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Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Stjørdal kommune gir sin tilslutning til de nye vedtektene.
Saksopplysninger:
Vedtekten ble sist vedtatt av kommunestyret i sak 20/00, den 30.03.00. Styret har nå gått
igjennom vedtektene og oppdatert vedtektene i samsvar med dagens situasjon. Dette gjelder
både i forhold til det administrative og i forhold til driftsselskapet Stiklestad Nasjonale
Kultursenter AS (SNK).
Styret i Stjørdal museum KF har i styremøtet den 18.12.12 enstemmig godkjent endringen i
vedtektene for Stjørdal museum KF.
Grunnlaget for endringen var spesielt konsolideringen i 2004, da SNK overtok driftsansvaret for
Stjørdal museum Værnes og Bergkunstmuseet – Det magiske berget, og den senere
nedleggingen av SELS BA og endringen i organisasjonsmodellen for de konsoliderte museene
innen SNK i 2008/2009.
De endringer som er foretatt i vedtektene speiler overnevnte situasjon. Endringen innebærer at
styret i Stjørdal museum ikke lenge har samme rolle som tidligere. De har for eksempel ikke
lengere personalansvar, som siden 2004 ligger under SNK. Sammensetningen av styret er den
samme som tidligere.
Dvs. at Stjørdal museum nå er et eiendomsselskap (jfr. § 1) med ansvar for eiendommen og
gjenstandene der. Ansvaret til foretaket er beskrevet i § 3.
Daglig leder har nå tittelen som museumsbestyrer og er ansatt av SNK. Men det er i de nye
vedtektene vist til at han fortsatt skal holde styret for museet orientert om alle forhold som har

betydning for virksomheten (jfr. § 5). Museumsbestyreren er også styrets sekretær og
saksbehandler. Han har også rett og plikt til å fremme forslag i de saker styret behandler og å
tale i styrets møter. Styret kan gi museumsbestyreren fullmakt til å representere foretaket (jfr.§
8).
Dette er hovedendringene i de nye vedtektene. Realiteten er at det nå har skjedd en
formalisering av en praksis som allerede har blitt gjennomført noen år allerede.
Rådmannen har ingen innvendinger til de endringer som er foreslått og gir sin tilslutning til de
nye vedtektene.

