SAK 31/19

HALLINGDAL MUSEUM, REGULERING AV TILSKOT FRÅ
KOMMUNANE

Saksopplysning
Hallingdal Museum søkjer i brev (vedlagt) dat. 10.3.2019 om regulering av dei kommunale
tilskota til Buskerudmuseet, avdeling Hallingdal Museum.
Det blir synt til avtale som er gjennomført med dei einskilde kommunane i samband med den
fyrste konsolideringsprosessen av musea i Hallingdal tidlig på 2000-tallet (ref. sak 03/03
Regionrådet for Hallingdal).
Tilskotet frå kommunane er tidlegare justert ei gong, i 2011, med 10%. Saka vart handsama i
regionrådet, sak 35/11:
 Søknad
 Vedtak:
1. Regionrådet rår til at kommunane i Hallingdal indeksregulerar sine tilskot til
Hallingdal Museum frå og med 2012 med forslagsvis 10%.
2. Regionrådet for Hallingdal ber Buskerud fylkeskommunen følgje opp dei
forventingane som staten gav i samband med konsolideringa av musea i 2002/2003.
Museet er avhengig av statlege, fylkeskommunale og kommunale tilskot for å oppretthalde
drifta. Både staten og fylket indeksregulerer sine tilskot kvart år, uavhengig av
ekstraordinære midlar. Det blir søkt om at dei kommuale tilskota blir justert oppmed 10% og
at kommunane i Hallingdal indeksregulera sine tilskot til Hallingdal Museum frå og med 2020
etter konsumprisindeksen.

Vedlagt informasjon om Hallingdal Museum gjev oversikt om økonomisk utvikling med
tilskot frå stat, fylke og kommune.
Forslag til vedtak
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Ål 16.5.2019
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg:
1. Hallingdal Museum, søknad dat. 10.3.2019
2. Presentasjon Hallingdal Museum
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llALLINGD� MUSEUM

Regionrådet for Hallingdal
Torget 1
3570 Ål

10.3.2019

Søknad om indeksregulering av de kommunale tilskuddene til
Buskerudmuseet, avdeling Hallingdal Museum
Vi viser til avtalene som ble gjennomført med de enkelte kommunene i forbindelse med den første
konsolideringsprosessen av museene i Hallingdal tidlig på 2000-tallet. Kommunetilskuddene i
Hallingdal er tidligere justert en gang, i 2011, med 10%, etter at saken hadde vært oppe i Regionrådet.
Vedlagt er sakspapirene fra den gangen. Vedlagt er også info om Hallingdal Museum i dag og info om
økonomisk utvikling av tilskudd fra stat, fylke og kommune.
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 2020 i henhold til ordinær prisindeks. De gjeldende kommunene er:
Nes kommune, Gol kommune, Ål kommune, Hol kommune, Hemsedal kommune og Flå kommune.

Med vennlig hilsen

Marit Holme Mehlum
Avdelingsleder

Vedlegg
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Hallingdal museums økonomiske utvikling 2013-19

Hallingdal Museum gikk i 2015 inn i den større, konsoliderte Stiftelsen Buskerudmuseet, hvor det er
18 besøkssteder og 13 avdelinger fra Hol til Kongsberg.

I tabellen under viser vi hvordan inntektene til Hallingdal Museum og Buskerudmuseet samlet sett er
fordelt før og etter konsolidering. Alle kommunale tilskudd som er gitt fra vår region øremerkes
Hallingdal i regnskapet.
IMNOK

2013

2018

Halllqdal

Halllqdal

Budsjett
2019

Museum

Museum

Halllnødal
Museum

Staten

3,76

3,62

3,92

20,80

22,04

Fylke

2,07

2,42

2,62

12,84

12,90

Kommune

1,66

1,66

1,66

4,74

5,10

Salg butikk/cafe,
billetter,
husleieinntekter,
sponsorinntekt

0,33

0,41

0,35

7,87

9,54

SUM

7,82

8,11

8,55

46,25

49,58

Tilskudd

2015

2018

Stiftelsen

Stiftelsen

Buskerudmuseet Buskerudmuseet

Før Hallingdal Museum var konsolidert inn i Buskerudmuseet i 2015, ble tilskuddene benyttet til å
dekke både variable og faste vedlikeholds- og administrasjonskostnader. Etter sammenslåingen ble
felles utgifter knyttet til regnskapsførsel, revisjon, IT/ markedsføring og registreringsprogrammet
Primus/digitalt museum løftet ut av avdelingsbudsjettene og tatt sentralt i Buskerudmuseet. Av den
grunn ble medførte ikke konsolideringen vesentlig vekst i tilskuddene til de ulike
museumsavdelingene. Utgiftene til forsikring ble overtatt av eiendomsstiftelsene. Eierne er blitt
kompensert for dette gjennom husleie som Buskerudmuseet har tatt sentralt / dekket av
administrative midler. Fra og med i år er husleie og de øvrige, faste fellesutgiftene igjen lagt til
avdelingene. I vedtatt budsjett for 2019 er Hallingdal Museum tilgodesett med en økning i statlige/
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fylkeskommunale tilskudd på NOK 0,5. Med dette som bakteppe tør vi be om at de kommunale
tilskuddene i Hallingdal blir gjennomgått og justert opp med 10%.

Litt om Hallingdal Museum:
✓ 12 arbeidsplasser
✓ 6 museer i 5 kommuner:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hallingdal Museum, Nes
Gol Bygdamuseum
Ål Bygdamuseum
Hol Bygdemuseum
Dagali Museum
Hemsedal Bygdatun
Om lag 15.700 besøkende i 2018
133 kulturhistoriske bygninger
2.800 kunsthistoriske gjenstander
Om lag 41.500 kulturhistoriske gjenstander
Over 22.700 fotografier
7 utstillinger i 2018
Årlig en større publikasjon (les: Dølaminne)

Viktige statlige krav/mål er:
a) Holde bygninger og samlinger i forsvarlig stand. Foreløpige tilstandsrapporter viser at vi har
store vedlikeholdsmessige utfordringer som har oppstått allerede før den første
konsolideringen i 2004. Mange av bygningene hadde allerede den gangen dårlig
vedlikeholdt, noe som det ikke ble gjort tilstrekkelige undersøkelser om. Det blir større statlig
fokus på dette temaer framover.
b) Gjenstandssamlingen - konservering og forsvarlig oppbevaring
c) Digitalisering- tilgjengeliggjøring av samlingene
d) Trygge og forsvarlige gjenstandsmagasiner
e) Formidling til barn og unge
Vi håper at kommunene i Hallingdal fortsatt vil følge opp museene sine. Museumsansatte i Hallingdal
gjør så godt de kan for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Ved større vedlikeholdsprosjekt
der kostnader ikke kan dekkes fullt ut innenfor ordinær drift, blir det søkt om eksterne
finansieringsmidler. Eksempel på prosjektfinansiert vedlikehold finner vi på bygninger som
Leksvoltunet på Ål bygdamuseum og Tandbergbygget på Nes. Det blir ofte stilt som krav at
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vedlikeholdsprosjektene delfinansieres med egne midler. Vi erfarer at avdelingene ved museet får et
større og større ansvar for både felles- og vedlikeholdsoppgaver, og det blir viktig for oss at den
generelle lønns- og prisveksten kompenseres slik at vi har mulighet til å opprettholde en
tilfredsstillende drift ved Hallingdal Museum.

Mhm/Hj
10.3.2019

SAK 31-19, VEDLEGG 1

Tilskudd - Hallingdalskommunene

Kommune

2016

2017

2018

Forslag
Økning10%

Gol

140.000

155.000

160.000

176.000

Hol

550.000

610.000

610.000

671.000

Flå

35.600

40.260

42.000

46.200

Hemsedal

90.000

99.000

99.000

108.900

Nes

395.000

434.500

434.500

477.950

Ål

289.000

317.900

318.000

349.800

Sum

1.663.500

1.829.850

