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Kære Niels
Som aftalt på telefonmøde 12. oktober med deltagelse af
regionsrådsformanden vil jeg gerne supplere mine overvejelser om
regionens muligheder for at yde tilskud til Museum Overtaci.
Dato 13-10-2016

Region Midtjylland har besluttet at lukke Museum Overtaci pr. 1/1
2017. Det er fortsat vurderingen, at vi hverken har hjemmel efter
regionsloven eller sundhedsloven til at drive museum.
Derfor kan vi ikke drive museet, og vi kan vanskeligt yde tilskud til
museet. Som følge heraf blev det i forbindelse med Spareplan 20152019 besluttet at spare 1 mio. kr. i 2017 og 1,7 mio. kr. fra 2018 og
frem.
Aarhus Kommune har udtrykt interesse for, at museet kan
videreføres. Da Region Midtjylland gerne vil være med til at sikre, at
de kunstneriske og kulturhistoriske værdier i samlingen ikke går til
grunde, vil vi gerne finansiere en forsvarlig nedpakning og flytning af
museets samlinger. Region Midtjylland har indhentet et tilbud fra et
anerkendt transportfirma, som har vurderet, at omkostningerne til
nedpakning og transport af de 7.000 værker vil beløbe sig til ca.
1.000.000 kr. Dertil kommer omkostningerne til nedpakning og
flytning af den historiske samling.
Derudover skal jeg tilkendegive, at vi i Region Midtjylland er indstillet
på at søge politisk tilslutning til en model, hvor Region Midtjylland
stiller 600.000 kr. årligt til rådighed for en videreførsel af museet. De
600.000 kr. svarer til det beløb, som det er estimeret, at en
opbevaring og forsikring af hele den kunstneriske del af samlingen vil
beløbe sig til. Det er således udgifter, regionen vil have fremadrettet,
hvis der ikke findes en løsning på museets fremtid. Det skal
bemærkes, at det vil være vigtigt for Region Midtjylland, at der
foretages en vurdering af, hvorvidt de i alt 7.000 værker er
kunstnerisk bevaringsværdige.
Region Midtjylland har i dag nettodriftsudgifter på 1,7 mio. kr. fordelt
på 2 mio. kr. i lønudgifter, 292.000 kr. i driftsudgifter samt 600.000
kr. i indtægter fra entre, postkort mv. Hertil kommer udgifter til
husleje, som i dag afholdes af regionen.
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Det vil – med regionens bevilling på 600.000 kr. samt Aarhus
Kommunes bidrag – efter min vurdering være muligt at videreføre
museet med den samme økonomiske ramme som i dag.
Vi har fuld forståelse for, at det kan være svært at finde plads til så
omfattende en samling med kort varsel. Derfor vil vi tilbyde at
opbevare værkerne frem til medio 2017, så Aarhus Kommune har
mulighed for at finde en egnet lokalitet til opbevaring og udstilling af
samlingen. I den mellemliggende periode er I velkomne til at foretage
en vurdering af, hvilke værker der er bevaringsværdige.
For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at en mindre
del af Ovartacis værker skal indgå i Tal R's udsmykning af det nye
psykiatriske center. Vi forestiller os, at værkerne lånes ud til
Psykiatrisk Center, og at centeret får mulighed for løbende at udskifte
værkerne.
Region Midtjylland har en forventning om, at I overtager ansvaret for
personalet sammen med museet. Af hensyn til personalet håber jeg,
at vi hurtigt kan få en aftale om overdragelse af museet på plads.
Realiseringen af mine overvejelser herover afhænger naturligvis af, at
Regionsrådet træffer de nødvendige politiske beslutninger.

Med venlig hilsen

Jacob Stengaard Madsen
Regionsdirektør
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