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Protokoll fra styremøte  
i Helgeland Museum 

 
 
 
Sted: Fru Haugans hotell, Mosjøen 

Dato: 23.02. 2021 kl. 12.15 til 24.02. 2021 kl. 12.00 

 

Til stede dag 1 (sak 06/21 – sak 13/21) Moa Björnson, Arnt Frode Jensen, Torhild Haugann 

(via Teams), Martin Skjefstad, Hans Pedersen, Rajko Savic. 

Fra administrasjonen: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen, Tone Larsen 

 

Til stede dag 2: (sak 14/21 – sak 19/21) Moa Björnson, Arnt Frode Jensen, Martin Skjefstad, 

Hans Pedersen,  

Rajko Savic, Magnar Solbakk (vara Torhild Haugann) 

Fra administrasjonen: Janicke Kernland, Asgeir Pettersen 

 

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Sak 06/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte 

 

Vedtak: Styret godkjente innkalling, saksliste og protokoll fra forrige møte. 

 

Sak 07/21 Orienteringssaker  
- Strategiplanarbeid og datoer for strategisamlinger. 15.-16. mars avholdes første 

strategisamling. Tidligere avholdte datoer 8.-9. mars utgår. I tidsrommet fra 12.-15. 
april blir 3 strategisamlinger gjennomført med ansatte og styrerepresentanter i 
Brønnøysund, Mo, Sandnessjøen. Styret deltar ved anledning. 10.-11.mai workshop 
med eksterne: lag, foreninger, mfl.  

- Avdeling Rana, oppfølging av sak 02/21 økonomisk bidrag av fylket til MOment. 
- Avdeling Hattfjelldal, avgang i prøvetid og ny ansatt engasjert ca. 7 mnd. 
- Utlyste stillinger og status i dag (Vevelstad, Vefsn, Vega, Herøy, Dønna og 2 stillinger 

i Rana) 
- Utkast på ny hjemmeside ble fremvist og styret kom med innspill.  

 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og administrasjonen tar med innspillene til 
nye hjemmeside i det videre arbeidet. 
  

Sak 08/21 GDPR personvernreglement  

Reglementet endres redaksjonelt vedr. tekst om registrering av besøk på nettsidene, samt 

bruk av cookies på ny hjemmeside.  

Vedtak:  

Styret godkjenner GDPR Reglement for personvern, datert januar 2021. Gyldighetsperioden 

settes til samme periode som kommende strategiplan, 2021-2027.  
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Administrasjonen skal selv ajourføre reglementet årlig. Den endringer som ble påpekt i møtet 

innarbeides.  

 

Sak 09/21 Lønnspolitisk plan 2021 – 2022 

 

Martin Skjefstad fremmet forslag, nytt pkt. 2:  

Planen skal evalueres bl.a. vedr. forholdet mellom kompetanse/ansiennitet etter lokale 

forhandlinger i 2022.  

Forslaget fra MS ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Styret i Helgeland Museum vedtar lønnspolitisk plan 2021- 2022.  

Planen skal evalueres bl.a. vedr. forholdet mellom kompetanse/ansiennitet etter lokale 

forhandlinger i 2022.  

Direktør får myndighet til mindre justeringer av ikke prinsipiell art, dersom dette blir et behov i 

planperioden.  

 

Sak 10/21 Sikringsplan 2021-2023 

 

Vedtak:  
Styret i Helgeland Museum vedtar Sikringsplan 2021- 2023, slik:  
 

1. Sikringsplan, del 1 fellesdel, for perioden 2018 – 2023 videreføres i planperiode 
2021-2023.  

 
2. Sikringsplan, del 2, Delplaner, avdelingsvis, for perioden 2018 – 2023 videreføres i 

planperiode 2021-2023  
 

3. Sikringsplan, del 3, Prioriteringer – tiltaksplan, vedtas som vedlagt, for perioden 2021-
2023  

 
4. Sikringsplan, del 4, Beredskapsplan for perioden 2018 – 2023 videreføres og øves i 

planperiode 2021-2023.  
 

5. Direktør får myndighet til mindre justeringer av ikke prinsipiell art, dersom dette blir et 
behov i planperioden.  
Del 2, avdelingsvise planer endres i takt med gjennomføring av sikringstiltak, dette er 
endringer av ikke prinsipiell karakter.  
Administrasjonen innarbeider avdeling Rana inkl. ROS-analyse i planverket og 
prioriteringslisten.  

 

 

Sak 11/21 Årsregnskap 2020 

 

Styret gjennomgikk årsregnskap med tilhørende noter.  
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Vedtak: Styret vedtar årsregnskap 2020 og tar informasjonen om økonomi og regnskap til 
orientering.  
 
 
Sak 12/21 Budsjett 2021 
 
Budsjettet for 2021 ble gjennomgått og spørsmål fra styret ble besvarte. Det ble etterspurt 
forklarende tekster i saksfremlegget for å bedre forstå fremlagt budsjett. Det ble diskutert når 
styret helst bør vedta årsbudsjett og forslag ble fremmet om å kunne behandle budsjett for 
kommende år under inneværende år, på tross av at det kan foreligge usikkerhet knyttet til 
innvilget støtte mm. Revidering av årsbudsjett kan gjøres kvartalsvis. 
 
Vedtak: Styret vedtar fremlagt budsjett 2021. Styret ønsker at budsjett 2022 behandles i 
desember 2021.  
Forklarende tekster etterspørres til budsjettallene før fremlegging i rådsmøtet samt til 
kommende saksfremlegg.  
 
 
Sak 13/21 Budsjettsøknad 2022 til KUD  
 
Styret ble orientert om innholdet i søknaden til KUD og kom med innspill under overskriftene  
fornying, forvaltning, formidling og forretning.  
 
Vedtak: Styret tar informasjonen fra administrasjonen til orientering.  
Administrasjonen innarbeider i søknaden de forslagene som kom fram i styremøtet.   
Kopi av budsjettsøknaden sendes til informasjon til styret.  
 
Møtet ble ajournert kl 17.40 den 23.2. 
Møtet fortsatte 24.2 kl 10.15 (befaring Mjaavatn kl. 8.30) 
 
Sak 14/21 Museumsstatistikk 
 
Styret fikk en kortere gjennomgang av den statistikk for 2020 som var tilgjengelig til dags 
dato. 2020 viser en nedgang i besøkstall grunnet covid-19, men det belyses at målgruppen 
barn og unge er på samme nivå som i 2019, noe som berømmes. Innspill fra styret om å 
følge med på statistikk også knyttet til digitale besøk på (ny) hjemmeside og i sosiale media.  
 
Vedtak: Styret tar resultatene presentert i museumsstatistikken til orientering.  
Kopi av Museumsstatistikk sendes til styret når det foreligger og vil orienteres om på nytt i 
lempelig forum (strategisamling og/eller styremøte). 
 
 
Sak 15/21 Prosess om ny strategiplan 
 
Styreleder og direktør orienterte om att Essensi ved Harriet Andreasen blitt valgt som 
leverandør (av 4 tilbudsgivere) til å lede strategiprosessen. Tidsplanen for strategiprosessen 
har blitt noe revidert. Samlinger på tvers av styremedlemmer, varamedlemmer, ansatte og 
eksterne er en rød tråd i arbeidet. Unges innspill er viktig å sikre og ungdomsrådene i 
Helgeland kan benyttes. Både fysiske samlinger og digitale kortere innspillsmøter 
arrangeres.  
 
Følgende datoer sattes: 
 
15./16. mars   Oppstartsmøte for styret, driftsmøte-gruppen og administrasjonen i Mosjøen 
25. mars         Personalmøte – hele dagen (tema strategi og sommersesong) – digitalt  
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13. april           Strategisamling med ansatte, eiere, historielag og utvalg av styret i Mo i Rana  
14. april           Strategisamlinger med ansatte og utvalg av styret, Sandnessjøen  
15. april           Strategisamlinger med ansatte og utvalg av styret, Brønnøysund  
22. april           Rådsmøte, kl. 9.00 – 12.00, digitalt  
10.-12. mai     Workshop med ansatte, aktører i regionen  
Juni/juli            Digitale inspirasjon timer – eksterne, fag, fordypning, store perspektivet,   

stortingsmelding og museer 
September      Første utkast presenteres  
Desember       Strategiplan blir vedtatt i styret 
 
Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering og avsetter møtedatoer for strategisamlinger i 
følge ovenfor. 
   
 
Sak 16/21 Rådsmøte 2021 
 
Styret diskuterte formene (digital/fysisk) for rådsmøte for å sikre mest mulig deltakelse, 
utformingen av årsrapport og tema for seminardel. 
 
Vedtak:  
Rådsmøte for Stiftelsen Helgeland Museum avholdes digitalt torsdag 22.4.2021 kl 9-12  
Seminartema er Strategiplan 2022-2027, med ekstern prosessleder.  
Styrets innspill gjeldende årsrapport blir innarbeidet og utkast til årsrapport sendes til styret i 
mars.  
Administrasjonen tar kontakt med valgkomite for å starte opp forberedelsen til rådsmøte. 
 
 
Sak 17/21 HMS håndbok  
 

Styret ber ledelsen å bruke håndboken, jobbe strukturelt med helse og miljø i organisasjonen 

og følge opp avviksmeldinger. Styret ønsker å bli oppdatert om arbeidet rundt HMS.  

Vedtak: HMS Håndbok for Helgeland Museum vedtas. Gyldighetsperioden settes til samme 

periode som kommende strategiplan. Administrasjonen skal selv ajourføre håndboken innen 

planperioden og innarbeide tiltaksplan.  

 

Sak 18/21 Eventuelt  

Innmeldt var ønsket å diskutere innholdet av årsrapport. Saken ble behandlet under sak 

16/21 Rådsmøte. 

 

Sak 19/21 Styrets tid uten administrasjon 

Ingen saker under denne punkt. 
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