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SØKNAD OM KOMktUNALT TILSKUDD FOR 2006 TIL STIKLESTADMUSEENt
AVDELINGLEVANGER
-

Stildestad NasjonaleKultursenter AS har fra 3. mai 2004 hatt driftsansvaret for
“Stiklestadmuseene” som betegner den konsolidert~museumsenhet i søndre del av Nord-

Trøndelag.
Nord-Trøndelag fylkeskommune har påtatt seg ansvaret for å framforhandle. en avtale om
frarntidig fordeling av de regionale/lokale tilskudd mellom fylkeskommunen og kommunene
Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal, som utgjør vertskommuner for samtlige bemannede
museer innen det konsoliderte området.

Så langt vi er kjent med, er dette arbeidet ennå ikke sluttført. Stikiestad Nasjonale
Kultursenter AS anser det derfor som nødvendig å rette søknad til konmmnene på dette
tidspunkt til tross for at noen avtale om fordeling ennå ikke foreligger. I vår søknad ligger
derfor forutsetninger som vi antar likevel må ligge inne i avtalen når den foreligger..
I denne søknaden ligger også inne spesielle momenter som gjeldermuseumadriften ved
avdeling Levanger.

Konsekvenser sOm felge av Statsbudsjettet
I den fothge regjerings forslag til statsbudsjett som ble offentliggjort 14. oktober, er
“Stiklestadmuseen&’ v/Stildestad Nasjonale Kultursenter AS tildelt en økning i det satlige
tilskudd på kr. 1.385.000,-. Til denne tilskuddsøkningen er det fra statens side knyttet en. klar
forutsetning om at detregionale/lokale nivå følger opp statens økning etter en 60/40fordeling, tilsvarende knutepunktsfordelingen.
i knutepunktsavtalen mellom Staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune
skal 60 % av detregionale/lokale driftstilskuddet (dvs. 24 % av det samlede off.
driftstilskudd) ytes fra Nord-Trøndelag fylkes
une og 40% (dvs. 16% av det samlede
off. drfflgstilslwdd) ytes fra Verdal kommim~
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Etter som tilskuddsøkningen gjelder samlet drift av “Stiklestadmuseene” må. det forutsettes at
den enkelte kommune skal forpliktes til å yte sin forholdsmessige del av den kommunale
økning som forpliktes gjennom statstilskuddet~slik at den kommunale tilskuddsøkningen må
fordeles mellom de respektive kommuner etter en nøkkel som bygger på samlet kommunalt
tilskudd i 2005 mot den enkelte kommunes tilskudd for samme år.
Statens tilskuddsøkning på kr 1.385.000,-utløser følgende tilskuddsøkning fra
Nord-Trøndelag fylkeskommune (1.385.000/60%x24%)

kr. 554.000

og fra kommunene (1 .385.000160%x16%)

1cr. 369.333.

For den enkelte kommune, vil en forhoidsmessig fordeling av de kommunale tilskudd gi
følgende tilskuddsøkning for den enkelte kommune som følge av den statlige
tilskuddsøkningem
Verdal kommune (369.333x2.651.000/4.191.000)

kr. 233.620

Steinkjer kommune (369.333x625.000/4. 191.000)

kr. 55.078

Levanger kommune (369.333x320.000/4.191.000)

kr. 28.200

Stjørdal kommune (369.333x595.000/4.191 .000)

kr. 52.435

Det tas forbehold om endringer som kan kommeved den nye regjeringens revidering av
Statsbudsjettet for 2006.

Tffleggsbehov ved avdeling Levanger
Ut over de økninger av driftstilskudd som utløses av statsbudsjettet, er det et klart behov ved
avdeling Levanger for et lokaltlregionalt løft i tilskuddsstørrelsene.
Levanger museum vil måtte flytte fra de lokaler de har nå. Dette medfører busleiekostnader
på kr. 50.000,- som en ny post. Samtidig er det nødvendig å supplere/fornye deler av
inventaret som er føres opp som egen post på kr. 80.000,-.
For et irmholdsmessig løft ved avdelingen, har bestyreren ved avdeling Levanger synliggjort
et ønske om øke innsatsen på formidling gjennom produksjon av vandreutstillinger og
generelle utstillinger med utvidet satsing på foto. Det er i den forbindelse ogsånødvendig å gi
avdelingen mulighet til å leie inn tjenester i betydelig større grad enn tidligere.
På bakgrunn av dette søkes Levanger kommune om en generell økning av det kommunale
drifistilskuddet på
Kr. 151.800,ut over økning som utløses av statsbudsjettet
I løpet av 2006 vii forøvrig museumsavdelingen i Levanger bli tilknyttet SNKs server og ittjenester. I 2006 er det også lagt opp til videreføring av arbeidet med felles profd og
markedstiltak.

Forventninger ifi Nord-Trøndelag fylkeskommune
Dethar vært tydelig uttrykt fra Nord-Trøndelag fylkeskommun.e at fylkeskommunen vil gi økt
satsing på. den konsoliderte enhet hag prioritet og i løpet av de nærmeste årene gi betydelige
fylkeskommunale løft i tilskuddsstørrelse. Dette skal ha som siktemål en tilnærmet 60140fordeling mellom fylkeskommunen/kommunene.

Oppstllling av beløpsstørrelser 12006
Med bakgrunn i redegjørelsenovenfor, framkommer beløpet for tilskuddssøknad 2006 slik:
Drifistilskudd 2005

kr

320.000

økn ifig Statsbudsett 2006

kr

28.200

kr

348.200

økning av kommunalt tilskuddsnivå

kr

151.800

Sum

kr

500.000

hvor det søkes Levanger kommune om et ordinært driftstilskudd for 2006 på
kr. 500.000,-.

Som vedleggtil denne søknaden følger budsjettszknad for 2006 til Kulturdepartementet av
15.03.2005 sammen med foreløpig utkast Iii budsjett for avdeling Levanger for 2006.

Med vennlig hilsen
Stikies
asjo e Kultursenter AJS

Konservator/leder Stildestadmuseene
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