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Søknad om regulering av kommunalt tilskudd til Hallingdal Museum

Vi viser til avtalene som ble gjennomført med de enkelte kommunene i forbindelse med
konsolideringsprosessen av museene i Hallingdal i 2004.

Museet er avhengig av statlige, fylkeskommunale og kommunale tilskudd for å opprettholde
sin drift. Både staten og fylket indeksregulerer sine tilskudd hvert år, uavhengig av om vi får
ekstraordinære midler. Vi søker med dette om at kommunene i Hallingdal også
indeksregulerer sine tilskudd til Hallingdal Museum fra og med 2009 med forslagsvis 10%.
De gjeldende kommunene er: Nes kommune, Gol kommune, Ål kommune, Hol kommune,
Hemsedal kommune og Flå kommune. Vi henviser til at Nes er vertskommune for
administrasjonen av Hallingdal Museum, noe som gir kommunen et ekstra ansvar.

Staten har i år gitt oss en økning i driftstilskuddet på 20%. Dette var for oss en gledelig
melding, men som også legger opp til en forventning om at også de kommunale bidragene
reguleres.

Hallingdal Museum har de siste to årene sikret museumsavdelingene med nærmere en million
kroner og blir derfor "straffet" med økte utgifter til alarmoverføringer og vaktselskap. Vi har
dessuten store lønns- og personalkostnader som reguleres hvert år. For å sikre en trygg drift
videre, med økte satsninger på arrangementer og aktiviteter rundt omkring på de ulike anlegg,
søker vi om at også kommunene regulerer sine tilskudd.
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Vi håper at kommunene tar opp søknaden vår om indeksregulering slik at det kan gjenspeiles i
kommende års budsjett.

I forbindelse med konsolideringsavtalene med de enkelte kommunene, ble det i 2004 laget en
fordelingsnøkkel .  Pr. 2007 har alle nådd denne, mens noen har gitt det samme beløpet i flere
år. (Se vedlegg).

Med vennlig hilsen
llingdal Museum

W vl 11
Marit Holme Mehlum
Museumsstyrer

Vedlegiz
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Kommunale driftstilskudd til Stiftelsen Hallingdal Museum 2004 (april) - 2008

Kommune 2004 2005 2006 2007 2008
Flå 35.600 35.600 35.600 35.600 35.600
Nes 205.000 205.000 300.000 395.000 395.000
Gol 78.000 110.000 120.000 125.000 140.000
Hemsedal 86.224 88.244 90.000 90.000 90.000

I 162.675 215.000 270.000 289.000 289.000
Hol 553.000 594.000 *560.826 540.000 540.000

2004 alle bortsett fra Nes 1 /4-31/12
2006 og framover Hemsedal tilskudd er inkl. leie av p-plass
2006 og framover er driftstilskudd minus Geilojordet
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