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Vestfold og Telemark fylkeskommune
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Høringssvar til utredningen av fylkeskommunens rolle ovenfor
museumssektoren i Vestfold og Telemark
Innledning
Vestfoldmuseene IKS takker for anledningen til å komme med høringssvar på
utredningen som ble sendt 16.10.2020. Fylkeskommunen presiserer i høringsbrevet
at dette er et utkast til en utredning, og at den sendes ut for at aktørene skal få
anledning til å gi innspill underveis i prosessen. Vi er glade for denne presiseringen
og har tatt fylkeskommunen på alvor ved å gi et grundig svar som vi håper vil være et
godt bidrag i det videre arbeidet.
Fylkeskommunen har valgt å utrede arkiv- og museumsområdene hver for seg.
Vestfoldmuseene IKS sendte høringssvar på arkivutredningen 15.09.2020. Siden
Vestfoldmuseene IKS også drifter en arkivinstitusjon vil høringssvaret til
museumsutredningen også omhandle problemstillinger tilknyttet arkiv.
Høringssvaret er bygget opp ved at vi først gir en kort oppsummering av innspillene
og det vi ser som mulige konsekvenser for oss om utredningens anbefalinger tas til
etterretning. Deretter detaljerer vi ved å knytte kommentarer til de enkelte punktene i
utredningen.
Kort oppsummering av innspillene
Følgende punkter oppsummerer vårt svar:
1. Utredningen slik den foreligger må korrigeres for feil, manglende informasjon
må tilføres, og utredningens alternative løsninger må utvides og inneha brede
konsekvensanalyser på alle felt.
2. Om fylkeskommunens ansvar og roller problematiseres kun eierrollen. Den
regionale utviklerrollen og muligheten fylkeskommunen har for å ta et felles
grep for hele sektoren, utredes tilnærmet ikke. Når utviklerrollen ikke
problematiseres, virker fylkeskommunen uten ambisjoner på sektorens vegne,
noe vi antar er feil.
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3. Fremstillingen om økonomi er skjev og til dels feilaktig. Manglende konsistens
i de ulike tabellene gjør det vanskelig å følge resonnementet og bruke dette til
en kvalitativ god analyse og grunnlag for beslutning. Det er heller ikke trukket
konklusjoner av de tall og tabeller som presenteres.
4. Alternativene som utredningen behandler, er til dels mangelfulle og til dels
urealistiske. Mål og hensikt med alternativene som er fremsatt, er uklart og det
er ikke foretatt noen adekvat konsekvensvurdering. Vi peker på at flere
alternativer burde utredes.
5. Risikoer for Vestfoldmuseene IKS og museumssektoren i Vestfold og
Telemark om største eier går ut av det største konsoliderte enheten, vurderes
ikke. Mange års viktig satsning, samt nye muligheter for å bygge en enda
større og mer samlet sektor i det nye fylket, risikeres ødelagt.
Risikovurderingene må ta utgangspunkt både i juridiske, økonomiske og
strategiske problemstillinger
Konsekvenser for Vestfoldmuseene IKS
Rapportens anbefaling av organisasjonsendringer (kapittel 8.2, alternativene 2 og 3)
innebærer begge store konsekvenser for Vestfoldmuseene IKS, enten ved en
endring av organisasjonsform eller ved at fylkeskommunen går ut av sitt eierskap.
Det forutsettes her at man opprettholder tilskuddet, som i dag er på 27 mill. kr, inkl.
kjøp av arkivtjenester. Denne forutsetningen er lite sannsynlig, ettersom man også
forventer en redusert ressursinnsats fra fylkets side, og samtidig ønsker å endre det
årlige driftstilskuddet til øremerkede tilskudd. Det kan være vanskelig å se for seg at
det vil bli gitt øremerkede tilskudd på dagens nivå til administrative funksjoner og
fellesfunksjoner.
Konsekvensene ved at fylkeskommunen går ut av sin rolle som eier i dagens IKS vil
ventelig være store for IKS-et og for de ansatte i selskapet. Det bør vurderes
nærmere de juridiske forhold knyttet til eieransvar, drift og ansattforhold før man tar
en avgjørelse på dette. Følgende forhold bør minimum belyses nærmere i en videre
prosess:
● Dagens selskapsavtale sier ingenting om forpliktelsene for de øvrige eierne
dersom fylkeskommunene trekker seg ut. Dette må avklares.
● Det er i dagens selskapsavtale ingen direkte sammenheng mellom eierandel
og økonomisk tilskudd, og det foreligger ikke noe felles ansvar for den totale
økonomien. Dette øker usikkerhet og reduserer forutsigbarhet for hva som
skjer videre.
● Dagens tilskudd er beregnet og basert på utgifter fra 2008, og dermed knyttet
til den enkelte eiers bygg og aktiviteter i disse. Dette er årsaken til at tilskudd
og eierandeler ikke står i forhold til hverandre, og selskapsavtalen regulerer
ikke ansvar for felles utvikling. Som største eier kunne fylkeskommunen være i
posisjon til å endre dette dersom dette ikke gir en ønskelig styringsdyktighet.
● Det er mulig at uttreden av selskapet vil påvirke fylkeskommunens vilje til å yte
driftstilskudd. Årsaken til denne vurderingen er at fylkeskommunen vurderer
øremerket tilskudd i stedet for driftstilskudd, og det er lite trolig at slikt tilskudd
Postadresse: Postboks 1247, 3205 Sandefjord | Besøksadresse: Hinderveien. 10, Sandefjord | Telefon: 970 85 504 | Foretaksnummer:
993871184 E-post: post@vestfoldmuseene.no | Internett: www.vestfoldmuseene.no

vil gis til drift og fellestjenester. Dermed vil hele IKS-konstruksjonen, med til
sammen 73 årsverk bli truet. Kommunene vil neppe være innstilt på å øke
sine bidrag til arkiv, fellestjenester og museumstilbud som ikke direkte knyttes
opp mot egne anlegg. Det vises her til finansieringsmodellen til
Vestfoldmuseene IKS som skal vedtas av representantskapet 18.12.2020.
● Redusert fylkeskommunalt tilskudd vil kunne medføre redusert statlig tilskudd,
ettersom dette på flere områder er basert på fordelingsnøkler. Dette må
kartlegges og risiko- og effektvurderes.
● Problemstilling knyttet til ansatte i selskapet og fylkeskommunens ansvar i
forhold til disse må utredes nærmere. Det kan være ansvar som følger av
tidligere organisatoriske endringer og virksomhetsoverdragelse.
Iht. IKS-loven hefter eierne i et IKS begrenset til deres eierandel. En nedskalering av
fylkeskommunens eierskap vil dermed få direkte følger for driften som må
nedskaleres tilsvarende, med den konsekvensen dette vil kunne få blant annet i form
av oppsigelser og utfordringer med å levere på samfunnsoppdraget. Dette er
vesentlig forhold som må utredes og inngå i et beslutningsgrunnlag dersom forslag
om endring av fylkeskommunens eierskap skal behandles politisk.
Innspill til utredningens ulike punkter
1. Innledning
Teksten er uklar på når og hvordan utredningen skal legges fram for politikerne, og i
hvilken form den skal legges fram. Det er også uklart hvordan museene skal tas med
i den videre prosessen.
Del 1 Museumspolitikk og fylkeskommunens rolle
2. Organisering av museumssektoren

Armlengdes avstand. Armlengdes avstandsprinsippet er nedfelt i ICOMS etiske
regelverk og er avgjørende for at museer skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag
uavhengig av eiere og politiske føringer. Det er bra at utredningen løfter fram dette,
men vi blir litt usikre når utredningen i flere sammenhenger bruker prinsippet som
argument for å avgrense fylkeskommunens rolle og ansvar knyttet til drift og utvikling
av museumssektoren. Det er vanskelig å se at en aktiv eierrolle bygget på en
strategisk og utviklingsrettet eierpolitikk skal utfordre armlengdes avstandsprinsippet
på en slik måte. Samtidig foreslår utredningen som nytt tiltak at fylket skal innføre
tilskuddsbrev med øremerkede og målrettede tilskudd (se pkt. 6 Ulik
museumspolitikk). Vi gjør oppmerksom på at armlengdes avstandsprinsippet kanskje
lettere lar seg utfordre ved slike øremerkinger.
Museumsreformen. Mål og virkemidler. I Norge har museumsreformen vært
planlagt og gjennomført slik at man ved hjelp av strukturelle endringer og
økonomiske virkemidler styrker og profesjonaliserer museene i de konsoliderte
enhetene. Dette har man lykkes godt med i Vestfold gjennom Vestfoldmuseene IKS.
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Museet er det største i det nye fylket både økonomisk (100 mill.) og når det gjelder
antall besøkende (167 000).
Vestfoldmuseene utpeker seg ved at
 selskapet har fast personale tilknyttet alle formidlingsarenaene
 museets ansatte er aktive deltakere i det store fagnettverket av norske museer
 så godt som alle publikumsarenaer er helårsåpne
 alle samlinger (arkiver og gjenstander) er forvaltet effektivt og sikkert i
fellesmagasin
 at et særlig høyt antall skolebarn (33 000) mottar tilrettelagt formidling hvert år
I tillegg styrker det Vestfoldmuseene IKS at Vestfoldarkivet er en del av selskapets
portefølje. Dette gir en profesjonalitet på forvaltning og formidling av denne delen av
kulturarven som ellers er svært vanskelig.
Den 1. mars 2021 iverksettes ny organisering av Vestfoldmuseene IKS.
Forventningene er at dette skal medføre en ytterligere styrking av museets faglige
kjerneoppgaver som er formidling, forskning og forvaltning. Vi har også en
forventning om at endringen gir styrking av de strategiske fokusområdene som er
attraksjonskraft, mangfold, bærekraft og digitalisering.
Struktur. Ved konsolidering av Vestfoldmuseene IKS i 2009 ble en stor opprydding
utført og det ble bestemt at Vestfolds mange små, sesongåpne og til dels
ubemannede museer ble sammenslått med større enheter eller holdt utenfor
konsolideringen. Samtidig ble IKS valgt som selskapsform. Dette har vist seg å sikre
stabil drift og gi et godt økonomisk grunnlag for drift og utvikling. I Telemark kjørte
man en annen prosess, der «smått og stort» ble tatt inn, og hvor selskapsformen
gjennomgående ble stiftelser. Stiftelser har bl.a. et langt mer utfordrende økonomisk
fundament enn et IKS. I Telemark endte man også opp med tre konsoliderte enheter
fremfor en som i Vestfold.
Dette er en viktig del av forklaringen til hvorfor sektoren er så ulik i Vestfold og
Telemark. Utredningen kunne med fordel sett nærmere på årsaker til ulikhetene og
vurdert alternativer knyttet nærmere til disse årsakene. For Vestfoldmuseene IKS
virker det underlig at det som oppleves som en vellykket konsolidering i Vestfold
risikerer å ødelegges for at fylket skal «harmonisere seg» overfor et mer broket
landskap i Telemark.
En mangel er også at det ikke vurderes hvordan fylkeskommunen selv utøver sin
rolle og hvilke muligheter som ligger i å endre det som ikke fungerer i dag.
Fylkeskommunens rolle. Det støttes at en avklaring på hva som er
fylkeskommunens rolle på formidling og hva som er museenes rolle, er nødvendig.
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I utredningen er drøfting av fylkeskommunens rolle tatt inn i punkt 7. Våre innspill til
utredningens behandling av dette temaet, kommer der.
Fellestjenester. Fylkeskommunen tilbyr i dag ingen fellestjenester for museene eller
arkivene i Vestfold og Telemark. Det er heller ikke i utredningen sett på om en type
fellestjenester burde vært levert. Vi mener det er en svakhet ved utredningen at dette
ikke er vurdert.
Del 2 Situasjonsbeskrivelse
3. Situasjonsbeskrivelse – ny region

Vestfoldmuseene IKS. Utredningen bør ha med at Vestfoldmuseene IKS ved
Vestfoldarkivet er depot for Vestfold fylkeskommunes arkiver. Fylkeskommunen
kjøper dermed tjenester av Vestfoldmuseene IKS for å utføre lovpålagte oppgaver
om å forvalte og tilgjengeliggjøre arkivene skapt av Vestfold fylkeskommune. Dette
tilsvarer det forholdet fylkeskommunen har til IKA Kongsberg som de også er
medeier i.
Nøkkeltall. Det er utfordrende å bruke tabell 1 nøkkeltall, bl.a. av følgende årsaker:
 Det er ikke hensyntatt at Vestfoldmuseene IKS leverer arkivtjenester. Vi
mener at en andel av det fylkeskommunale tilskuddet må justeres for dette
bidraget.
 Det fylkeskommunale tilskuddet til museene i Telemark samsvarer ikke med
informasjonen som er gitt i tabell 2 (s. 22). Det er kun tilskuddet til
Vestfoldmuseene IKS som er lik i de to tabellene. For museene i Telemark
varierer det om summen er høyere eller lavere i tabellene på side 19 og side
22. Begge tabellene oppgis å angi fylkeskommunalt tilskudd i 2019.
 Det er ikke samsvar mellom inntektene og tilskuddene i tabellen og de
inntektene som fremkommer av kulturrådets oversikt “Statistikk for museum
2019” (se tabell 30 - inntekter, s. 21).
 Det fylkeskommunale tilskuddet til Vinjesenteret er angitt til å være 2 millioner,
mens det i omtalen av senteret (pkt 4,7) fremkommer at tilskuddet er 1,2
millioner.
4. Økonomi og inntektsfordeling museene imellom

Fylkeskommunale tilskudd. Vi mener at utredningen bør ha en ny gjennomgang av
økonomiområdet, bl.a. med utgangspunkt i kjøp av tjenester knyttet til fylkets
lovpålagte arkivoppgaver. Utredningen peker på at det er vanskelig å sammenstille
tall ut fra ulik historikk, eierskap o.a. Vi har forståelse for dette. Samtidig må det være
en forutsetning at fremstillingene viser sammenlignbare tall. Slik det fremstilles i
dagens utredning ser det ut til at Vestfoldmuseene IKS tilføres mye mer fra
fylkeskommunen enn museene i Telemark. Vi mener å kunne se at når tallene gås
etter i sømmene på hva fylkeskommunen dekker av sammenliknbare oppgaver i de
to gamle delene av fylket, så lander man opp ganske likt. Når vi regner på tildelinger
til museumsformål fra fylkene i 2019, har Telemark brukte kr 89 pr innbygger og
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Vestfold kr 88 pr innbygger. Vi mener dette er en mer fruktbar fremstilling for
politikerne å ta fatt i når man skal legge en felles museumspolitikk for fremtiden.
Eier av bygg. Avsnittet viser kun et utvalg av byggene fylkeskommunen gir støtte til.
I tabell 4 og 5 presenteres kostnadene knyttet til den fylkeskommunale
bygningsmassen som Vestfoldmuseene IKS låner. Her vises det til at
fylkeskommunen i snitt har brukt 3,7 mill. kr årlig til drift og vedlikehold de siste tre
årene, samt 12,2 mill. kr. årlig i gjennomsnitt de siste 10 årene knyttet til investeringer
og påkostninger på bygningene. Kostnader og tilskudd til andre bygg i
Vestfoldmuseene er ikke kommentert. For Telemark nevnes tilskudd til Brekkeparken
og Tungtvannskjelleren på Vemork, disse tilskuddene presenteres som
engangstilfeller og er ikke tidfestede.
Ettersom informasjonen er ment å være en del av grunnlaget for beslutninger bør det
også synliggjøres hvor mye penger fylkeskommunen har brukt på alle de andre
byggene og anleggene i museenes i samme periode. Slik det fremstilles nå gis det et
skjevt bilde av at Vestfoldmuseene har mottatt store summer til bygg, og da bare til
byggene eid av fylkeskommunen. På den andre siden dannes det et inntrykk av at
tilskuddene til museene i Telemark ikke er av betydning. For å sikre konsistens i
beslutningsgrunnlaget bør det derfor presenteres en oversikt over alle bygg som
fylkeskommunen gir tilskudd til.
Kommunal museumsøkonomi. I figur 6 vises en oversikt over netto driftsutgifter per
innbygger til museer i kommunene i Vestfold og Telemark. Kilden som benyttes for
denne oversikten er KOSTRA-data fra SSB. Tallene i utredningen er fra 2018.
Tallene som benyttes kan med fordel være siste tilgjengelige tall som er innrapportert
(2019). Eksempelvis fremgår det av tabellen at Sandefjord kommune hadde netto
driftsutgifter per innbygger til museer på kr 84 i 2018, mens tallet for 2019 er kr 58.
Vi har gjort et uttrekk i SSB av innrapporterte tall fra Vestfold og Telemark
fylkeskommuner for funksjoner innenfor kultursektoren for 2019. Denne viser at
Vestfold i 2019 hadde samlet brutto driftsutgift til funksjonene 740-790 på 185,2 mill.
kr. Tilsvarende tall for Telemark var 179,6 mill. kr.
6. Ulik museumspolitikk
De to tidligere fylkeskommunene har hatt ulike modeller for oppfølging av
museumssektoren. I tabell 6 side 26 (ikke samme tabell 6 som på side 25) vises det
til ulike institusjoner som Telemark fylkeskommune har opptrådt som eier eller
bidragsyter til. Til sammen har fylkeskommunen bidratt med 50,8 mill. kr til disse
institusjonene i perioden 2015-2019.
I utredningen står det at “...tilskudd til Telemarkskanalen og Telemark Regionalpark
også bidrar til historiefortelling som inngår i reiselivsprodukter” (s. 26). De nevnte
institusjonene er omtalt som historie- og reiseformidlere. Det er uklart hvordan man
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har vurdert disse institusjonene opp mot øvrige bidrag som fylkeskommunen yter til
formidlingsvirksomhet (ref. museumssektoren). Ettersom man i utredningen benytter
innrapporterte regnskapstall til å sammenligne bidrag til ulike institusjoner bør det
fremkomme en mer helhetlig vurdering av i hvilken grad institusjoner som
Telemarkskanalen, Telemark Regionalpark og Verdensarvsenter bør sees i
sammenheng med bidragene til museene eller ikke.
I strategisk kulturplan 2019-2022 for Vestfold fylkeskommune framgår denne
kulturambisjonen:
“Vi skal realisere planen gjennom å være en god utviklingspartner for våre
samarbeidspartnere i kommuner, organisasjoner og foreninger, gjennom
tett samarbeid, kompetanseheving, kostnadsfri rådgivning og effektive
tjenester. Vi skal også på eget initiativ bidra til utvikling av nye satsinger
på kulturfeltet. På mange kulturfaglige felt har fylkeskommunen også
drifts- eller prosjektansvar. Vi er eier i flere av regionens
kulturinstitusjoner. Et aktivt eierskap og samarbeid med disse bidrar til at
planens ambisjoner kan realiseres.”
Det er spesielt siste setning i sitatet ovenfor som her er viktig. Det fremgår ikke i
utredningen hvordan en eventuell ulik holdning til eierskap og utøvelse av
fylkeskommunens regionale perspektiv skal forvaltes videre. Fylkeskommunens
roller, mål og virkemidler bør drøftes nøyere. En videre utdypning av dette
fremkommer i punkt 7. Ved utforming av ny strategi er det viktig å ta stilling til
vesentlige endringer i forhold til tidligere strategier.
7. Drøfting av fylkeskommunens rolle
Innledningsvis i utredningen sies det at dette kapittelet er ment å informere og
drøfte faglige problemstillinger slik at fylkespolitikerne får et godt
beslutningsgrunnlag. Man har i kapittel 3 vist til ulike viktige og til dels omfattende
og komplekse roller. Det er derfor merkelig at drøftingene i dette kapitlet
utelukkende kobles til eierskap og selskapsform, og ikke tar opp tråden fra rollene
i kapittel 3. Vanligvis vil man anta at valg av selskapsform sees i sammenheng
med innhold og formål for den virksomheten dette skal omfatte. I utredningen
mangler et fundament for nettopp dette. Imidlertid er det relevant å drøfte
fylkeskommunens ulike muligheter for styring og kontroll i forhold til ulike
selskapsformer.
Utredningen er klar på at videre strukturell utvikling i museumssektoren i Vestfold
og Telemark må komme som initiativ fra museene selv. Fylkeskommunen har
mange og svært viktige roller, som nevnt i kapittel 3, og nettopp med
utgangspunkt i disse bør det drøftes hvordan fylkeskommunen kan ta en mer
aktiv pådriverrolle knyttet til hvordan hele sektoren skal utvikles,
profesjonaliseres, konsolideres og effektiviseres samlet sett, og i forhold til en
tydelig strategi. Denne strategien mangler i utredningen. Beveggrunnene bak
forslagene som presenteres i kapittel 8 er derfor svært vage. Vi klarer heller ikke
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å lese av utredningen hva fylkeskommunen egentlig ønsker av forbedring eller
endring.
Fylkeskommunen er en betydelig tilskuddsyter og det bør være i
fylkeskommunens interesse å bidra til et helhetlig perspektiv på museums- og
arkivsektoren. Fylkeskommunen er den eneste aktøren som kan ta en slik
overordnet og helhetlig rolle. Vestfoldmuseene IKS har i tidligere innspill
(25.05.2020) pekt på at det er et stort potensial i formaliserte samarbeid mellom
museene i Vestfold og Telemark.
Del 3 Utfordringsbilde og analyse
8. Handlingsalternativer og vurderinger
Eierskap og selskapsform. I kapittel 8 presenteres flere alternative valg. Det
foreligger ikke noe grunnlag for hva dette er eller hva som er årsaken til at nettopp
disse alternativene presenteres. Likevel har man i tabell 7 gjort en vurdering opp mot
noen valgte kriterier som viser at to alternativer er å favorisere. Disse innebærer
begge at fylkeskommunen skal tre ut av eierskapet til Vestfoldmuseene IKS.
Utredningen har som mål å kartlegge arkiv- og museumssektoren. Vi har litt
problemer med å se at alternativene som er valgt ut, og da uten en
konsekvensvurdering, kan gi informasjon som har nytte i en kartlegging.
Det er utfordrende å se grunnlaget for de alternativene som presenteres. Forslagene
virker svært begrenset i forhold til en mer overordnet målsetting om blant annet
harmonisering og konsolidering i sektoren, og med tanke på styrking og
tydeliggjøring av fylkeskommunens rolle i samfunnsoppdraget.
Det listes opp og vurderes fem ulike alternativer for fremtidig organisering av
museumssektoren. Hvert enkelt alternativ er vurdert opp mot fire kriterier. Disse
kriteriene er førende for hvilken anbefaling som gis vedrørende fremtidig organisering
av museumssektoren i fylket. Det burde her vært en grundig drøfting av bakgrunnen
for de valgte kriteriene. I tillegg fremkommer påstander i selve vurderingene som
synes lite dokumentert.
Vi mener bestemt at alternativet om en utvidet konsolidering av sektoren burde
utredes. Alle museene utfører stort sett de samme type oppgaver, har store deler av
inntektene fra sammen kilder (stat og fylket) og burde kunne peke på mange
synergier både faglige og økonomiske. I en slik sammenheng vil det være naturlig å
utrede også andre selskapsformer enn dagens IKS og stiftelse, f.eks. AS. Flere
norske museer er organisert som AS-er. Mange av disse er store og kan vise til
svært gode resultater.
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Andre alternativer, hvor fylkeskommunens egne eiendommer (Haugar, Midgard og
Hinderveien) brukes som basis for tjenester i hele fylket, kunne også med fordel
utredes.
Eierskap til bygg og anlegg. Kapittelet peker kun på bygningsmassen som
fylkeskommunene eier og drifter, og som Vestfoldmuseene IKS låner i dag. Det
burde vært foretatt en kartlegging av samtlige relevante eiendommer, med
tilhørende oversikt over kostnader, eierskap mv. I utredningen burde en slik
oversikt være utgangspunktet for den videre drøftingen. Slik det framstår nå, blir
informasjonen mangelfull.
Det som er viktig er å legge til rette for en forsvarlig og hensiktsmessig
bygningsforvaltning uansett eierskap. Vi kan ikke peke på at noen av alternativene er
spesielt fordelaktige eller ufordelaktige for Vestfoldmuseene IKS. Det viktige er
hvordan eierskap og ansvar er nedfelt i avtaler og kostnadsfordelinger. Det
presenteres i utredningen som fordelaktig for fylkeskommunen å enten selge eller
bortfeste eiendommene til Vestfoldmuseene IKS. Begrunnelsen om nærhet til
eiendommene, og derigjennom en mer kompetent og målrettet bygningsforvaltning,
er et forståelig argument. Det forutsettes da at det stilles økonomiske ressurser til
rådighet for å ivareta eierskap og drifts- og vedlikeholdsansvaret det medfører.
Avslutning
Vi takker igjen for anledningen til å gi innspill på utredningen. Vi håper innspillene er
forståelige og at de tas med inn i det videre arbeidet. Vi er selvsagt tilgjengelig for
ytterligere dialog om ønsket.

Med vennlig hilsen
Vestfoldmuseene IKS
Lene E. Walle
Direktør
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