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Referat fra møte i faggruppe kultur i Agder 8/118/2013

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Enstemmig godkjent
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Godkjenning av referat fra møte 1/10-2013
Vedtak:
Enstemmig godkjent med følgende merknader:
Jorunn Bøe ba om at båtbyggerne på Moen i Risør ble lagt til under punktet
Uthavn og kystkultur. Dette ble godkjent av faggruppa.
Utredningsmidler til arbeidet med strategisk notat kultur Agder.
Konklusjon: Per Norstrøm sjekker med Inger Holen om det finnes midler og
hva slags mandat denne gruppa har til å bestille utredninger for å få belyst
problemstillinger.
Jorunn Bøe forbereder en innledning til diskusjon til neste møte om kulturrikets
situasjon!
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Årlig fagkonferanse i regi av faggruppen
Vedtak:
Saken utsatt til neste møte
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Oppfølging av temaområder
Museumsutvikling/kulturvernformidling
Kjell Olav Masdalen og John Olsen var invitert til møte for å orientere faggruppa
om temaer de mener det kan være var naturlig å samarbeide innenfor.
1. Øke besøkene til museene
Krever spesialkompetanse når det gjelder markedsføring, USUS etc.
Økt besøk vil også gi økt egeninntjening.
2. Konserveringstjenester / magasin
Teknisk konservering, bevaring, store gjenstander etc.
Få til større fagmiljø innenfor konservering i landsdelen, en organisasjon eller
en nettverksorganisasjon.
3. Forskning/kompetanse/utvikling
Viktige områder for å kunne utvikle institusjonene, og bli bedre på formidling.
Forskernettverket Agder (AAKS, VAM, UiA, SAK). Utvikles videre. Museene har
god relasjon til UiA. Er en motstand i UiA da de heller søker samarbeid med
tilsvarende institusjonene, enn å søke samarbeid lokalt/regionalt. Begge
institusjoner har forskerkompetanse, samlet sett større enn i UiA innenfor
fagfeltene museene forvalter. Ønsker å utvikle kompetanse slik at de kan levere
bedre resultater for omverdenen. Uthavns problematikken er viktig og bør
arbeides videre med sammen med andre
4. Jubileer
Peder Clausson Friis - døde i 1614 (400 - år).
Grunnlovsjubileet 1814.
Hvor står museene i et nasjonalt perspektiv i Agder?
Etter konsolideringene har en fått en tredeling nasjonalt:
1. De største institusjonene
Museene i Sør-Trøndelag
Hedmarkmusene
Norsk Folkemuseum
Akershusmuseene
2. Mellomsjiktet
VAM - nr 18 - 43 ansatte
AAKS - nr ? - 32 ansatte
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3. De minste og/eller ikke konsoliderte
Våre museer lider under å hevde seg nasjonalt. Det har noe med størrelse og
ressurser å gjøre. Våre museer er ikke dårligere enn andre i landet.
VAM er et av fem nasjonale BRUDD-museer. Eneste museum i landet som har
laget en egen intern BRUDD-komite. Omorganisert museet i to geografiske
avdelinger, samt en fagavdeling.
Museene må forholde seg til de endringene som skjer rundt dem så som nye
regioner, kommunesammenslåinger etc,
Samarbeid er et redskap for å få til noe en ikke vil kunne greie alene.
Tre områder det er viktig å samarbeide om, som er større enn hva en kan greie
alene:
John Olsen VAM:
1. Publikumsbygging/markedsføring - jobbe mer profesjonelt med å bli bedre
synliggjort
2. Magasin/registrering/digitalisering i et formidlingsperspektiv
3. Konservering - kunnskapsutveksling og samarbeid over fylkesgrensa
VAMs hovedfokus er synliggjøring, markedsføring for å få flere besøkende.
Museene må øke egeninntjening i årene som kommer.
Kjell Olav Masdalen AAKS:
1. Publikumsbygging/markedsføring - synliggjøring - formidlingsutvikling
2. Digitalisering som en del av den daglige driften i institusjonene
3. Konservering - samlingsforvaltning
4. Kompetanseutvikling - faglig
AAKS hovedfokus er å komme seg inn i det nye bygget og komme på plass der.
Samarbeid strander raskt om det ikke tilføres ressurser.
Hvordan klarer man å begeistre folk til å komme til museene?
Bibliotekene er opptatt av å være der folk er og bor.
Arrangementer er viktig og fin måte å trekke til seg folk. Debatter og aktiviteter
er viktig for museene!
Hvordan følger vi opp forslagene til Kjell Olav og John?
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Festival og kulturarrangement
Kirsti Hjemdal Mathisen var invitert til møtet for å gi en orientering om bl.a.:
Gjennomgang av USUS pr november 2013, samt VRI. Det ble delt ut oversikter
i møtet som beskriver hva disse prosjektene går ut på.
Hvordan følger vi opp diskusjonen fra møtet videre?
Nye tema
 Bibliotek
 Kulturløftet (kunstnerens kår) Harald Solberg
Kultur og bibliotek er og må være en del av samfunnsutviklingen!
Følges opp på møtet 11/12-2013
12/2013

Eventuelt
Bok: Kjøpes inn til hele gruppa
Festival ! mellom rølp, kultur og næring. Red. Aksel Tjora ISBN: 978-02-422219, Cappelen Damm Akademisk

Med vennlig hilsen

Rune Holbek
Ass. fylkeskonservator

