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Stiftelsen Trastad Samlinger - eierskap ved oppløsning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til levekårsutvalgets vedtak i LEV-sak 27/11 og til redegjørelse gitt
av Sør-Troms Museum i brev av 5.9.2011.
2. Kommunestyret finner oppløsning av stiftelsen Trastad Samlinger og innlemming av
museumssamlingene på Trastad i Sør-Troms Museum å være en naturlig videreutvikling av den
regionale museumsvirksomheten. Kommunestyret viser også til at vedtektene for Sør-Troms
Museum slår fast at ved en eventuell framtidig oppløsning skal alle verdier tilbakeføres til
kommunene der disse er bygget opp.
3. Kommunestyret tiltrer på dette grunnlaget videreføringen av konsolideringsprosessen for SørTroms Museum, med oppløsning av stiftelsen Trastad Samlinger.
4. Kommunestyret legger til grunn at gjeldende klausul i vedtektene for Trastad Samlinger om at
kommunen tilstås vederlagsfri bruk av muséets lokaliteter på Trastad videreføres så lenge
kommunen yter pengetilskudd til virksomheten.

Vedlegg:
STM 5.9.2011 Vedrørende Stiftelsen Trastad Samlinger – oppløsning og eierskap
Trastad Samlinger 9.6.2011 Til stifterne av stiftelsen Trastad Samlinger
Dokumenter i saken:
K-sak 37/06 Bygdetunet – spørsmål om endret driftsform
K-sak 50/04 Ny museumsordning – spørsmål om overføring av driftsansvaret for Kvæfjord museum til Tr
K-sak 25/96 Omdanning av Trastad Samlinger til offentlig stiftelse
LEV-sak 27/11 Forholdet stiftelsen Trastad Samlinger – stiftelsen Sør-Troms Museum
RS-114/11 Vedrørende Stiftelsen Trastad Samlinger – oppløsning og eierskap
STM 28.5.2011 Forholdet Stiftelsen Trastad Samlinger – stiftelsen Sør-Troms Museum
Arne-Johan Johansen 20.12.2010 Innspill til arbeidsplanen for STM 2011/12
Kvæfjord kommune 15.11.2010 Forslag til budsjett 2011 økonomiplan 2011-2014
STM 18.5.2010 Orientering om omdanning av Sør-Troms Museum
Kvæfjord kommune 20.6.2008 Trondarnes Distriktsmuseum – overgang til Sør-Troms Museum
Kvæfjord kommune 14.11.2007 Forslag til budsjett 2008

Saksopplysninger
Styret for Stiftelsen Trastad Samlinger (TS) arbeider med omdanning av stiftelsen i samsvar med avtaler
som tidligere er gjort med Sør-Troms Museum (STM). Det legges til grunn at stiftelsen TS opphører fra
1.1.2012. Det er enighet i styret om at framtidig drift, utvikling og vedlikehold skal utføres av STM, i tråd
med arbeidsdelingen de seneste seks år. Det vedlegges brev fra STM av 5.9.2011 som gjør rede for saken.
Det følger av vedtektene for TS § 7b at ”dersom stiftelsen besluttes opphevet, skal samlinger, bygninger og
øvrige eiendeler forvaltes av Kvæfjord kommune i samråd med regional museumsmyndighet”. Levekårsutvalget
har i LEV-sak 27/11 vedtatt at utvalget ”er av den klare oppfatning at dersom stiftelsen Trastad Samlinger
besluttes opphevet, må samlinger, bygninger og øvrige eiendeler tilfalle Kvæfjord kommune og forvaltes i samråd
med og etter avtale med regional museumsmyndighet, på lik linje med hva som i dag er tilfelle for kommunens
øvrige museumsanlegg.”

Museumssamlingene på Trastad inngår etter behandling i kommunestyret i stiftelsen TS. Til grunn for
stiftelsen lå vedtekter av 1996, herunder slik at gjenstandssamlinger og Paviljong 7 på Trastad utgjør
stiftelsens grunnkapital. Kommunestyret har senere godkjent avtale om drift, vedlikehold og utvikling av
Kvæfjord museum, med ansvarsoverføring til Trondarnes Distriktsmuseum fra 2005.
I forslaget til kommunebudsjett for 2008 er det (på side 22) vist til ”fra nyttår av overtar det nye Sør-Troms
Museum ansvaret for å forvalte avtalen”. Kommunen tiltrådte i brev fra ordføreren av 20.6.2008 formelt sett
konsolideringsprosessen der Trondarnes Distriktsmuseum slo seg sammen med TS og Nordnorsk
Fartøyvernsenter og båtmuseum, og ble til STM. Det ble lagt til grunn at dette skjer innenfor rammene av
tidligere vedtak fra kommunen som medstifter, senest via budsjettbehandlingen for 2008.
Kommunen bevilger ut fra avtalene årlige driftstilskudd til TS og STM, for førstnevnte i 2011 videreført
på nivå fra 2010 med 110 000 kroner. Økonomiplan 2011-2014 forutsetter ikke endringer i nivået på
driftstilskudd i planperioden, utover vurderinger mot de generelle prisvekstanslagene (deflator).
Direktøren i STM har i formannskapet 17.10.2011 orientert om prosessen med oppløsning av TS.
Vurderinger
Som det framgår ovenfor, har den lokale museumsvirksomheten de siste to tiårene vært gjennom flere
organisatoriske endringer. Koblet med økt statlig og fylkeskommunal satsing på regionale enheter, har
dette styrket museumsaktivitetene. Akivitetsveksten går vesentlig lengre enn det kommunen kunne
maktet alene, uten vesentlige lokalpolitiske omprioriteringer.
Administrasjonssjefen oppfatter at prosessen med oppløsning av TS og innlemming i STM i dette bildet
både blir en naturlig videreutvikling og del av den formelle konsolideringsprosessen. Vedtektene for TS
legger altså til grunn at bygninger og øvrige eiendeler ved oppløsning skal forvaltes av kommunen etter
samråd med regional museumsmyndighet. Levekårsutvalget har gitt uttrykk for at dersom TS besluttes
opphevet, må samlinger, bygninger og øvrige eiendeler tilfalle kommunen og forvaltes i samråd med
museumsmyndighetene, som kommunens øvrige museumsanlegg.
Sistnevnte kan umiddelbart synes å stå i motstrid med oppløsning og innlemming av museumssamlingene
i STM. Administrasjonssjefen ser det ikke slik. Innlemming vil bygge på den samhandling med regional
museumsmyndighet som både vedtektene for TS og levekårsutvalgets vedtak legger til grunn. Samtidig
slår vedtektene for STM fast at ved oppløsning skal alle verdier i STM tilbakeføres til kommunen der
verdiene er bygget opp. Dette må oppfattes å gi den samme sikring for framtidig forvaltning av samlinger,
bygninger og øvrige eiendeler som vedtektene for TS også fokuserte.
Videre er det uomtvistelig at videreføring av dagens nivå på museumssatsingen vil være avhengig av
enten økte lokale bidrag over kommunekassen eller ett eierskap forankret hos STM, hvoretter STM kan

avskrive sine kostnader over de ulike investeringsobjekters levetid framfor årlige budsjettbevilgninger.
Kommunens økonomiske handlingsrom er så vidt krevende at en lokal museumssatsing alene verken vil
gi kvalitativ eller kvantitativ aktivitet i nærheten av det som kan utløses ved koblingene til STM. Det
tilrås på dette grunnlag at kommunen tiltrer oppløsningen av TS og innlemming i STM.
Kommunen yter i 2011 tilskudd til TS med 110 000 kroner. Så lenge der løper et direkte pengetilskudd
fra kommunekassen til virksomheten, vil det også være rimelig å legge til grunn videreføring av dagens
klausul i vedtektene for TS om at kommunen tilstås vederlagsfri bruk av muséets lokaliteter på Trastad.
Slik tilgang er ikke minst viktig for skoleverket.
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