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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om "Lønn på nær 3 mill. kr. til SKUM
direktør Reidar Fuglestad" fra Vidar Kleppe, DEM
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt i epost 06.03.17, som lød:
«Reidar Fuglestad (60) blir ny administrerende direktør for SKMU / Kunstsiloen i Kristiansand,
museet som skal forvalte kunstsamlingene til Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Nicolai
Tangen, med en årslønn på nær 3 millioner kroner. At det offentlige er med å støtter opp om
denne lønnen som tillegg til hva privat aktør bidrar med, er underlig forstå.
Ja lønnen er nesten dobbelt så stor som den Norges statsminister Erna Solberg mottar, leder
for Munch museet, leder for nasjonalgalleriet, som forvalter kanskje de største og mest
betydningsfulle samlinger av kunst i landet, har omtrent halvparten av hva SKMU leder skal
ha i lønn.
Er ordføreren enig med Demokratene i at Kristiansand kommune og det offentlige bør
redusere sitt bidrag slik at Nicolai Tangen, selv kan betale Fuglestads årslønn?»
Svar:
SKMU skal bli et av Nordens fremste kunstmuseer. Tangen-samlingen er den største, bredeste,
dypeste og viktigste samlingen i privat eie av norsk kunst fra tidsperioden 1930-1970. Snart er
den også en nordisk samling. Det er en generøs gave som er med på å gjøre Kristiansand til en
kunstby i elitedivisjonen.
Tangen-samlingen skal integreres i SKMU som skal kunne disponere samlingen til evig tid.
Målet vårt er at det nye SKMU skal kunne flytte inn i kunstsiloen, et bygg som vil løfte
kunsten og området rundt og et bygg av svært høy arkitektonisk verdi og kvalitet.
Det blir et krevende prosjekt å få finansiert og bygd museet, konsolidere den nye
organisasjon og samtidig sikre nødvendig kunstfaglig kompetanse og kapasitet.
Prosjektet er større enn det. Målet mitt er ikke å få et nytt bygg, men at flere skal få mulighet
til å få en kunstopplevelse i elitedivisjonen - om de er bosatt i Kristiansand, Vegårshei eller
Berlin. Det skjer ikke av seg selv, men krever at det jobbes dedikert med markedsføring og
innsalg av kunst- og kulturbyen Kristiansand.
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Én person alene kan ikke dekke alle disse områdene, men gjennom Reidar Fuglestad har
SKMU fått en direktør som er i stand til å lede kunstsiloen og SKMU på veien mot å bli et av
de fremste kunstmuseene i Norden.
Det er riktig at Reidar Fuglestad får en lønn som er høyere enn hva som er normalnivå for
norske kunstmuseer og som er høyere enn det SKMU og det offentlige kan betale alene.
For å tette gapet mellom den lønna SKMU kan tilby sin direktør (ca 1,2 mill.) og den lønnen
Fuglestad hadde i sin forrige jobb, har Nicolai Tangen gitt en gave på i overkant av 1,8 mill
per år til SKMU. Pengene er gitt som en engangsgave, slik at Fuglestad kun har en
arbeidsgiver, SKMU. Fuglestad er ansatt i et åremål på 6 år og har ikke noen avtale om
etterlønn eller lignende.
Det er ikke Kristiansand kommune som betaler den offentlig finansierte lønnen til Fuglestad,
men SKMU. Kristiansand kommune, sammen Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner,
finansierer SKMU sammen med staten, som tar 60 % av regningen. Det er heller ikke slik at
lønnen til Fuglestad vil blir redusert, dersom Kristiansand kommune reduserte sin andel av
budsjettet. Det er nemlig styret i SKMU som setter direktørens lønnsnivå.
Jeg er svært glad for den generøse gaven fra Tangen, via AKO kunststiftelse. Det gjør at
man kunne ansette en meget god direktør uten at dette har gått på bekostning av museets
økonomi.
Jeg er derfor ikke enig med Vidar Kleppe i at Kristiansand kommune og det offentlige bør
redusere sine økonomiske bidrag til SKMU.
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