MUS
SYDVESTJYSKE^I MUSEER

Kontrakt mellem Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer
Præambel
Fanø Kommune og Sydvestjyske Museer (SJM) ser store gensidige fordele i et intensiveret
samarbejde.
Fanø Kommune betragter museet som en vigtig partner i at videreudvikle oplevelsesøkonomien på
øen med udgangspunkt i den rige kulturarv og som en aktør, der kan være med til at understøtte og
kvalitetssikre eksisterende institutioner.
Sydvestjyske Museer ser samarbejdet med kommunen og de forskellige kulturhistoriske
institutioner som et vigtigt led i at opfylde museets visionsplan, hvor et særligt indsatsområde er
'Vadehavsregionens kulturhistorie, herunder turismeudvikling'.
Med indgåelse af en kontrakt vil Fanø Kommune fa del i et statsanerkendt museum. Det er
ambitionen, at samarbejdet også skal resultere i etableringen af et egentligt udstillingssted.

Aftalens indhold
I.

Sydvestjyske Museer forpligter til at løse følgende opgaver:
1. Opgaver i henhold til museumslovens kapitel 8
• Antikvarisk kontrol af byggesager
• Løbende gennemgang af forslag til lokalplaner
• Kommuneplan samarbejde, herunder udpegning og afgrænsning af kulturmiljøer
• Samarbejde om fremtidige (bevarende) lokalplaner
• Besvarelser af forespørgsler om bevaringsværdier fra Fanø Kommune
• Samarbejde i Kulturhistorie og Planlægning (KoP) - museernes og kommunernes
vadehavssamarbej de
• Bygningsopmåling - herunder undersøgelser af bevaringsværdier/ kulturhistoriske
værdier i Fanøs bygningsarv
• Arkæologiske bygherreudgravninger
• Tilsyn med fortidsminder
2. Samarbejde med Fanøs museer
• Fagligt samarbejde og konsulentarbejde i forhold til Fanøs kulturhistoriske museer og
foreninger,
• Indgåelse af særskilte associeringsaftaler med Fonden Gamle Sønderho og Fanø
Skibsfarts- og Dragtsamling, hvor samarbejdsformerne konkretiseres med respekt for de
enkelte institutioners selvstændighed.
3. Faglig formidling af kulturhistoriske emner relevante for Fanøs historie
• Såfremt der kan skaffes hensigtsmæssige udstillingslokaler med fornøden sikkerhed og
kustodeservice vil Sydvestjyske Museer etablere et nyt udstillingssted på Fanø,
• Museet vil flytte sin ravudstilling til ovenstående lokaler under forudsætning af særskilte
midler til transport og opdatering af udstillingen,
• Museet har til hensigt at etablere en anden udstilling om turismens udvikling. Dette
forudsætter særskilte midler til selve udstillingen.

•

•
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•

Sydvestjyske Museer kan indgå i et samarbejde med foreningen Fanø i Atlantvolden
med henblik på at skabe en udstilling om Adantvolden og 2. verdenskrig på Fanø,
Formidling af Fanøs kulturhistorie og kulturhistoriske museer på Sydvestjyske Museers
hjemmeside,
Varetagelse af Fanøs kulturhistorie i Vadehavets Formidlerforum,
Udvikling af undervisningsmateriale,
Afholdelse af foredrag,

•

Bidrag fra Fanø i museets kommende kulturhistoriske årbog.

•

Forskning
I museets Vision 2020-plan er Vadehavsregionens kulturhistorie, herunder turismens
udvikling, udpeget som et særligt forskningsindsatsområde. Museets egne
forskningsressourcer er beskedne, men der vil i de kommende år blive gjort en aktiv indsats
for at skaffe fondsmidler til at opfylde forskningsintentioneme, herunder midler til forskning
i ikke alene det danske Vadehavsområde, men i hele den dansk-tysk-hollandske region og
inden for både det arkæologiske og det historiske område.
Andre opgaver
Museet kan mod særskilt honorering løse andre formidlings- og konsulentopgaver for Fanø
Kommune, fx udarbejdelse af brochurer og deltagelse i relevante udviklingsprojekter.

II.

Fanø Kommune forpligter sig til at levere følgende ydelser:
• Kommunen afsætter et fast beløb i budgettet til museets opgavevaretagelse. 12013 udgør
beløbet 60.000 kr. + 25 % overhead. I de efterfølgende år pristalsreguleres beløbet i
henhold til Finansministeriets almindelige P/L-regulering.
• Såfremt det lykkes at etablere et udstillingssted som beskrevet under 1.3, øges
driftstilskuddet fra det følgende år til 100.000 kr. + 25 % overhead.
• Andre opgaver, j f pkt. 1.5, honoreres særskilt med 350 kr. i timen + 25 % overhead
(2013-priser). Timeprisen P/L-reguleres,
• Kommunen tilsender Sydvestjyske Museer alle byggesager, lokalplaner og
kommuneplaner med henblik på vurdering af kulturhistoriske interesser.

Ikrafttræden og opsigelse af aftalen
Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2014.
Aftalen kan opsiges med et års varsel med virkning for det næstfølgende kalenderår.

Nordby, den 16. december 2013
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