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Det var med stor tilfredshed, at jeg i sidste uge kunne læse i Aarhus
Stiftstidende, at Aarhus Kommune betragter Museum Ovartacis
fremtid som sikret på baggrund af driftstilskuddet på 1,5 mio. kr. fra
Aarhus kommune fra 2017 og de 600.000 kr., Region Midtjylland har
tilbudt at bidrage med, ligeledes fra 2017.
Regionsrådet behandler forslag om bevilling af de 600.000 kr. på
mødet den 22. november. Region Midtjylland har endvidere taget
kontakt til Kulturministeriet med henblik på, at ministeriet kan tage
de fornødne initiativer til at sikre lovhjemmel til, at Region Midtjylland
kan overføre midlerne til Aarhus Kommune.
Ved brev af 4. november anmoder I Region Midtjylland om at opstille
en mulig forretningsmodel og organisationsform for den videre drift af
Museum Ovartaci. Regionsrådet har som bekendt vedtaget at lukke
museet ved årets udgang, hvorfor Region Midtjyllands engagement i
museet ophører på dette tidspunkt. Vi har derfor viderebragt jeres
ønske og anmodet støtteforeningen for Museum Ovartaci om at
udarbejde de ønskede planer.
Vi forudsætter endvidere, at Aarhus Kommune sammen med
støtteforeningen udarbejder en plan for driften i interimsperioden fra
den 1. januar 2017 og indtil den endelige afgørelse om den fremtidige
konstruktion foreligger. Af hensyn til personalets tryghed er det
vigtigt, at planen udarbejdes snarest. Region Midtjylland vil gerne
gøres bekendt med de personalemæssige konsekvenser, ligesom vi
gerne går i dialog omkring udlån af museets nuværende lokaler i
2017, sådan at der er tid til at finde egnede lokaliteter til det nye
Museum Ovartaci.
Endelig vil jeg foreslå, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland
snarest muligt på embedsmandsplan nedsætter en gruppe, der kan
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håndtere de mange praktiske opgaver omkring nedpakning og
videregivelse af museet. Henvendelse kan ske til kontorchef Lone
Düring, lone.dyring@stab.rm.dk, tlf. 78412032.
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Kopi af brev til støtteforeningen for Museum Ovartaci vedlagt til
orientering

