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Virksomhet og lokalisering:
Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum driver museumsvirksomhet innen visuell kunst. Stiftelsen
holder til i egne lokaler sentralt i Kristiansand.

Museets aktiviteter og den økonomiske situasjonen:

Aktiuitet
Mttseet har også i zotg gjennomført planlagt og ønsket aktivitetsøkning på formiclling,
komrnunjkasjon, arrangementer og utstillinger. Denne satsningen har inectført at vi hår satt
besøksrekord med 49.41rbesøkende i zorg, en økning på tt% fra zor8. Vi ser også en positiv økning
i-antallbetalende gjester, spesielt knyttet til våre arrangementer. Samtidig med denn" iatsingen er
det bmkt mye interne personalressurser på Ktinstsiloprosjektet

I zotg et det ansatt flere medarbeidere for å kr-rnne økte aktivitetsnivået, øke egeninntektene,
videretrtvikle vårt tilbud og forberede oss til Kunstsilo både innholds- og byggÅessig
Billettinntektene inkl. medlemskap er i zorg økt med tg%ofra zor8. Omsetningen i
mnsettmsbutikken har økt med z%o. Vi styrker systematisk innsats for å øke inntektene med økt
fokLls på,salg av medlemskap, kveldsåpent og kveldsarrangement hver onsclag, utvidecie
åpningstider i skoleferiene, i sommersesongen og økt satsning på ulike arran[ementer.

Vi har store ambisjoner for aktiviteten i årene framover, både i forhold til formiclling, utstillinger,
arrangement og til det å nå nye publikumsgnrpper. Mange av aktivitetene gjennomføres som
forberedelse til å flyne inn i Kunstsilo. Vi trenger størst mulig erfaringsgrunnlag for å kunne drifte et
bygg som er tre ganger så storl som eksisterende museum og som får et betyclelig bredere
tilbudsspekter.

Økonorni
Som følge av oppbygging og forberedelse mot Kunstsilo har museet i zotg hatt et høyt aktivitetsnir,å
og derav et kostnadsnivå som er høyere enn det de ordinære inntektene (offentlig tilskuclcl, billett,
btrtikk og arret salg) kan dekke. Museet har med bakgmnn i dette skaffet ekstern finansiering av
det høye aktivitetsnivået på følgende måte:
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Prosjekttilskudd fra AI(O:
Gaveforsterkningl(UD:
Driftstilskudd AKO:
I(ulturrådet:

5,r MNOK
2,5 MNOK
r MNOK
o,4 MNOK

For å oppnå balanse mellom inntekter og kostnader har det vært en forutsetning at alle prosjektene
fra AKO ble giennomføni zotg. Planlegging av prosjektene ble mer tids;kreuencle enn forutsatt, noe
som har ført til senere oppstart enn planlagt for enkelte av prosjektene. Dette har medført at
prosjekttilskudd ikke ble inntektsført som planlagt, og at man dermed ikke fikk dekket alle
kostnadene knyttet til de interne prosjektressursene i zor9. Prosjektene er i stor gracl bemannet
med interne ressttrser i kombinasjon med innleide spesialister. Det gjenstår NOK z.B57.5Bg av
prosjektinntektene fra AKO. Regnskapet for zorg viser et negatir,t årsresultat på NOK t 974 469.
Prosjektene vil bli fullført i zozo. Prosjektinntektene vil i stor grad gå med på å dekke kostnadene
mtrseet har til interne ressrlrser knyLtet til disse prosjektene i zozo.
Sørlandets KLrnstmuseuln, Skippelgata z4B
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Arbeidsmiljø:
Det har ikke vært registreft skader eller ulykker i året som gikk. Sykefraværet blant cle ansatte har i
år vært på 6 % av total arbeidstid. ArbeidsmiljØet er godt, og ledeLsen vjl til enhver tid vurdere tiltak
som kan forbedre arbeidsmiljøet fiterligere.
Vi arbeider kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Museet har samarbeidsar,tale mecl
trygdeetaten om et nrer inkluderende arbeidsliv, det vil si som IA- bedrift. Museet har ar,tale om
bed rift shel setj eneste gj ennom HM S- avdeli ngen i Kri sti ansancl kommu ne.

Påvirkninger ytre miljø:
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Drift

og vedlikehold av bygg:

Ogt gl etter styrets vltrdering utført tilstrekkelig vedlikehold av bygg og utstyr i zor9.
Likviditetsbehovet derkkes av kommende tilskudd. Det vLrrderes også siik at det er foretatt
tilstrekkelige avsetninger til vedlikehold av bygg og utstyr.

Like stillingsrappo rtering:
Mttseets drift qiennornføres med 46 ansatte (zg15 årsverk), hvorav 34 kvinner og 12 menn.
Ledergrttppen består arz to menn og to kvinner. Styret består av fire kvinner og fiie menn.
Ansatte lønnes i hentrold til gjeldende overenskomst mellom Virke og berørte forbund. Sørlandets
Kunstmuseum har et bevisst forhold til likestilling.

Artreid og aktivitel.er innenfor kulturelt mangfold og status for arbeid med
inkludering:
Mrtseets Lttstillingsprogram har gjennom året tatt opp mange emner knyttet til kulturelt mangfold.

Kristiansand, o4.o3.zozo
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