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Helgeland Museum har siden stiftelsesmøtet i 2003 utvidet sitt nedslagsfelt fra et titalls kommuner til i 
2015 å ha aktivitet i samtlige 18 kommuner på Helgeland. Dermed er Helgeland samlet til ett museums-
rike, og første fase i konsolideringen av museumssektoren på Helgeland er på plass. Imidlertid står nye, 
faglige og organisatoriske, utfordringer foran oss. 

St.melding. 49. Framtidas museum slår fast at sammen med arkiver og biblioteker utgjør museene hoved-
delen av vårt kollektive samfunnsminne.  Museene bevarer, fortolker og fremmer menneskehetens natur- 
og kulturarv. Satt inn i en større samfunnsmessig sammenheng er dette museenes samfunnsrolle. I dette 
ligger stor faglig frihet og samtidig utfordringer for museet i å definere hva som er relevant og viktig i et 
samfunnsperspektiv. I kulturdepartementets tildelingsbrev for 2016 heter det: Museene skal ha en faglig fri 
stilling som gir handlingsrom for å stille kritiske spørsmål vedrørende både fortid og nåtid. Dette forutsetter 
armlengdes avstand til offentlige myndigheter. 

For å fylle vår samfunnsrolle har vi noen avgjørende momenter som må være tilstede:
•	 Vi må ha tilfredsstillende utstillingsrom/formidlingsarealer

•	 Akseptable forhold for samlingsforvaltning, deriblant godkjente magasinforhold

•	 Muligheter for å ta igjen det store etterslepet vi har på vedlikehold av bygningsmassen vi drifter 
(ca. 200 bygg).

•	 Vi må tilpasse organisasjonen vår bedre til oppdraget som er spredt over hele Helgeland

•	 Vi må sikre virksomheten nødvendig relevant kompetanse for å holde et faglig høyt nivå

De ansatte i Helgeland Museum representerer samlet sett en kvalitativt brei og differensiert kompetan-
se. Styrking av faglige nettverk på tvers av avdelingene vil muliggjøre en enda bedre utnyttelse av denne 
 kompetansen. Ved at de faglige fellestjenestene (direktør, fagsjef, faglederne for formidling, samling og 
bygningsvern) får sitt mandat knyttet opp til slike fagnettverk vil deres fagkunnskaper komme  bedre 
til sin rett. Det vil også bidra til at den enkelte avdelingsleder i større grad enn nå vil oppleve å ha et 
 kollegium å forholde seg til, og samlet sett vil dette styrke utøvelsen av samfunnsoppdraget vi er satt til å 
utføre. 

Helgeland – ett museumsrike!
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Det primære målet med museumsreformen var å skape sterkere museumsfaglige institusjoner som kan gå 
aktivt inn i de mange utfordringene i museenes samfunnsrolle. For Helgeland som region har vi  lykkes 
i å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med samtlige kommuner. Men utfordringene stopper ikke her, 
utfordringene som ligger foran oss krever god faglig kompetanse, gode samarbeidsrelasjoner og tilfreds-
stillende økonomiske rammebetingelser. Samtidig er det en realitet at den økonomiske situasjonen i seg 
selv er ei utfordring. Vi kan ikke forvente store økninger i de offentlige støtteordningene, og derfor blir det 
viktig å øke museets egeninntjening. Kulturdepartementet sier dette helt eksplisitt: Alle tilskuddsmottakere 
skal  utnytte sitt egeninntektspotensial. Departementet legger til grunn at den enkelte institusjon utarbeider 
 planer for å utvikle sine ulike inntektskilder med sikte på å øke sine egeninntekter, herunder billettinntek-
ter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak, samt gaver og sponsorinntekter.
 

Helgeland Museum skal bidra til at samfunn endres for framtida med en bevissthet om fortida, eller sagt 
på en annen måte fra felles fortid til felles framtid. Museets rolle i denne utviklingen skal fastsettes i en ny 
strategisk plan for perioden 2017-2021. Arbeidet med planen skal skje i samarbeid mellom museet selv og 
alle våre samarbeidspartnere på Helgeland. Arbeidet er i gang og styret i Helgeland Museum skal vedta 
dette styringsdokumentet i sitt møte i desember 2016.

Sten Rino Bonsaksen 
direktør
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HELGELAND MUSEUM -  
et regionalt samarbeidstiltak
Stiftelsen Helgeland Museum har som mål å dokumentere, forske i og formidle Helgelands natur- og kul-
turhistorie i en lokal, nasjonal og internasjonal kontekst. Museet har virksomhet i samtlige kommuner på 
Helgeland. I 2015 ble det utarbeidet og iverksatt driftsavtale mellom Rødøy kommune og Helgeland Muse-
um. Ved inngangen til 2015 forelå det ikke en godkjent samarbeidsavtale mellom museet og Vega kommu-
ne.

Falch Gamle 
handelsted 
er Helgeland 
museums 
visningssted i 
Rødøy kom-
mune.

Styret
På rådsmøtet i 2015 ble Hans Pedersen og Harry Nilssen valgt som medlemmer av styret for to år med 
hhv. Leif Elsvatn og Gunnar Breimo som varamedlemmer. Åsmund Granås ble valgt som medlem i valg-
komiteen for 3 år.
Styrets sammensetning i 2015:
Gunnhild Myrbakk styreleder (vara: Ørnulf Skjæran)  Valgt av Rådet 2014
Hans Pedersen, nestl.  (vara: Leif Elsvatn)        Valgt av Rådet 2015
Lise Bjøru, (vara: Magnar Solbakk)     Valgt av Rådet 2014 
Harry Nilsen (vara: Gunnar Breimo)     Valgt av Rådet 2015 
Martin Skjefstad (vara: Siv Sigerstad)     Oppn. av Nfk 2012 
Johanne Markvoll (vara: Anne Røde)     Ansattes repr. 2014
Ved konstituering av styret etter Rådsmøtet ble Gunnhild Myrbakk valgt som leder  
og Hans Pedersen som nestleder.
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Medarbeidere
Helgeland Museum har det siste året hatt 48 fast tilsatte. I tillegg kommer medarbeidere på kortere enga-
sjement. Til sammen utgjør dette 51,5 årsverk (52,6 årsverk i 2014). Museet har følgende felles fagstillinger: 
fagsjef, fagleder formidling, fagleder samlinger og fagleder bygg/anlegg.

tilsettinger i 2015
Jørn Stian Nilsen, avdelingsleder i Rødøy – tiltrådte i september 2015.
Ole Martin Lislevand, fagsjef formidling – tiltrådte i 2016.
Kari Sommerseth Jacobsen, avdelingsleder i Vefsn - tiltrådte i 2016.
Sissel Lillebjerka ble tilsatt som avdelingsleder i Hemnes kommune – tiltrådte i 2016.
Stillingen som avdelingsleder Velfjord har vært ivaretatt ved vikariat og konstitusjon 
Det har ellers vært engasjert folk til prosjekter bl.a. i forbindelse med bygningsvern,  
formidlingstiltak og opplæring.

Fratredelser 2015
Formidlingsleder Elisabeth Kristoffersen fratrådte i juni.
Bygningsvernkonsulent Torbjørn Prytz fratrådte i august.
Avdelingsleder Hemnes, Geir Valla fratrådte i august.
Fagsjef Espen Andresen fratrådte 31.12.
Fagleder Samling Sissel Lillebjerka ble tilsatt som avdelingsleder i Hemnes.

Pensjon
I løpet av året gikk 3 medarbeidere over i pensjon; Torhild Flegstad og Kåre Lande, Velfjord og Per Morten 
Gullsvåg, Vega. Disse medarbeiderne takker av etter stor innsats i Museets tjeneste siden etableringen av 
Helgeland Museum.
 

Som tidligere år har det også i 2015 vært lagt vekt på teamarbeid over kommunegrensene. Det har særlig 
vært knyttet til formidlingsarbeid, men også i forhold til arbeid med anleggene og med samlingene. Med-
arbeiderne slutter opp om de kollegiale samarbeidstiltakene på en svært positiv måte.

I 2015 er det registrert et sykefravær på 1,4 %, mot 3,7 % i 2014. 

Ved rekruttering av nye medarbeidere er det siden etableringen lagt vekt på å sikre kjønnsmessig balanse.  
I 2015 var kjønnsfordelingen for fast ansatte 49 % menn og 51 % kvinner. I 2014 var fordelingen 52 % 
kvinner og 48 % menn. Blant avdelingslederne er kjønnsfordelingen 60 % kvinner og 40 % menn. 

Kompetanse
Helgeland Museum har en kompetent stab med svært varierte kvalifikasjoner. Flere av medarbeiderne har 
over tid ervervet verdifull kompetanse gjennom arbeid med de museale basisfunksjonene samlingsarbeid, 
bygningsvern og formidling. I tillegg bringer medarbeiderne med seg kompetanse på andre fagfelt.

Utdanning/fagnivå antall Fagområder representert

Master/hovedfag 18 Konservering, arkeologi, etnologi, kunsthistorie, 
formidling, historie, biologi, geologi, zoologi, kultur-
minnevern, antropologi, økonomi

Cand.mag/Bachelor 11 Lærerutd/pedagogikk, museologi, litteratur, histo-
rie, skogbruk, bygningsfag, etnologi, m.m.

Fagskole 7 Fotografi, IT/webdesign, tekniker, museologi, 
preparant, markedsføring, m.m.

Fagbrevnivå 6 tømrer/ snekker, regnskap, kokk, renhold, kontor
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ØKONOMi

Driften i 2015 ble i betydelig grad påvirket av at Helgeland Museum i starten av året stod uten driftsavtale 
med Vega kommune. Vi hadde på dette tidspunktet 1,6 faste stillinger engasjert ved museets avdeling på 
Vega. I tillegg hadde museet avtale med Helgeland Reiseliv AS om å ta imot turister fra Hurtigruten og 
bringe dem til museet på Vega for omvisning og guiding. Uten avtale med kommunen var våre forplik-
telser overfor reiselivsnæringen i fare. Det ble derfor satt i verk tiltak for å begrense de økonomiske kon-
sekvensene, og flere stillinger ble satt vakante for å spare lønnsmidler. Først medio mai ble det oppnådd 
enighet med Vega kommune om en svært begrenset driftsavtale for perioden 3. juni til 9. september 2015.  
Denne situasjonen påvirket driften i 2015, og på slutten av året satt vi igjen med ubrukte driftsmidler på 
grunn av de tiltak vi hadde iverksatt (innsparinger og vakante stillinger). 

driftsinntekter
Til tross for at Petter Dass-dagene ikke ble arrangert i 2015 (arrangeres annethvert år), så opplevde Helge-
land Museum vekst i sine totale inntekter i 2015.  
Museumsbutikkene hadde en fin økning i omsetningen på 8 %.
Salget av billetter viste en økning på 3 % sammenlignet med året før.  Hensyntatt Petter Dass-dagene i 
2014, så hadde Petter Dass-museet en økning på 14 % fra 2014 til 2015. Den samme økningen hadde 
E-huset Museum på Vega.  Også avdelingene i Rana og Vefsn hadde en fin økning, henholdsvis 26 % og  
42 %. Museet i Velfjord har hatt en fin økning i besøket etter åpningen av det nye anlegget på Hommelstø.
Museumskaféene hadde en omsetning i 2015 på nivå med 2014.

Spleiselagsmodellen
Finansieringen av museumsreformen forutsatte at stat, fylket og kommunene skulle bidra, staten med  
50 % og fylket og kommunene med 25 % hver.  For 2015 er fordelingen som følger:

stat   16.176.000 48 %

Fylket     9.137.000 27 %

Kommunene     8.676.980 25 %

totalt   33.989.980 100 %

egeninntekter
I tillegg til de rene museale inntektene i form av billettinntekter, omsetning på museums-butikkene og 
-kaféene, utgjør også salg av tjenester og leieinntekter viktige deler av de totale egeninntektene i museet.  
For 2015 beløp de totale egeninntektene seg til kr. 5 238 000.  Økningen er på 15 % fra året før. Likevel ut-
gjør egeninntektene beskjedne 13 % av de totale inntektene til museet i 2015.

Museet ser at det i framtiden vil bli satt større krav til økt egeninntjening.  Det er flere grunner til dette:
•	 Offentlige tilskudd kan i framtiden ikke få de økninger som vi har vært vant til de siste årene.  
•	 Økte driftsutfordringer i form av krav om bedre kvalitet og økte egeninntekter tvinger fram 

endringer i organiseringen av driften.  
•	 De nye museumsanleggene krever økte driftsmidler. 

Helgeland Museum vil derfor sette økt fokus på egeninntektene og søke å øke deres andel av total-
inntektene.
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Prosjekter
Helgeland Museum har i 2015 vært engasjert i flere prosjekter:

•	 Fra Skog til Hus-prosjektet (2013 - 2015)
•	 Jernutstilling på Mo (start i 2015)
•	 Vedlikeholdsprosjekt Nesna
•	 Innlemmelse av og oppstart av vår nye avdeling i Rødøy

Totale kostnader for de prosjektene museet har vært engasjert i beløper seg til knapt 2 mill. kroner.   Disse 
prosjektene har dels vært finansiert eksternt og dels finansiert med ekstra tilskudd fra kommunene.  Det 
ligger også en betydelig egeninnsats i noen av prosjektene.  Privatpersoner har også vært med å del-
finansiere prosjekter.

Lønnsandel

 
Regnskap ( i 1000 kr.)

2015 % 2014 %

Driftsinntekter 41 061  40 236  

Lønnskostnader 25 981 63 % 26 969 67 %

Lønnskostnadenes andel av totale driftsinntekter er blitt redusert fra 67 % i 2014 til 63 % i 2015.  Noe av 
årsaken til denne reduksjonen er at museet i begynnelsen av året var tvungen til å utvise forsiktighet i 
driften pga. usikkerhet knyttet til deler av virksomheten.  Dette førte til at noen stillinger ble holdt vakan-
te inntil det ble avklaring rundt videre drift av ei avdeling.

Det er et mål for Helgeland Museum å redusere lønnskostnadene sin andel av de totale driftsinntekter.  
Dette vil gjøre museet mindre sårbart i perioder med endringer i driftsinntektene. Helgeland Museum sin 
høye lønnsandel har også sammenheng med den desentrale driftsstrukturen; små avdelinger i mange små 
kommuner.

resultat

Tall i 1000 kr. 2015 2014

resultat  (overskudd) 1 348 574

egenkapital

 2015 2014

 Egenkapital (i 1000 kr) 5 015 3 667

 Egenkapitalandel 32 % 25 %
Egenkapitalandelen er nå 32 %, noe som må anses for å være tilfredsstillende.  I tillegg er det avsetninger 
til mange av avdelingene i kommunene (Se nedenfor). 

interne avsetninger
Helgeland Museum har et system for avdelinger som ikke forbruker de tildelte midler.  Ubrukte midler 
kan være framkommet ved at stillinger har stått vakante en periode.  Disse midlene blir da overført til 
neste år og kan da brukes av avdelingen til for eks. spesielle prosjekt eller ordinær drift. 

Likviditet
Likviditeten er tilfredsstillende.

Viser ellers til vedlagte årsregnskap for Helgeland Museum.
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FOrMidLiNG

Helgeland Museums mål er å være et aktivt møtested med et variert arrangementsprogram. Gjennom flere 
virkemidler har vi gitt forståelse og kunnskap om Helgelands natur- og kulturhistorie. Museets ønsker å gi 
en formidling som har det mangfold som er nødvendig for å innfri forventninger fra et bredt sammensatt 
publikum.
Helgeland Museum har også i 2015 lagt vekt på å etablere hensiktsmessige utstillingslokaler ved våre 
 anlegg. Etter at vi i 2014 åpnet det siste av tre nye museumsanlegg, står nå tre nye byggeprosjekter for tur: 
Hattfjelldal, Vefsn og Vevelstad. I Hattfjelldal var det byggestart i 2015. Planlegging av konsept og bygg er i 
gang i Vefsn og Vevelstad.

Nasjonale markeringsår
Museet la i 2015 vekt på markering av både 70-årsmarkering for frigjøringen og 75-årsmarkeringen av ok-
kupasjonen. Dette var tema på musets eget kompetanseseminar i mars, der blant annet professor i historie 
ved NTNU, Ingar Kaldal, foredro om hverdagsliv under krigen, og vår egen Ragnar Selnes tok oss gjen-
nom selve krigshandlingene på Helgeland våren 1940. 
På museets rådsmøte i mai var okkupasjonen også tema, der avdelingsleder i Vefsn Håvard J. Nilsen hadde 
et todelt foredrag. En generell del om museets rolle i markeringsår som omhandler krig og vonde historier, 
mens andre del handlet om Glomfjordraidet (Operasjon muskedunder).

Stor aktivitet i "handlegata" på Grane Bygdetun.

Offiserer fra Scots 
Guard, og et-
terkommere av sol-
dater som kjempet i 
Dalselv 1940 Under 
minnesermonien  
17. mai 2015.
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Utstillingen engasjerer.

Håvard J. Nilsen holdt foredraget om Glomfjordraidet også på arrangement på flere av våre avdelinger; 
Velfjord, Vevelstad, Nesna og Petter Dass. Han holdt også det samme foredraget på Museet Nords avdeling 
på Sortland.
Det ble videre produsert ei utstilling om: «Felttoget på Helgeland», utarbeidet av avdelingene i Rana og 
Lurøy: Denne var basert på en faglig studie av Ragnar Selnes, og fotografier tatt av tyske/østerrikske ber-
gjegere som deltok i felttoget på tysk side. Det er fotografier samlet inn av Dag Skogheim og stilt til dispo-
sisjon av Arkiv i Nordland. I utstillingen inngikk også Kampf um Norwegen – Feltzug 1940, en tysk film 
tilrettelagt av Norsk Filminstitutt.  
I 2015 ble det også laget ei utstilling om motstandsmannen Frank Storm Johansen. Han var innblandet 
i Majavatnaffæren, og ble arrestert i 1942, og sendt til Sachsenhausen. Der satt han i fangenskap til kri-
gen var slutt. Han skrev etter at han ble en fri mann ned sine erindringer fra fangenskapet, og etterlot 
200 sider med notater. Disse notatene ble til boken ”Tusen dager i fangenskap”, utgitt på Gyldendal, og er 
grunnlaget for utstillingen produsert av Helgeland Museums avdeling i Grane. I forlengelsen av dette har 
Museet laget en digital fortelling, som er lagt ut på youtube og Digitalt Fortalt. 

Venterommet på Trofors. Bjørn Storm Johansen og Ruth 
Storm Johansen under åpningen 
av utstillingen.

Avdelingsleder i Vefsn publiserte i 2015 en artikkel om de tre jødene fra Mosjøen, som ble deportert til 
Auschwitz i 1942, der de ble drept. I denne forbindelse holdt han foredrag både under Galleria i Mosjøen 
og på Petter Dass Museet.
Museets nett og facebook sider ble også brukt for å markere lokale årsdager for okkupasjons maktens 
framrykkinger på Helgeland.
200-årsjubileumet for første gang Nordland ble representert på Stortinget ble markert på Petter Dass-mu-
seet, med en re-åpning av utstillinga ”den aktive biskop” 1. juli.  Det ble holdt et miniforedrag om forhold-
ene rundt Stortinget i 1815, og deretter var det ei omvising på Alstahaug rettet mot minner etter Mathias 
Bonsach Krogh.

Utstilling
Helgeland Museum har gjennom alle år hatt utstilling som primær formidlingsform. Utstillingen danner 
grunnlaget for formidling rettet mot alle museets publikumsgrupper og viser et stort tematisk mangfold. I 
løpet av et år utgjør den samlede produksjon og innlån av utstillinger et mangfold av temaer. 
Også i 2015 er det produsert flere utstillinger av museets ansatte. Eksempelvis utstillingen ”Sort som nat-
ten”, utstillingens tema var; den historiske bakgrunnen for kaffen, ankomst og assimilering på Helgeland 
og endring i konsum og forbruk. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom avdelingene; Nesna, Leir-
fjord og Petter Dass-museet. Foruten ved disse tre avdelingene er utstillinga også vist ved Rana Museum. 
I tilknytning til utstillinga har det vært avholdt en rekke arrangement der forskjellige temaer rundt kaffe 
har vært satt i fokus.

Publikasjoner og annen faglig aktivitet
Det er i løpet av 2015 av museets ansatte produsert flere artikler som er publisert i ulike årbøker rundt om 
på Helgeland. Avdelingsleder i Hattfjelldal har bidratt til boken Hattfjelldal kommune 150 år som ble ut-
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 I forbindelse 
med prosjektet 
Fløteranlegg i 
Vefsnavassdraget  
ble det arrangert 
"fløterkvelder" i 
Vefsn  Grane og 
Hattjelldal.  Bildet 
er fra Hattfjelldal 
der det møtte ca 
100 interresserte 
personer.

gitt i 2015. Vi relanserte Petter Dass’ Nordlands Trompet i engelsk språkdrakt med ny innledning av pro-
fessor Solveig Zempel. Videre var ansatte i museet viktige bidragsytere til boka Hundre Kvinner og i det 
fjerde bindet av Helgeland Historie (bd.4). Ansatte bidrar videre med foredrag og kåseri i ulike sammen-
henger, internt ved museene og eksternt. En del mindre artikler er publisert gjennom våre nettsider. 
Eksempelvis har Helgeland Museums avdelingsleder i Sømna gjennom en serie foredrag og demonstra-
sjoner skapt større bevissthet rundt korndyrking og grøtkoking på Helgeland. En annen tematikk som har 
hatt fokus i 2015 er fløtingshistorie i Vefsnvassdraget, gjennom meget godt besøkte arrangementer i Grane, 
Hattfjelldal og Mosjøen. De siste i samarbeid med blant annet Statsskog.

Nettverk
Helgeland Museum er medlem av 12 nasjonale museumsnettverk innenfor ulike fag og tema. Dette er 
nettverk bestående av dyktige fagpersoner med felles interesse i forhold til fagutvikling, samarbeid og ikke 
minst erfaringsdeling. 

Produksjon og formgivning
Helgeland Museum har grafisk kompetanse ved museets fotoavdeling som benyttes bredt. Den er i mange 
tilfeller en forutsetning for den store egenproduksjonen som fagseksjonene og avdelingene kan vise til. De-
sign og produksjon foregår som regel internt i Helgeland Museum, og det er i 2015 designet og produsert 
flere utstillinger ved avdelingene, samt et stort antall annonser og plakater. 

tilbud til barn og unge
Tidsreisepedagogikk og drama som formidlingsform var et tidlig satsningsområde for Helgeland Muse-
um, noe som er videreført i 2015. En rekke skoleklasser har gjennomført tidsreiser og andre opplevelser 
ved Museets anlegg. 
Museet prioriterte også i 2015 å gi fri inngang til barn og unge under 16 år. Det er et tilbud som gjør mu-
seene mer tilgjengelig for familier med barn. Åpen gård og åpne bygdetundager retter seg mot barne- og 
familiesegmentet og er gjennomført ved flere av museumsavdelingene.

besøk
Totalt publikumsbesøk i 2015 var 75 372, en økning på 3 % fra 2014. Barn og ungdom under 16 utgjør ca. 
20 % av publikumsbesøket. Barn og unge under 16 år har gratis adgang til museet.
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byGNiNGSVerN

Helgeland Museum har driftsansvar for bygninger i alle tilsluttede kommuner, til sammen 220 hvorav 194 
antikvariske bygninger.  Helgeland museum er Norges 6. største museum regnet i antall bygninger.
Med de ressurser som er tilgjengelig er det en betydelig utfordring å besørge løpende vedlikehold på en 
forsvarlig måte.  Samtidig er det konstatert et vedlikeholdsetterslep ved opprettelsen av driftsavtalene med 
kommunene.  Å innhente dette etterslepet er kalkulert til å ligge i en størrelsesorden på 40 mill.kr.
Det er igangsatt arbeider med prioriteringer av tiltak med utgangspunkt i Kulturrådets retningslinjer.  Fi-
nansiering av dette etterslepet påhviler i stor grad eierne av bygningene.  Samtidig legges det til rette for å 
søke eksterne midler fra ideelle stiftelser, Kulturminnefondet og andre finansieringskilder.
Det registreres at vedlikeholds-situasjonen innenfor museumsbygg er en sak som har nasjonal oppmerk-
somhet og Helgeland Museum har søkt om økt statlig bevilgning for i større grad kunne ivareta vedlike-
holdet av de kulturhistoriske bygningene.
Samtidig er Helgeland Museum en ressurs for private huseiere og kommuner i regionen, gjennom veiled-
ning og råd innenfor bygningsvern. Helgeland Museum har bygd opp en betydelig kompetanse gjennom 
mange år, spesielt med utgangspunkt i Sjøgata i Mosjøen der Vefsn Museum og senere Helgeland Museum 
har spilt og spiller en sentral rolle gjennom verneplanarbeidet.  
I prosjektet Sjøgata vern og utvikling tilbys råd og veiledning til private tiltakshavere både under planleg-
ging og gjennomføring av store og små bygningsprosjekter der det er behov for antikvarisk kompetanse.  
Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Helgeland Museum avd. Vefsn, Vefsn Museumslag og 
Sjøgata Vel og har engasjert og mobilisert kompetansemiljøet som gjennom mange år har fulgt opp det 
bygningsantikvariske arbeidet i Sjøgata.
Prosjektet har også ytt bistand til kommunale saksbehandlere i forbindelse med behandling av byggesaker 
knyttet til verneverdige bygninger. Dette er et pilotprosjekt som har som mål å bli et tilbud for alle kom-
muner på Helgeland.

 Fra bygningsvernkurs i Tåværet, Vega kommune.
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Det er også utarbeidet konsept for et nytt Sjøgata-prosjekt med blant annet samarbeid med Vefsn kommu-
ne og Sparebankstiftelsen Helgeland.

Kompetanseutvikling
Det er gjennomført åpne kurs for håndverkere i bl. a. taktekking med never og torv. Legging av tak-
shingel, produksjon av og maling med tranmaling, bruk av skottbenk, vindusrestaurering og oppføring 
av tømmer bygg. Kursaktiviteten er del av en strategi for å utvikle kompetanse og nettverk innenfor 
bygnings vernfeltet.
Prosjektet «Fra skog til hus» ble avsluttet i 2015.  Laftekurset fulgte prosessen fra uttak av tømmer i skogen 
fram til ferdig laftet bygg. Kurset gikk totalt over 12 uker der deltakerne fikk innsikt i hele prosessen, som 
det ligger i navnet, fra skog til hus; herunder skogsarbeid, materialvalg, verktøy og bearbeidingsteknikk

bygningsvernkonsulent på Vega 
I samarbeid med kulturminner i Nordland/ Riksantikvaren finansieres en 50 % prosjektstilling for 
bygnings vern konsulent i tilknytning til Vega verdensarvområde.  Økonomisk tilsagn for stillingen gis for 
ett og ett år ad gangen men har vært i funksjon siden 2010.   
Konsulenten har bistått og fulgt opp en rekke tiltakshavere i verdensarvsonen med tilstandsvurderinger, 
råd og bistand til søknader fra tiltakshavere til Fylke/Kulturminnefondet m.v. praktisk/tekniske bygnings-
råd, opplæring og informasjon.
I 2015 ble det fremmet 19 søknader av disse har konsulenten bidratt på forskjellig måte til 10 av disse - 
 total søknadssum var på 4 mill. kr. Konsulenten har også bidratt til ny forvaltningsplan for Vega verdens-
arv område.
Bygningsvernavdelingen har på forskjellig vis vært involvert i byggeprosjekter i flere kommuner, bl.a. 
 Nesna (innredninger), Dønna (dokumentasjon og sikring av Bårstua), Leirfjord (Reinesnaustet, Bergh 
 Brygga), Velfjord (nytt bygg) o. fl.

SaMLiNGSarbeid

Forvaltning av samlingene er grunnpilaren i det museale arbeidet.  Det er på mange måter objekt-
samlingene som gjør museer til museum. Objekt er en fellesbetegnelse som omfatter bygginger, båter, tek-
nisk industrielle kulturminner, gjenstander (som kan være kulturhistoriske, naturhistoriske eller arkeo-
logiske). Samlingene er grunnlaget for Helgeland Museums forskning og formidling. 

Overordna mål og visjoner for samlingsarbeidet er:
•	 Fysisk sikkerhet og nettbasert systemer for oversikt. 
•	 Økt kunnskap om de faglige kriteriene og verdiene som ligger til grunn for de etablerte samlinge-

ne, samt planer for nytolking av samlingene. 
•	 At det utarbeides strategier for innsamling av nytt kildemateriale i tråd med prioriterte formid-

lingsoppgaver. 

Helgeland Museums samlinger er i all hovedsak lokalisert på den enkelte avdeling. Det er også et sterkt 
lokalt eierskap til våre samlinger. Dette er for museet en styrke, men byr samtidig på en del utfordringer. 
En del gjenstander krever spesialoppbevaring og konservering, noe som kan by på vanskeligheter med de-
sentralisert oppbevaring. En del gjenstander kan også bli ”glemt bort” slik at de ikke blir gjort til objekter 
for ønsket forskning og formidling i et Helgelands perspektiv. Den siste utfordringen vil bli redusert ved 
de pågående registreringer og digitalisering som nå er i gang ved Museet.
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Gjenstander/objekter
Museet hadde i 2015; 94726 kulturhistoriske gjenstander, dette er en tilvekst på 5928, 4102 av disse kom 
ved at Træna (1102) og Rødøy (3000)kom med i Helgeland Museum. Forøvrig er det avdelingene i Leirfjord 
og Vevelstad som har hatt størst vekst i de registrerte samlingene på henholdsvis 335 og 1360 gjenstander. 
I Leirfjord består tilveksten hovedsakelig av bøker (skolebøker, religiøse skrifter og romaner), tekstiler og 
butikkvarer. Her vil vi spesielt trekke fram tilveksten av religiøse skrifter som også har vært nyttet i for-
midlings øyemed utover avdelingen i Leirfjord. 
Museet hadde i 2015; 21407 Naturhistoriske gjenstander /objekter, dette vil si en tilvekst på 1500 i 2015. 
Tilveksten besto hovedsakelig av sommerfugler. Naturhistorisk avdeling har konsentrert innsamlingsar-
beidet rundt sommerfuglarten ”taigafly” som lever i gammel barskog. I 2015 ble det meste av innsamlings-
arbeidet foretatt i Hattfjelldal. 
Museet hadde i 2015; 625836 registrerte fotografier, dette tilsvarer en tilvekst på 1188. Digitaliseringsarbei-
det foretas fortløpende etter museets ”Digitaliseringsplan 2014-2023”: I 2015 ble det utført 1750 registrerin-
ger, 1052 er fra fotomaterialet etter Per Lillegård.
Videre har museet; 194 kulturhistoriske bygninger, 145 av disse er oppmålte. Helgeland Museum er innvil-
get penger fra Kulturrådet til en ROS-analyse av alle bygg som Museet forvalter.
Innsamlingsplaner, for alle avdelingene ble ferdigstilt i 2015. Med unntak for avdelingen i Rødøy, denne 
var nyetablert i Helgeland Museum i 2015. 

Museumsplan
I 2015 startet en prosess i Helgeland Museum med tanke på utarbeidelse av ny museumsplan som skal 
gjelde fra 2017 til 2021. Direktøren satte ned ei arbeidsgruppe som bestod av Therese Danielsen, Tormod 
Steen og Espen Andresen. Sistnevnte har ledet gruppens arbeid. Direktør og fagledere har vært trukket 
med i arbeidet ved behov. Styret i Helgeland Museum har fungert som styringsgruppe for arbeidet. 
Gruppa har i sitt arbeid lagt vekt på sentrale politiske føringer, signaler fra styret og en aktiv involvering 
av hele organisasjonen i arbeidet (alle avdelingsledere har vært invitert til en evaluering, og planarbeidet 
var oppe som hovedtema på Museets ansattsamling i februar). 
Gruppa har også besøkt en del av våre nabomuseer (Nordlandsmuseet, Museet Midt, Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter og Museene i Sør-Trøndelag). Dette for å innhente ideer og erfaringer for hvordan disse me-
ner å kunne løse utfordringene museumssektoren står foran.
Gruppa har arbeidet ut fra et fokus rundt museumssektorens fire f-er: Forvaltning, forskning, formidling og 
fornying. Den har også lagt til grunn de politiske føringer som ligger i Kulturdepartementas tildelingsbrev. 
Dette gjelder krav om egeninntjening, satsing på immateriell kulturarv og i plansammenheng er det spesi-
elt viktig; at tilskuddsmottakeren utformer hensiktsmessige systemer for oppfølging av egen måloppnåelse.
Departementet understreker videre museene autonome rolle, der armlengdes avstand prinsippet under-
strekes spesifikt. Museenes gis faglig frihet, men Departementet stiller samtidig krav til museene om klar 
egendefinering av sin virksomhet og konkretisering av denne.
Med bakgrunn i dette har gruppa forslått en ekstra f som utgangspunkt til planarbeidet; forsterkning. Det 
vil si mer faglig aktivitet på tvers av dagens avdelinger. Denne aktiviteten bør være klart definert, konkret 
og forpliktene for hele organisasjonen. I denne sammenheng bør det også vurderes om dagnes organisa-
sjonsstruktur er et hensiktsmessig system for oppfølging av våre mål.
En videre forsterking kan også bety satsing på to tidsepoker som ikke har hatt hovedfokus i det lokal-
historiske arbeidet på Helgeland; Modernisering; mer blikk på tida etter 1940 og eldre historie med blikk 
på tida fram til ca. 1600. Dette ut fra en forståelse om at museerts samlinger og formidling i stor grad har 
hatt fokus på perioden 1800- 1940. 
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Notater:
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ÅRSREGNSKAP

For

2015

MED
REVISJONSBERETNING

stiftelsen Helgeland Museum telefon:   751 10100 org.nr. 986 332 553
sjøgata 23 e telefaks: 751 10101 Epost: post@helgelandmuseum.no
8656 MOSJØEN  Internett: www.helgelandmuseum.no

Avdelinger: Bindal bygdetun Dønna Grane bygdetun Hattfjelldal Hemnes museum
 Herøy bygdesamling Leirfjord museum Lurøy Nesna bygdesamling Petter Dass-museet
 Rana museum Rødøy museum Sømna bygdetun Træna Vefsn museum 
 Vevelstad bygdetun Velfjord bygdemuseum
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Stiftelsen Helgeland museum
Årsberetning for 2015

Ved utgangen av året har Helgeland museum avtaler med 17 kommuner.

Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra staten,  
Nordland fylkeskommune og vertskommunene.

Museet søker også prosjektmidler til særskilte tiltak knyttet til virksomheten.  
slike tilskudd søkes hovesaklig fra kommuner, fylket og staten,  
men også fra andre offentlige og private institusjoner.

Museet har egeninntekter fra billettsalg og salg i museumsbutikker.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift av virksomheten, og styret 
mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets 
virksomhet og dets stilling pr. 31 .12.2015.

regnskapet viser et overskudd på kr. 1.348 281,
som er gatt til økning av annen egenkapital.
Bokført kapital ved årets slutt er kr. 5 015 054.

styret venter at driften i 2016 vil bli forsvarlig med tilpasning av driften innenfor de 
 bevilgninger som er gitt.

Arbeidsmiljø:
Det har ikke vært arbeidsskader i selskapet i 2015. 
sykefraværet i 2015 var på 1 ,4 %.
Ved årsskiftet er det ansatt 48 personer tilsvarende 42,2 arsverk.

Forskning og utvikling:
stiftelsen har hatt kostnader til forskning og utvikling som vii bli brukt innen formidling.

Ytre miliø:
stiftelsen virksomhet skader ikke det ytre miljø.

Likestilling:
Kjønnsfordelingen blant ansatte er 47,8 % menn og 52,2 % kvinner. 
Kjønnsfordelingen ansees å være tilfredsstillende. 
Ved framtid og nyrekruttering i eventuelle ledige stillinger vil også likestillingsaspektet bli 
vektlagt.

Mosjøen, 25. februar 2016
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Stiftelsen Helgeland museum
Resultatregnskap

Driftsinntekter Note 2015 2014

Driftstilskudd stat  16 176 000  15 879 000 
Driftstilskudd fylke  9 137 000  8 652 103 
Driftstilskudd kommuner  8 676 980  8 529 911 
andre inntekter  7 070 855  7 174 717 
sum driftsinntekter  41 060 835  40 235 731 

Driftskostnader
Varekostnader  1 521 734  1 510 379 
Lønnskostnader m.m 1  25 980 561  26 969 456 
avskrivning på driftsmidler 2  555 998  396 614 
andre driftskostnader 1, 7  11 912 542  11 144 074 
sum driftskostnader  39 970 835  40 020 523 

Driftsresultat  1 090 000  215 208 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Sum finansposter  258 281  363 128 

Underskudd (-)/overskudd (+)  1 348 281  578 336 

Overføringer
til annen egenkapital  1 348 281  578 336 
sum overføringer  1 348 281  578 336 
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Stiftelsen Helgeland museum
Balanse

EIENDELER Note 2015 2014

Anleggsmidler
Driftsløsøre og inventar 2  1 953 487  2 423 895 
sum anleggsmidler  1 953 487  2 423 895 

Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalinnskudd KLp 3  469 772  418 103 
aksjer  175 000  175 000 
Sum finansielle anleggsmidler  644 772  593 103 

sum anleggsmidler  2 598 259  3 016 998 

Omløpsmidler
Varer
Varelager  651 062  612 549 
sum varelager  651 062  612 549 

Fordringer
Kundefordringer  1 001 285  1 834 020 
andre fordringer 8  1 060 381  1 344 578 
sum fordringer  2 061 666  3 178 598 

Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd og kontanter 4  10 415 133  7 733 664 
sum bankinnskudd og kontanter  10 415 133  7 733 664 

Sum omløpsmidler  13 127 861  11 524 811 

SUM EIENDELER  15 726 120  14 541 808 
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Stiftelsen Helgeland museum
Balanse

Mosjøen, 25. februar 2016

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2015 2014

INNSKUTT EGENKAPITAL
Grunnkapital 5,6  10 000  10 000 
sum innskutt egenkapital  10 000  10 000 

Opptjent egenkapital
annen egenkapital 6  5 005 054  3 656 773 
sum opptjent egenkapital  5 005 054  3 656 773 

Sum egenkapital  5 015 054  3 666 773 

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 344 039  1 393 878 
skyldig offentlige avgifter  785 113  912 228 
annen kortsiktig gjeld 7  3 676 610  4 232 625 
Interne avsetninger 9  4 905 304  4 336 304 
sum kortsiktig gjeld  10 711 066  10 875 035 

Sum gjeld  10 711 066  10 875 035 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  15 726 120  14 541 808 
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og  
god regnskapsskikk for små foretak.

KLASSIFISERING
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall mer enn ett år etter 
balansedagen er medatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som om-
løpsmidler.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske av-
skrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. 
Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes  
ikke å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke Ienger er til stede.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende etter fradrag for avsetnig til 
påregnelig tap. avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell  
vurdering av den enkelte fordring.  
andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

VAREBEHOLDNING
Varelager er vurdert til laveste verdi av anskaffelse og virkelig verdi.

INNTEKTSFØRING
lnntekstsføring av salg av varer skjer på leveringstidspunktet.  
tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

sKatt
Helgeland museum er en alminnelig stiftelse som er registrert som en organisasjon uten 
profittformål. Stiftelsen Helgeland museum er dermed ikke skattepliktig.

Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet
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Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet

NOTE 1. LøNNSKOSTNADER, GODTGJøRELSE M.M.

Lønnskostnader 2015 2014

Lønnskostnader  22 042 025  22 889 873 
styrehonorar  151 600  156 000 
arbeidsgiveravgift  1 284 373  1 321 881 
pensjonspremie  2 170 438  2 458 167 
andre personalforsikringer  226 524  157 797 
Øvrige personalkostnader  105 602  -14 262 
SUM  25 980 562  26 969 456 

Ytelser til ledende personer i 2015 Daglig leder Styre

Lønn  810 273  151 600 
annen godtgjørelse  13 187 
pensjonskostnad  89 396 
SUM  912 856  151 600 

selskapet har ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til styremedlemmer, ansatte 
eller nærstående til noen av disse personene.

stiftelsen har plikt til å ha tjenestepensjon for selskapets ansatte, jfr. lov om tjenes-
tepensjon.  Helgeland museum har tjenestepensjon i KLP.  I tillegg til den ordinære 
pensjonsordningen kommer aFp til ansatte i aldersgruppen over 62 år og fram til 
ordinær pensjonsalder.

Helgeland museum kommer inn under bestemmelsene om små foretak etter Norsk 
regnskapsstandard.

Det er derfor ikke foretatt noen særskilt beregning av pensjonsforpliktelser og pen-
sjonskostnad.

Årets premie, inkl. innbetalinger til dekning av aFp er regnskapsført som årets 
pensjonskostnad.

REVISJON
Kostnadsført revisjon utgjør kr. 33 000 eks mva.
annen bistand utgjør kr. 6 400,- eks mva.
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Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet

NOTE 2. ANLEGGSMIDLER 2015
Driftsløsøre/inventar

anskaffelseskost pr. 1.1.2015  5 217 703 
tilgang i år  85 589 

anskaffelseskost pr. 31.12.2015  5 303 292 
akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2015  3 349 808 
Bokført verdi pr. 31.12.2015  1 953 484 

Årets ordinære avskrivninger  555 998 

Økonomisk levetid  3 - 5 år 
avskrivningsplan  lineært 20 - 33% 

I posten anleggsmidler ligger det  
«anlegg under utførelse» som utgjorde pr. 31.12.2015 kr 666 586.
pr. 1.1.2015 utgjorde posten kr. 1 066 586.   
Differeanse gjelder tilskudd som er mottatt til prosjektet.
avskrivninger vil bli foretattt når prosjektet er sluttført.

NOTE 3. KAPITALINNSKUDD KLP
Egenkapitalinnskudd til KLp pr. 31.12.2015 er kr. 469 772

NOTE 4. BANKINNSKUDD, KONTANTER OG LIGNENDE
stiftelsen Helgeland museum har stilt bankgaranti ovenfor  
skatteoppkreveren i Vefsn til dekning av skattetrekksmidler.

NOTE 5. GRUNNKAPITAL
alstahaug kommune kr.  1 000 
Bindal kommune kr.  500 
Brønnøy kommune kr.  1 000 
Grane kommune kr.  500 
Hattfjelldal kommune kr.  500 
Hemnes kommune kr.  500 
Herøy kommune kr.  500 
Høgskolen i Nesna kr.  1 000 
Lurøy kommune kr.  500 
Nesna kommune kr.  500 
rana kommune kr.  1 000 
sømna kommune kr.  500 
Vefsn kommune kr.  1 000 
Vega kommune kr.  500 
Vevelstad kommune kr.  500 

kr.  10 000 
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Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet

NOTE 6. EGENKAPITAL Grunn- 
kapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

pr. 1.1.2015  10 000  3 656 773  3 666 773 
Årets resultat  1 348 281  1 348 281 

Egenkapital pr. 31.12.2015  10 000  5 005 054  5 015 054 

NOTE 7. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig gjeld består av følgende poster: 2015 2014

skyldig lønn , feriepenger etc.  2 700 557  2 813 098 
annen kortsiktig gjeld  976 052  1 419 527 

 3 676 609  4 232 625 

NOTE 8. AVSETNINGER PROSJEKT
Det er avsatt fordringer til dekning av følgende store prosjekter:

Prosjektnavn Fordring
Kostnads- 
ført 2015

Prosjekt- 
resultat 2015

Fra skog til Hus  200 000  191 519  177 281 
Kulturvernkonsulent - Vega  
(flerårig prosjekt)  275 000  270 146  104 856 

 475 000  461 665  282 137 

NOTE 9. INTERNE AVSETNINGER
avsetningene er interne midler som er øremerket til avdelingene i kommunene.
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