
 

 

Referat fra styremøte Grimstad Kulturhus KF 29.04.2021 
  

Til stede: Torleiv Næss Ugland, Stein Gjulem, Magnus Johansen, Morten Agnor 

(ansattrepresentant) Siri Hoff, Steinar Simonsen  

Uten stemmerett møtte Rolf Meyer Tallaksen og Kristin Nygård- Dommett 

Fra kommunen Jon Tingstveit (teams) på deler av møtet 

Fravær: Anita Svingen, Helene Hellerud 

 

Sak 3/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 4/21 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Vedtak: Referat fra møtet 13.01 godkjent.  

  

Sak 5/21 Driftsrapport  

Vedtak: Rapporten tatt til orientering.  

 

Sak 6/20 Regnskapsrapport 2020 

Vedtak: Regnskapsrapport for 2020 vedtatt (via mail i forkant av møtet). Regnskapsrapport pr 

mars 2021 tatt til orientering. 

 

Sak 7/21 Orientering «Nye Grimstad kulturhus (Pan, foaje, scene/lydgjennomgang) 

Jon Tingstveit orienterte om nytilsatt prosjektleder som vil overta Panprosjektet. Kalkylen fra 

Rambøll viser en betydelig høyere kostnad for selve bygget. Men her ligger innbakt 15 % 

risiko. Strategien videre er at Rambøll starter med forprosjekt, slik at det blir klart for 

utlysning. Det meldes sak til KS sitt møte i august, hvor en skisserer hvilke løsninger en 

ønsker, enten det blir å be om aksept for total kostnadsramme for hele Panprosjektet eller 

aksept for å starte med selve byggdelen av prosjektet. 

 

Vedtak: 

a) I forbindelse med oppgradering av PAN har Grimstad kommune valgt å benytte Rambøll  

i planleggingsprosessen. Styret for Grimstad kulturhus vil i den sammenheng sette som 

en forutsetning at arbeid som til nå er gjort av eksterne konsulenter som har vært innleid i 

prosessen legges til grunn for det videre arbeidet.  Dette gjelder konsulentene Rolv 

Gjestland, Magne Skålevik og Rune Håndlykken. 

Styret mener det er strengt nødvendig at denne kompetansen blir benyttet av Rambøll til å 

kvalitetssikre prosessen frem til overlevering og etterkontroll. De nevnte konsulenter har 

spesialkompetanse innen akustikk, sceneinnredning og kinosaler. 

Prosjektet er komplekst og styret mener denne kompetansen er nødvendig for å få et 

vellykket resultat, ikke minst siden løsningen som skal velges i Pan er svært spesiell med 

kombinasjonen av kino og konsertsal med digital akustikk. Styret ber om at prosjekt Pan 



ikke utsettes eller forskyves, men går videre som tiltenkt, med sak til KS i aug, utlysning, 

og oppstart i inneværende år. En utsettelse vil kunne komme i konflikt med 

Kortfilmfestivalen 2022. Det vil være begrenset hvor lenge kulturhuset kan beholde 

innsamlede midler, dersom prosjektet skyves ut i tid.  

«Enhet for investeringsprosjekter» forbereder og melder opp sak til KS i august. 

 

b) Styret ber «Enhet for investeringsobjekter» så raskt som mulig å få jobbet videre med  

arkitektfirma (Rambøll?) for å detaljprosjektere innredning (kiosk, foajemøbler, kontor 

toaletter, og ikke minst digitale flater). Deretter må prosjektet kalkuleres. Dette vil være 

innenfor de økonomiske rammene som ligger til forprosjekt.  

 

c) Catilina scene, scenerigg og lydgjennomgang: Saken tas opp i full bredde i neste/et 

senere styremøte. 

 

Sak 8/21 Kulturprogram 

Kristin Nygaard-Dommett orienterte om kulturprogrammet som er planlagt for sommer og 

høst, samt Kortfilmfestivalen. Mye er fortsatt usikkert pga koronasituasjonen, men en 

forsøker å planlegge å få til et program innenfor rammene av det som er og blir mulig. 

Morten Agnor orienterte om kinoprogrammeringen og utfordringen med lite film og stadige 

utsettelser, som er en utfordring. 

Vedtak: Tatt til orientering 

  

                                          

Ref: Rolf Meyer Tallaksen 

kulturhusleder 

 

 

 

 

Torleif Næss Ugland         Stein Gjulem 

styreleder                       nestleder 
 


