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Samarbeidsavtale 

mellom 

Vestfoldmuseene IKS 

og 

Vestfold fylkeskommune 
(UTGAVE 2014) 

 

 

1 Formål 

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Vestfold fylkeskommune og Vestfoldmuseene IKS 

vedr. driften av Haugar Vestfold kunstmuseum, Midgard historisk senter, Gildehallen, 

Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet. Avtalen inngås samtidig med at Vestfoldmuseene 

IKS etableres.  

 

2 Drift/eierskap 

1. Fra 1. juli 2009 overfører Vestfold fylkeskommune ansvaret for virksomhetene ved 

Haugar Vestfold kunstmuseum, Midgard historisk senter, Samlingsforvaltningen og 

Vestfoldarkivet til Vestfoldmuseene IKS. I tillegg har Vestfoldmuseene IKS ansvaret 

for virksomheten i Gildehallen fra 2013 

2. Samtidig overtar Vestfoldmuseene IKS disposisjonsrett over samlingene av gjenstander, 

kunst, fotografier og arkivalia fra Haugar Vestfold kunstmuseum, Midgard historisk 

senter, Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet, samt arbeidsgiveransvaret for disse 

virksomhetenes nåværende personale. 

3. Vestfoldmuseene IKS skal vederlagsfritt disponere alt driftstilbehør som er knyttet til 

driften av virksomhetene. 

4. Vestfoldmuseene IKS forplikter seg til å drive og videreutvikle Haugar Vestfold 

kunstmuseum, Midgard historisk senter, Samlingsforvaltningen og Vestfoldarkivet i 

henhold til vedtatte målsettinger og strategier, samt de strategi- og handlingsplaner som 

skal vedtas av selskapet, jfr. eieravtalen. 

5. Vestfoldmuseene IKS forplikter seg til å utvikle dagens fagmiljø og styrke samarbeidet 

internt og med de andre fagmiljøene som inngår i Vestfoldmuseene IKS. 

6. Stiftelsen Haugar Vestfold kunstmuseum beholder eiendomsretten til nåværende 

samlinger på Haugar Vestfold kunstmuseum. Vestfold fylkeskommune beholder 

eiendomsretten til nåværende arkiver og samlinger i Vestfoldarkivet. 

7. Vestfold fylkeskommune beholder eiendomsretten til bygninger som Vestfoldmuseene 

IKS låner og disponerer. Bruken av bygningene står for fylkeskommunens regning og 

risiko, herunder nødvendig forsikring og vedlikehold. Drift og Vedlikehold av 

bygningene er definert i egen utlånsavtale mellom Vestfoldmuseene IKS og Vestfold 

fylkeskommune. 

8. Vestfoldmuseene IKS skal søke å videreføre samarbeidet med Haugars venneforening.  

9. Vestfold fylkeskommune tar alt ansvar for forvaltning og skjøtsel av Borreparken. 

10. Vestfoldmuseene IKS skal forvalte eldre fylkeskommunale arkiver uavhengig av 

medium, tilsvarende Fylkesarkivet for Vestfolds ansvarsområde i dag. 

 

3 Økonomiske forhold 

1. For 2009 yter Vestfold fylkeskommune et tilskudd slik det fremgår av eieravtalen.  

2. Vestfoldmuseene IKSs forslag til budsjettrammer, budsjett og økonomiplan for senere 

år sendes til Vestfold fylkeskommune innen 1. juni og 1. oktober hvert år. Budsjettet 

vedtas av representantskapet for Vestfoldmuseene IKS med forbehold om Vestfold 
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fylkeskommunes budsjettbehandling. Vestfold fylkeskommunes tilskudd til 

Vestfoldmuseene IKS vedtas av Fylkestinget ved budsjettbehandlingen.  

 

   4 Arbeidsgiver- og personalforhold  

1. Vestfoldmuseene IKS skal være en tydelig og profesjonell arbeidsgiver med utvikling 

av bedriftsdemokrati og godt arbeidsmiljø som mål, og Vestfoldmuseene IKS skal ha en 

lønns- og personalpolitikk som i størst mulig grad samsvarer med eierkommunenes. 

2. Ansvar for pensjonsytelsene til eksisterende pensjonsordning er overført fra Vestfold 

fylkeskommune til Vestfoldmuseneene IKS. Ved eventuelt bytte av pensjonskasse, skal 

det sikres at ingen taper opparbeidede pensjonsrettigheter på overgangen. 

 

5 Samlinger 

1. Vestfoldmuseene IKS har ansvar for forsvarlig forvaltning, registrering, oppbevaring og 

nødvendig konservering i henhold til anerkjente retningslinjer for museums- og 

arkivdrift.  

2. Vestfoldmuseene IKS skal ha ansvar for at samlingene er forsvarlig forsikret.  

3. Haugar Vestfold kunstmuseums samlinger og framtidige tilvekst skal fortsatt eies av, og 

registreres på Stiftelsen Haugar Vestfold kunstmuseum. Vestfoldarkivet og 

Samlingsforvaltningens arkiver og samlinger og framtidig tilvekst skal fortsatt eies av, 

og registreres på Vestfold fylkeskommune. 

4. Dersom Vestfoldmuseene IKS oppløses, går forvaltningen av samlinger registrert under 

Stiftelsen Haugar Vestfold kunstmuseum tilbake til stiftelsen. Forvaltningen av arkiver 

og samlinger registrert under Vestfoldarkivet og samlingsforvaltningen går tilbake til 

Vestfold fylkeskommune. Likeens går all annen disposisjonsrett omtalt i denne avtale 

tilbake til Vestfold fylkeskommune. 

 

6. Samarbeid og eierskapsoppfølging 

1.   I tillegg til formell representant for fylkeskommunen deltar ansvarlig saksbehandler på 

eiermøter, representantskapsmøter og andre relevante arenaer der eierskap drøftes 

2.   Det avtales halvårlige/jevnlige dialogmøter mellom daglig leder i Vestfoldmuseene 

IKS og ansvarlig saksbehandler, eventuelt også ansvarlig direktør i Vestfold 

fylkeskommune. 

 

7.  Avtalens varighet 

Denne avtale løper fra 1. januar 2009. Avtalen kan endres dersom partene er enige om dette. 

Avtalen er revidert pr 1. juli 2014 

 

Vestfoldmuseene IKS skal ta initiativ til å gjennomføre løpende evaluering av samarbeidet 

første gang i løpet av 2. driftsår. 

 

8. Forutsetninger: 

 

Denne avtalen forutsetter at samtlige kommunestyrer og Fylkestinget har godkjent eieravtale og 

selskapsavtale og at det mottas statlige tilskudd som angitt i budsjettrammene. Dersom disse 

forutsetningene ikke kan innfris, faller avtalen bort og selskapet avvikles.  

 

 

Avtalen utarbeides i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 
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,…………………………………    ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Vestfoldmuseene IKS      Vestfold fylkeskommune 

 

 
 


