoldmuseene IKS pågår, og er ikke avklart. Representantskapet vil
få dette til behandling i representantskapsmøte i desember 2020.
Vedlegg i saken:
Høringsbrev – Utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
Høringsutkast - Utredning - Fylkeskommunens rolle overfor museumssektoren
Innspel museumsutgreiing
Innspill til arbeidet med felles museumsplan for Vestfold og Telemark
Innspill til museumsutredningen
Innspill til museumsutredningen
Innspill til museumsutredningen
Innspill til museumsutredningen
Innspill til VTFKs arkiv og museumsmeldinger
Transkriberte innspill -Museum
Museumsvurderingen 2019 - Utdrag
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Høringssvar – utredning av fylkeskommunal rolle i
museumssektoren
Formannskapet, sak 208/20, har i møte 30.11.2020 fattet følgende vedtak:

Sandefjord kommunes høringssvar til utredning av fylkeskommunal rolle i
museumssektoren i Vestfold og Telemark, fremgår av rådmannens vurderinger.

Med vennlig hilsen
Kathrine Møller Nordal
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
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