SAKSFREMLEGG
STYREMØTE den 11. juni 2019
Sak 39/2019: Godkjenning innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksliste.
Sak 40/2019: Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4 - 16.05.2019
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 4 – 16.05.2019
Sak 41/2019: Økonomi og regnskapsrapport pr. 30.04.2019
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering
Saksopplysninger:
Se vedlegg 1 - 7.
Sak 42/2019: Politisk behandling av Buskerudmuseet i hovedutvalg kultur, idrett og
folkehelse – BFK
Forslag til vedtak:
I møtet.
Saksopplysninger:
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Buskerud fylkeskommune, har den 6. juni
2019 følgende saker knyttet Buskerudmuseet direkte til politisk behandling:
• PS 24/19: Buskerudmuseet og Kongsberg gamle kino – orientering om
avslutning av prosjektet
• PS 25/19: Samlingsforvaltningsplan for museene i Buskerud
• PS 30/19 19/5325
Årsmelding for Buskerudmuseet 2018
• PS 31/19 19/3427
Evaluering av museumsreformen
• PS 32/19 18/9627
Tilskudd museer 2019
Fylkeskonservator har innstilt til politisk vedtak i sakene – endelig vedtak og styrets
oppfølging av disse tas på styremøtet.
Link til sakene vedlegges her:
http://www.bfk.no/politikk/Politiske-saker-og-moter/motekalender/#se:mote/moteid:292/utvalgid:17
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Sak 43/2019: Gjennomgang - forhandlinger av leieavtaler
Forslag til vedtak:
Leieavtaler signeres samlet etter at alle forhandlinger er sluttført og ny kurs for
buskerudmuseet vedtatt.
Saksopplysninger:
Forhandlingsutvalget ved styreleder orienterer om prosess og status knyttet leieavtaler.
Direktørs vurdering:
Sluttføring av nye leieavtaler bør sees i sammenheng med evalueringene av
Buskerudmuseet - «Forvaltningsrevisjon av Buskerudmuseet» (Buskerud
kommunerevisjon) og «Evaluering av museumsrefomen i Buskerud»
(Telemarkforskning). Direktør henviser til politisk behandling av disse sakene i BFK hovedutvalg for kultur den 6. juni 2019.
Nye kontrakter bør etter direktørs vurdering signeres samlet etter at alle forhandlinger
er sluttført og ny kurs for Buskerudmuseet er vedtatt.
Sak 44/2019: Omorganisering Buskerudmuseet
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til direktørs forslag knyttet omorganisering av Buskerudmuseet og tar
saken til orientering
Saksopplysninger:
Direktør legger frem forslag til omorganisering i styremøtet.
Sak 45/2019: Eventuelt
Ingen innkommende saker før møtet.

2

