EIERAVTALE
Avtale mellom eierne av Vestfoldmuseene IKS: Larvik kommune, Sandefjord kommune,
Tønsberg kommune, Horten kommune, Hof kommune, Holmestrand kommune, Sande
kommune, Svelvik kommune, Re kommune, og Vestfold fylkeskommune.
1. Formål med avtalen/intensjon
Avtalepartene er enige om å etablere Vestfoldmuseene IKS. Selskapet skal forestå driften av
følgende virksomheter i Vestfold:
• Larvik Museum
• Sandefjordmuseene
• Slottsfjellsmuseet
• Nord-Jarlsbergmuseene
• Munchs Hus
• Haugar Vestfold kunstmuseum
• Midtgard historisk senter
• Museumssenteret i Vestfold
• Fylkesarkivet for Vestfold
Alle virksomhetene skal videreføres som en del av selskapet. I selskapets budsjetter og planer
skal aktiviteten i den enkelte virksomhet klart fremgå.
Selskapet skal være arbeidsgiver for alle enhetenes medarbeidere. Selskapet skal ikke overta
samlinger, bygninger el., men disponere disse iht. samarbeidsavtaler mellom eierne av disse
og selskapet.
For å regulere rettigheter og plikter inngås det følgende avtaler:
• Selskapsavtale i henhold til reglene for interkommunale selskap.
• Samarbeidsavtaler mellom selskapet og eiere av samlinger og bygninger.
• Denne eieravtale som regulerer økonomiske og andre forhold som ikke dekkes av
selskapsavtalen eller samarbeidsavtalen.
Eierne forplikter seg til å forvalte eierskapet, herunder benytte sin posisjon i selskapets
representantskap, slik at de intensjoner som lå til grunn ved etableringen og i denne
eieravtalen kan realiseres.
2. Økonomi
Det er en forutsetning for etableringen at det ytes et økt bidrag fra staten med hhv 5 mill.
kroner i 2009 og 7,5 mill. kroner i 2010.
Av disse skal 1,5 og 1 mill. kroner benyttes til å styrke virksomhetene i hhv Sandefjord og
Larvik og 0,5 mill. kroner skal fra 2010 disponeres til innkjøp av kunst til Haugar Vestfold
Kunstmuseum. Fordeling av øvrig økning i statstilskuddet (4,5 mill kroner fra 2010) skal
fastsettes av selskapet selv og komme alle virksomhetsområdene til gode. Denne
skjevfordelingen til fordel for Sandefjord, Larvik og Haugar Vestfold Kunstmuseum skal for
senere år videreføres. Videreføringen skal sikres ved at summen av fylkeskommunale og
statlige tilskudd til hver av disse virksomhetsområdene i forhold til øvrige
virksomhetsområder i selskapet som et minimum skal opprettholdes.
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Tilsvarende skal enkeltkommuners tilskudd for senere år benyttes til de virksomhetsområder
som er angitt i vedlagte oversikt, og slik at eventuelle endringer i kommunenes bevilgninger
kun skal berøre disse virksomhetsområdene.
Tilskudd fra enkeltkommunene som vist i tabellen inkluderer tilskuddet kommunene skal yte
til Museumssenteret i Vestfold i henhold til avtale med Vestfold fylkeskommune.
Inntektsrammene for 2009 er angitt i vedlegg til denne avtale.
Selskapet skal primært benytte de økte tilskuddene til å utvikle de nåværende virksomhetene,
styrke fagmiljøene og bedre tjenestene overfor befolkningen. Økt byråkratisering skal søkes
unngått. Selskapet skal utvise tilsvarende nøkternhet ved virksomheten som eierkommunene.
Det skal gjennomføres en evaluering senest i løpet av 2012.
3. Nettverk, autonomi og lokal forankring
Det må legges vekt på at de nasjonale og internasjonale netteverk som enhetene har i dag
videreføres.
Innenfor de budsjetter og den virksomhetsplan som styret vedtar skal det legges opp til stor
grad av selvstendighet for den enkelte virksomhet.
Den sterke lokale forankring som virksomhetene har i dag, må ikke svekkes, men utvikles
videre ut fra lokale forutsetninger.
Haugar Vestfold kunstmuseum er det eneste kunstmuseet som er konsolidert inn i en enhet
med kulturhistoriske museer i Vestfoldmuseene. Derfor bør det tas hensyn til at Haugar skal
fortsette å være en drivkraft i utviklingen av regionens kunstliv og at museet skal
videreutvikle sin faglige profil på egen museumsdrift og formidling av regional, nasjonal og
internasjonal kunst på et høyt faglig nivå.
Selskapets juridiske navn fremgår av selskapsavtalen. Virksomhetene skal likevel videreføre
bruken av følgende navn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Larvik Museum
Kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum (Sandefjord Hvalfangstmuseum)
Slottsfjellsmuseet
Nord-Jarlsbergmuseene
Munchs Hus
Haugar Vestfold kunstmuseum
Midtgard historisk senter
Museumssenteret i Vestfold
Fylkesarkivet for Vestfold
Eidsfoss industrihistoriske samlinger
Holmestrand Aluminium museum
Lokalhistorisk senter, KJV, Horten
Berger Museum
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Selskapet skal utarbeide 4-årige strategiplaner og årlige handlingsplaner der det fremgår
hvordan de enkelte virksomhetene skal drives og videreutvikles. Disse planene skal utarbeides
i dialog med representanter for eierkommunene og legges frem for uttalelse i kommunene før
de behandles av styret og vedtas av representantskapet. Uttalelser fra eierkommunene til
planene skal søkes etterkommet så langt det er mulig og ikke i strid med overordnede hensyn
som selskapet skal ivareta.
Eiere som representerer minst 34 % av stemmene i representantskapet har, etter dialog med
valgkomiteene, rett til å utpeke et styremedlem, kfr. pkt. 4.
4. Virksomhetsstyring
Eierne skal bidra til at selskapet kan styres innenfor de prinsipper som eierne trekker opp for
virksomhetsstyring. Dette innebærer blant annet at det ved valg av styre skal legges
avgjørende vekt på kompetanse, erfaring og personlig egnethet.
Eierne skal også bidra til klar rollefordeling mellom administrasjonen, styret og eierne, og til
at kommunene gis anledning til å kunne forvalte sin eierposisjon gjennom lokaldemokratiske
prosesser.
Eierne skal bidra til at selskapet forvaltes etter etiske retningslinjer som er i samsvar med
eiernes tilsvarende retningslinjer.
Når det ansees nødvendig for å drøfte ulike sider ved eierskapet, kan det avholdes eiermøter i
tillegg til de formelle representantskapsmøtene. Vestfold fylkeskommune som største eier har
ansvar for kalle inn og gjennomføre slike møter.
5. Forutsetninger og endring av eieravtalen
Eieravtalen inngås etter at samtlige kommunestyrer og Fylkestinget har godkjent eieravtale og
selskapsavtale. Avtalen inngås under forutsetning av at det inngås samarbeidsavtaler og at det
mottas statlige tilskudd for 2009 som angitt i budsjettrammene. Dersom disse forutsetningene
ikke kan innfris faller avtalen bort. Eieravtalen kan endres dersom dette vedtas av alle eiere.
Avtalen kan ikke sies opp, men faller bort dersom selskapet avvikles.
Avtalen er utarbeidet i 10 eksemplarer hvorav partene beholder ett hver.

Vedlegg: Inntektsrammer 2009.
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