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Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd
Forslag til innstilling
1. Bodø kommune imøtekommer stiftelsen med et årlig driftstilskudd på kr. 50.000 for 2015 og
2016. Ytterligere tilskudd utover 2016, vurderes etter en evaluering av stiftelsens
virksomhet høsten 2016.
2. Driftstilskuddet på kr. 50.000 for 2015 foreslås innarbeidet i Tertial 1. Driftstilskuddet for
2016 foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2016-2019.

Sammendrag
I denne saken legges det opp til at det gjøres en avklaring på videre drift av Adelsteen Normann
Stiftelsen (ANS). Stiftelsen har søkt Bodø kommune om et årlig driftstilskudd på kr. 50.000 for å
sikre en minimumsdrift
Adelsten Normann samlingen (kommunens og stiftelsens bilder) må tas vare på. På kort sikt vil den
beste løsningen være å finne en løsning der stiftelsen har tilstrekkelige midler for å kunne ivareta
samlingen på en forsvarlig måte. Det vil være mulig å sikre en minimumsdrift, ved et årlig tilskudd
på kr. 50.000. Stiftelsens første oppgave vil være å få bemannet opp et styre, og videre få på plass et
minimums opplegg for formidlingen av samlingen, slik at denne blir gjort tilgjengelig for publikum.
Det foreslås at kommunen yter et årlig driftstilskudd på kr. 50.000 i 2015 og i 2016. Ytterligere
tilskudd utover 2016, vurderes etter en evaluering av stiftelsens virksomhet høsten 2016.
Kommersiell utnyttelse av Hålogatun vurderes av Bodø kommunale eiendomsforvaltning KF

Saksopplysninger
ANS er en ideell stiftelse som skal presentere maleren Adelsteen Normann. Stiftelesdato var
21.11.2002. Leder i styret er Jonny Gulbrandsen. I tillegg skal det være nestleder og tre

styremedlemmer, i tillegg til fem varamedlemmer. Pr 11.2.2015 er det kun ett styremedlem i tillegg
til styreleder, Joakim Sennesvik. De andre har trukket seg.
Bildesamlingen henger på Hålogatun og består av 5 kommunale, 7 private og 24 verk i stiftelsens
eie. Forsikringssum er ca kr 2,5 mill.
ANS mottok kr 56 000 i fast årlig støtte inntil 2008, men mistet dette etter budsjettvedtak i 2009. I
2013 ble det etter politisk vedtak i formannskapet PS 13/111 innvilget kr 37 500 som et
engangsbeløp til ANS, for å dekke en andel av forsikringspremien for bildene.
Styret i ANS behandlet i sak 5 på årsmøtet 28.5.2014 ANS og fremtidig drift. Deres vurdering er at
etter at det kommunale tilskuddet falt bort fra 2009, er handlefriheten for styret betydelig redusert.
Med stadig lavere medlemsinntekter og uten kommunal støtte er det ikke mulig for styret å erverve
nye bilder og drive aktivt formidlingsarbeid i nåværende lokaler. Styret er derfor demotivert for å
fortsette driften av stiftelsen. Med et tilskudd på kr 50 000, kan det være mulig å etablere et styre
som vil drive videre ut fra en minimumsløsning i nåværende lokaler.
I notat til kommunen, datert 28.mai 2014, skriver ANS:
Organisasjonen; det er liten interesse i styret for å delta i driften, få møter frem på styremøter og
deltar i dugnadsarbeidet. Primus motor i Venneforeningen gjennom mange år, trekker seg. Det er
vanskelig å få noen til å overta oppgaven med kontingentinnkreving. Venneforeningens to
styremedlemmer ønsker å trekke seg fra styret og det er ingen som vil overta.
Stiftelsen har ut fra disse forutsetningene vurdert, etter årsmøtevedtak i 2015 og øvrig gjeldende
juridiske prosedyrer, å avvikle virksomheten. Stiftelsen har i brev av 16. februar 2015, søkt Bodø
kommune om et årlig tilskudd på kr. 50.000. Dette vil kunne sikre stiftelsen en videre eksistens,
samt arbeide for å få på plass et beslutningsdyktig styre.
Den kulturelle skolesekken i Bodø kulturskole har Adelsteen Normann som tema for alle elever på
5.trinn. Flere tusen elever har i årenes løp fått pedagogisk tilrettelagt kunstformidling av samlingen
og maleren Adelsteen Normann. Denne DKS formidlingen aktiverer samlingen to uker årlig.
Bodø Selskapsservice hadde en midlertidig driftsavtale for å drive utleie av lokalene til selskap,
men de har ikke videreført denne i 2015. Bodø kommunale eiendomsforvaltning KF ønsker ikke å
påta seg noen utleievirksomhet av Fylkesmannsboligen. Tandbergerne har løpende leieavtale, med
har tre måneders gjensidig oppsigelse. De benytter deler av 2.etasje til visning av
Tandbergprodukter. De betaler ikke leie for virksomheten sin.
Kulturkontoret vurderer Hålogatun som lite gunstig på lang sikt som oppbevaringssted for
samlingen, både mht. lys, fuktighet, temperatur og mulig fysisk skade, noe stiftelsen også har uttalt.
Kommunens eiendomsforvaltning må ta stilling til om Hålogatun kan/skal utleies til andre formål.
Formannskapet fattet i møte 25.6.2014 følgende vedtak i sak 14/131:
Bodø kommune skal sammen med Adelsteen Normann Stiftelsen sette i gang prosessen med
å vurdere relokalisering av kunstsamlingen fra Hålogatun til lokaler som er bedre egnet til
formålet. Egen sak om dette vil blir lagt frem til politisk behandling høsten 2014.
Det har vært vanskelig å få gjennomført en god prosess sammen med stiftelsen, pga av den
vanskelige situasjonen i stiftelsen. Lav aktivitet og vanskeligheter med å få frivillige/interesserte til
å påta seg oppgaver, må ta mye av skylden for det. Samtidig vil en relokalisering av kunstsamlingen
forutsette betydelige midler til oppbevaring og formidling.

Vurderinger
Kommunen ønsker en bedre løsning for profesjonell kunstfaglig oppbevaring og formidling av
kunstsamlingen. Det viktigste på kort sikt, er å få en forsvarlig oppbevaring av bildene, i første
omgang primært bildene som er i kommunens eget eie, men kan også gjelde ANS’s bilder.
Inntil videre kan bildene oppbevares i dagens lokaler uten restaurantdrift. Dette forutsetter at ANS
ønsker å videreføre sin aktivitet. Stiftelsen har da ansvaret for tilsyn og begrenset formidling av
bildene. Forutsetningen vil være at stiftelsen har midler til dekke løpende utgifter med å ta vare på
samlingen. Derfor er det avgjørende at stiftelsen har tilstrekkelige midler for å kunne ivareta en
forsvarlig håndtering av samlingen.
Dersom stiftelsen velger å avvikle virksomheten, kan en løsning være å få til en ordning i Stormen
bibliotek, for formidling av bildene. Disse kan henges opp i rommet for visuell kunst 2- 3 ganger i
løpet av året, i ca. en måned av gangen. Det må da utarbeides et eget formidlingsopplegg for
skoleelever og besøkende. Kostnadene i utarbeidelse av formidlingsopplegget utgjør ca. kr. 50 000.
Formidlingen kan ivaretas av de bibliotekansatte og/eller gjennom en avtale med private (eks.
SKINN). Kostnadene for et månedlig formidlingsopplegg vil være ca. kr 50 - 60.000.
I tidligere kontakt med Harald Bodøgaard vil kostnadene til oppbevaring og delvis formidling av
bildene, innebære en kostnad på ca. kr. 200 000.-.
Adelsten Normann samlingen (kommunens og stiftelsens bilder) må tas vare på. Uavhengig av
løsningsvalg, vil det være viktig at kommunen setter av/bevilger midler til dette. Spørsmålet er med
eller uten stiftelsen. Slik situasjonen er, vil den beste løsningen på kort sikt være å finne en løsning
der stiftelsen tar et ansvar. Det vil være mulig å sikre en minimumsdrift, ved et årlig tilskudd på kr.
50.000. Stiftelsens første oppgave vil være å få bemannet opp et styre, og videre få plass et
minimums opplegg for formidlingen av samlingen. Det er sentralt at samlingen blir gjort
tilgjengelig for publikum.
Eiendomsforvaltningen må vurdere om bygget skal leies ut til andre. Stiftelsen har uttalt at de
ønsker restaurant drivere i huset. Det vil sikre at flere kan oppleve samlingen.

Konklusjon og anbefaling
Kulturkontoret sitt hovedanliggende er å bidra til en best mulig forvaltning av Adelsteen Normann
Stiftelsen sin kunstsamling. Primæroppgaven til ANS er synlighet og formidling. Situasjonen for
ANS ’s videre drift er kritisk. Manglende medlemsmasse, begrenset økonomi (inntekter/tilskudd),
samt problemer med å rekruttere personer inn i styret skaper stor usikkerhet for ANS fremtid. Uten
kommunalt minimumstilskudd på kr 50.000, vil det i følge ANS ikke være mulig å drifte foreningen
videre.
Administrasjonen anbefaler at det i første omgang ytes et årlig tilskudd på kr. 50.000 for 2015 og
2016, og at ytterligere tilskudd utover 2016, vurderes etter en evaluering av stiftelsens virksomhet
høsten 2016.
Det foreslås at forutsetningene for kommunal driftstilskudd vil være, at stiftelsen får på plass et
beslutningsdyktig styre, samt at det gjennomføres et forsvarlig formidlingsopplegg

Driftstilskuddet på kr. 50.000 for 2015 foreslås innarbeidet i Tertial 1. Driftstilskuddet for 2016
foreslås innarbeidet i økonomiplanen for 2016-2019.
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