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Denne årsmeldingen gir et innblikk i virksomheten til Helgeland Museum for rapporteringsåret 2016. 
Vårt oppdrag er å dokumentere og formidle Helgelands historie. Helgelands historie er flettet inn i 

Norges historie, Europas historie og menneskenes felles kulturarv. Museets oppgave er å formidle histo-
riske forhold på en slik måte at publikum gjøres i stand til å forstå fortiden, men også hvordan den har 
forklaringsverdi for nåtiden og noen av de utfordringer vi står ovenfor i årene foran oss. 2016 var det første 
hele driftsåret hvor alle Helgelandskommunene (18) var tilsluttet det regionale museet. Dette gir mulig-
heter, men representerer også klare utfordringer. 

Helgeland er en langstrakt og innholdsrik region. Faktisk utgjør dagens Helgeland med sine 18.832 km2 
hele 49 % av Nordland fylke. I luftlinje langs kysten fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag til grensen 
mot Salten i nord, er Helgeland omlag 250 km. Regionens historie strekker seg over mer en 11.000 år og 
geografien er mangfoldig med øyer, kystlandskap og innlandsområdene med sine daler og fjellandskap. 
Menneskers tilpasning til og utnyttelse av dette landskapet gjennom tidene er utgangspunkt for museets 
formidling. 

Helgeland Museums visjon er et samfunn som endres for framtida med en bevissthet om fortida. Museet 
er en del av samfunnet. Med sine samlinger av gjenstander, og representasjoner av immateriell kulturarv, 
er museene en arena for utvikling av nye kunnskaper og nye tolkninger av fortida. Dermed har museet 
kilder til viktige tanker om utformingen av vår felles framtid.

Museet har startet på planleggingen av virksomhetens videre utvikling og rådsmøtet 2. mai 2017 i Hatt-
fjelldal skal gi sin tilbakemelding på høringsutkastet til Strategisk Plan. Den strategiske planen er første 
del av et planverk som i løpet av 2017/18 skal omfatte alle sider ved museets virksomhet (faglig og adminis-
trativt) og som dermed vil være førende for virksomheten i planperioden 2017-2021. 

Sten Rino Bonsaksen
Direktør

Forord
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Nasjonale markeringsår
I 2016 begynte Helgeland Museum arbeidet med å planlegge markeringen av det første samiske lands-
møtet i 1917 og jubileumsåret 2017. Arbeidet i 2016 fokuserte særlig på tre hovedprosjekter. Det ene er 
utstillingen «Nettverkbyggeren Elsa Laula Renberg» som skal åpnes på Vefsn museum i februar 2017. Det 
skal lages duppletter av utstillingen som vil brukes som vandreutstillinger. Et annet hovedprosjekt er den 
nye basisutstillingen i Hattfjelldal, som bl.a. vil fokusere på den to-etniske kulturhistorien som preger 
kommunen. Det ble også utarbeidet 
og sendt en søknad om støtte for et 
eget prosjekt «Samisk Helgeland». 
Dette prosjektet har to formål, det skal 
samle alle lokale markeringer under et 
felles navn, og dokumentere samiske 
kulturminner og presentere disse i et 
større digitalt formidlingsopplegg.

Samarbeid i Nordland -  
prosjekter på tvers av  
institusjonene
Også i 2016 var Helgeland Museum 
sterk involvert i flere samarbeids-
prosjekter med de andre museene i 
Nordland, Nord universitet og arkiv i 
Nordland. To felles prosjekter «Sam-
lingsforvaltning i Nordland» og «Pri-
vatarkiv i Nordland» ble videreført. 
Begge samarbeidsprosjektene er vik-
tige bidrag til en mer helhetlig sam-
lingsforvaltning i museet. Samarbeidet 
gir mulighet for erfaringsutveksling, 
faglig støtte på tvers av institusjo-
nene og bidrar til en oversikt over 
samlingene og arkivene i hele fylket. 
Formålet med prosjektene er å videre-
utvikle og styrke museene i sin lokale 
samlingsforvaltning, samt å skape en 
regional oversikt og forståelse.

HELGELAND MUSEUM -  
et regionalt samarbeidstiltak
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To andre prosjekter innen forskning og publisering var «Farleia» og «Malstrøm». Farleia-prosjektet var et 
felles forskningsprosjekt som bl.a. resulterte i noen artikler og et to-dagers seminar høsten 2016. Malstrøm 
er et magasin der kulturhistoriske formidlings- og forskningsinstitusjoner i Nordland kan presentere 
seg selv og de ansatte kan publisere korte artikler. Magasinet ble utgitt for andre gang i 2016 og fag sjefen 
fra Helgeland Museum var med i redaksjonskomiteen. Prosjektet er tenkt som et lavterskeltilbud for 
museums ansatte, for å øke skrivekompetansen og skrivelysten. Magasinet gis også til andre samarbeids-
partnere og kommuner, og er et bidrag til å synliggjøre museene og andre formidlings- og forsknings-
institusjoner i Nordland.

Kulturminner er viktige kulturhistoriske spor, og museet anser bevaring og dokumentasjon av kultur-
minner også utenfor museets anlegg som et viktig bidrag til kulturminnevern. De siste årene har flere 
kommuner på Helgeland fått støtte fra Riksantikvaren til å utarbeide en kulturminneplan. Museet har i 
mindre grad vært involvert i dette arbeid i flere kommuner. I 2016 inngikk Helgeland Museum to formelle 
samarbeidsavtaler. For det første ønsket Alstahaug kommune å leie inn museet til å være prosjektleder i 
arbeidet med en kommunal kulturminneplan. Dette prosjektet er en del av museets rådgivervirksomhet 
innen kulturminnevern utenfor museets mandat. For det andre tok fylkeskommunen kontakt for å etable-
re et samarbeid for å registrere kulturminner i Indre Helgeland. 

Internt samarbeid og kommunikasjon
Helgeland Museum er en spredt organisasjon geografisk. De fysiske avstandene byr på en rekke utfordrin-
ger i hverdagen. Ikke minst må betydelige ressurser brukes til reising. I 2016 begynte ledelsen og admi-
nistrasjonen en vurdering av tiltak for å forbedre internkommunikasjonen. For eksempel ble nyhetsbrev, 
facebook-grupper og blog vurdert, og det ble utarbeidet en ny mal for års-rapporteringen. Målsettingen er 
å finne gode arbeidsformer som styrker kommunikasjonen og samhandling intern.
Fagstaben satset i 2016 på lokal oppfølging og jobbet tett med forskjellige avdelingsledere i en rekke pro-
sjekter. Det ble også brukt tid på å gjøre seg kjent med de lokale forholdene og behovene. Dette var en sat-
sing som krevde både tid og ressurser men ble ansett som nødvendig for å sikre at nytilsatte medlemmer 
av fagstaben raskt kunne få god kjennskap til organisasjonen.

ORGANISASJON/STYRE

Styret

På rådsmøtet i 2016 ble Gunhild Myrbakk og Magnar Solbakk valgt som medlemmer av styret for to år 
med hhv. Ørnulf Skjæran og Turid Færøy Slåttvikåsen som varamedlemmer. Anne Severinsen ble valgt 
som medlem i valgkomiteen for 3 år.

Styrets sammensetning i 2016:

Valgt av Representant Personlig vararepresentant Periode

Rådet Gunhild Myrbakk Ørnulf Skjæran 2016-18

Rådet Magnar Solbakk Turid Færøy Slåttvikåsen 2016-18

Rådet Harry Nilssen Gunnar Breimo 2015-17

Rådet Hans Pedersen Leif Elsvatn 2015-17

Ansatte Johanne Markvoll Jorunn Vrålstad 2015-17

NFK Martin Skjefstad Siv Helen Sigerstad 2015-19

 
Ved konstituering av styret etter Rådsmøtet ble Gunhild Myrbakk valgt som leder 
og Magnar Solbakk som nestleder.
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MEDARBEIDERE

Helgeland Museum har det siste året hatt 49 fast tilsatte (42,5 årsverk). I tillegg kommer medarbeidere på 
kortere engasjement. Til sammen utgjør dette 49,9 årsverk (51,5 årsverk i 2015). 
 
Museet har følgende felles fagstillinger: 

fagsjef, fagleder formidling, fagleder samlinger og fagleder bygg/anlegg.
 
Tilsettinger i 2016

Ole Martin Lislevand, fagsjef formidling – tiltrådte i februar2016.
Kari Sommerseth Jacobsen, avdelingsleder i Vefsn - tiltrådte i 2016.
Sissel Lillebjerka ble tilsatt som avdelingsleder i Hemnes kommune – stillingsendring.
Helle Estensen, avdelingsleder i Velfjord.
Cecilie Andresen, samlingskoordinator Vefsn.
Tove Rørmark, avdelingsleder i Sømna.
Astrid Nilsen, avdelingsleder i Bindal.
Arp Schmidt, avdelingsleder i Vevelstad.
Trine Jensen, museumsmedarbeider i Alstahaug.
Tor Kristian Lindrupsen ble konstituert som avdelingsleder i Vega.
 
 I 2016 ble det skifte av avdelingslederstillingene i 5 kommuner. Det har vært en utfordring å gjennomføre 
nyrekruttering av en så vidt stor andel av avdelingene innenfor driftsåret, men vi erfarer at det er god søk-
ning til de stillingene som har vært utlyst og det er ansatt nye velkvalifiserte medarbeidere.
 
Fratredelser 2016

Avdelingsleder i Vevelstad, Torhild Haugann fratrådte i mars.
Museumsmedarbeider i Alstahaug, Eirin Breie fratrådte i mars.
Avdelingsleder i Sømna, Anne Røde fratrådte i mai.
Avdelingsleder i Bindal, Therese Danielsen fratrådte i juli.
 
Pensjon

I april gikk Rønnaug Tuven over i pensjon. Hun takker av etter mangeårig innsats i Vefsn Museum og vi-
dere i Helgeland Museum.
 
Som tidligere år har det også i 2016 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 2016 er det registrert et sykefravær på 3,3 %, mot 1,4 % i 2015. 
Ved rekruttering av nye medarbeidere er det siden etableringen lagt vekt på å sikre kjønnsmessig balanse. 
I 2016 var kjønnsfordelingen for fast ansatte 43,4 % menn og 56,6 % kvinner. I 2015 var fordelingen 51 % 
kvinner og 49 % menn. Blant avdelingslederne er kjønnsfordelingen 60 % kvinner og 40 % menn. 
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ØKONOMI
Driftsinntekter

I 2016 utgjorde de totale driftsinntektene for museet 42,2 mill kr., en økning på 2,8 % fra året før.  

Salgsinntekter

Disse inntektene stammer fra salg i museumsbutikker og -kafeer.   Museet selger også en del tjenester, 
først og fremst til kommuner og publikum.  Totale salgsinntekter utgjorde 3 mill kr., en nedgang på 11 % 
fra 2015.  Nedgangen skyldes først og fremst salg av tjenester, der museet hadde til dels store inntekter i 
2015.

Spleiselagsmodellen

Finansieringen av museumsreformen forutsatte at stat, fylket og kommunene skulle bidra, staten med 50 
% og fylket og kommunene med 25 % hver.  Nå når reformen er på plass, har staten til ordinær drift mer 
eller mindre gått bort fra å gi ytterligere bidrag utover økninger til dekning av prisstigning.
  
For 2016 har fordelingen vært som følger:

                                        Kr Fordeling Økning fra 2015

Stat 16 480 000 47 % + 1,9 %

Fylket 9 306 000 26 % + 1,8 %

Kommunene 9 345 534 27 % + 7,7 %

Totalt 35 131 534 100 %

Den store økningen i 2016 fra kommunene skyldes følgende forhold:

•	 i 2015 bidro en kommune kun med midler til drift av museet i kommunen i 3 måneder

•	 to kommuner har bidratt ekstra til driften i 2016 som følge av økte driftskostnader på museene i 
kommunene (nye museumsbygg i kommunene).

•	 Fylket har ikke bidratt til å dekke de økte driftskostnadene som de nye museumsbyggene har med-
ført.

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. 
Dessuten bidrar næringslivet, Riksantikvaren, private stiftelser og Nordland fylkeskommune til finansier-
ing av ulike prosjekter.

For 2016 beløp de totale egeninntektene seg 
til kr. 7 095 000.  Dette er på nivå med disse 
inntektenes størrelse i 2015.  Egeninntekte-
ne utgjør beskjedne 17 % av de totale inn-
tektene til museet i 2016.

Museet ser at det i framtiden vil bli satt 
større krav til økt egeninntjening.  Helge-
land Museum vil derfor sette økt fokus på 
egeninntektene og søke å øke deres andel av 
totalinntektene.

Vefsn Museum hadde stor suksess med 
Vefsn-koppen.
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Prosjekter

Helgeland Museum har i 2016 vært engasjert i en rekke betydelige prosjekter:

•	 Jernutstilling ved Rana Museum 

•	 Vedlikeholdsprosjekt Leirfjord (Bergh-brygga)

•	 Petter Dass-dagene 2016

•	 Sjøgata-prosjekt Vefsn

•	 Kulturvernkonsulent Vega verdensarv og buffersone
Totale kostnader for de prosjektene museet har vært engasjert i beløper seg til vel 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.  

Lønnsandel

 REGNSKAP  

( i 1000 kr.) 2016 % 2015 %

Driftskostnader 40 684  39 971  

Lønnskostnader 26 399 65 % 25 981 65 %

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

Resultat

Tall i 1000 kr. 2016 2015

Resultat  (overskudd) 1 721 1 927

Disponeringer: 
Til annen egenkapital 1 044 1 348

Avsetn til museets avd.  
i Kommunene   677    579

Egenkapital

Tall i 1000 kr. 2016 2015

 Grunnkapital        10      10

 Annen egenkapital   6 050 5 005

 Interne avsetninger   5 582 4 905

Sum egenkapital 11 642 9 920 

 Egenkapitalandel 65 % 63 %

Egenkapitalandelen i 2016 er 65 %, noe som må anses for å være tilfredsstillende.

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 Museum er mangfoldig. Dette gjelder avdelingenes størrelse, kompetanse og tematisk an-
svarsområde. I formidlingsøyemed er det viktig å ha et blikk for denne variasjonen for å ha en realistisk 
forventning til aktivitetsnivå og produksjon. Året kan oppsummeres i øket fokus på å revitalisere og eller 
justere planer for basisutstillinger. Det har vært behov for utvikling, finansiering og nye samarbeidsflater 
internt og eksternt. Forøvrig har museet fortsatt sin høye aktivitet på årvisse og nye arrangementer, fore-
drag og publikasjoner. 

Ny fagleder Formidling tiltrådte 1. Februar og det ble det gjort noen prioriterte satsninger. Først og fremst 
avdelingsvis utvikling men også fremtidsrettede samhandlingsmetoder for å skape effekt av størrelse og 
kompetanse. Nytt av året var avtale med Kulturpunkt og at Helgeland Museum inngikk forpliktende sam-
arbeid med Innovative Opplevelser. 

Fremdriften ved, og samarbeidsmulighetene med Verdensarvstedet Vega fordret stor grad av deltagelse. 
Formidlingsleder deltok aktivt i arbeidsgruppen som utviklet funksjon, utforming og innhold ved besøks-
senteret. Målet med dette var å oppnå et hensiktsmessig samarbeid og totalt sett en god formidling av na-
tur og kulturhistorie på Vega i samarbeidet mellom museet og Verdensarvstedet. 

Besøk
Totalt besøkstall viser en økning på 6% fra 2015. Det er en viss nedgang i barn/unge i grupper. Dette kan 
enkelt forklares med at 2015 ikke representerte noe jubileums/- markeringsår som incentiv for skoleverket. 
Tallene viser at det har vært en økning i antall voksne som ikke kommer til syne i betalende. Dette har sin 
forklaring i at i 2016 gikk Petter Dass dagene av stabelen.

Basisutstillinger
De seneste år har hatt stort fokus på å skape tilfredsstillende fasiliteter ved en rekke avdelinger. Arbeidet 
med å utvikle gode formidlingskonsepter og finansieringsløsninger knyttet til de ulike anleggenes beskaf-
fenhet og tematiske ansvarsområde er viet stor oppmerksomhet det seneste året. I løpet av året er 3 nye ut-
stillinger kommet på plass. Videre er Fjellfolkets Hus i Hattfjelldal, Rana Museum, Grønsvik Kystfort viet 

spesiell oppmerksomhet. Bindal 
og Velfjord som ikke har kom-
met så langt som ønsket fikk et 
skudd for baugen grunnet leder-
skifte og sykdom. Det foreligger 
planer som videreføres i 2017.

HKH Kronprinsesse Mette Marit 
åpnet Petter Dass-dagene 2016.



Rana Museum – Jern
En lenge etterlengtet utstilling om O.T. Olsen og den 
gryende industrialiseringen sto ferdig til 17. Mai. 
En viktig museumsdag på Mo. Utstillingen er første 
trinn i formidlingen av Geologi og industrihistorien 
avdelingen har et spesielt ansvar for. 

Prof. Skrøtting og  
Pias samlinger
Siste byggetrinn på avdeling Rana 
er en naturhistorisk vandring som 
beskriver naturen og dyrelivet på 
Helgeland. Som et eget grep skapte 
vi to figurer som bidrar til å fortel-
le hva et museum driver med og, 
hvorfor og hvordan vi gjør det.

Laksforsen
Avdeling Grane tok initiativ til å overta” Norsk 
Sportsfiskehistoriske samling”. Per Kirkeng had-
de gjennom hele livet samlet artefakter knyttet 
til norsk produsert utstyr knyttet til sportsfiske. 
Denne imponerende samlingen som dokumente-
rer norsk industrihistorie og fritidsfiskets kultur-
historiske start var samlet på Sandvik. Tilbudet 
var klart og vi etablerte et finansieringskonsor-
tium av Grane Kommune, Vefsn Kommune, 
Helgeland Sparebank og Helgeland Museum. 
Målet er å bruke samlingen som en fremtidig 
satsning i regionen knyttet til åpning av Vefsna 
etter over 30 års stengning.

Fra åpningsdagen på Rana Museums utstilling - Jern.

Flere dagers arbeid for å hente og lagre alt.
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Øvre Forsland
På oppfordring fra Helgeland Kraft startet Museet en forundersøkelse av muligheten for å skape museal 
virksomhet knyttet til Øvre Forsland Kraftverk. Med deltagelse på Biennalen i Venezia og arkitekturpris 
fra New York har anlegget oppnådd internasjonal oppmerksomhet. Med et konsept kalt ”En energisk 
vandring” etablerte vi en samarbeidsgruppe med Alcoa, Bilfinger, Helgeland Kraft, Leirfjord Kommune og 
Helgeland Museum. Styringsgruppe og arbeidsgruppe er etablert og startet i 2016 utviklingen av et forpro-
sjekt.

Grønsvik Kystfort
Basisutstillingen på Besøkssenteret ved Grønsvik Kystfort er ett av 11 prosjekter som er deltager i Kul-
turrådets samfunnsrolleprogram. Ved inngangen til 2016 hadde arbeidet over en periode stått stille. 
Endringer i stab og lite respons på finansieringsarbeidet krevde et nytt blikk på prosjektet. I samråd med 
Kulturrådet igangsatte vi endringer og innledet samarbeid med ”Grossraum” prosjektet ved Teknisk Mu-
seum, Forsvarsmuseet og Katrine Fangen ved UiO.
Målet er å lansere ett konsept som i større grad svarer til forventningene i Samfunnsrolleprogrammet. 
Dette handler i stor grad om å rette fokus på enkeltindividets valg. Vår metode er å fokusere mer på lo-
kalsamfunnet sett i lys av store internasjonale begivenheter. Virkemidler vil være gjenstander og historie-
fortelling.

”Verdens 
vakreste 
kraft-
verk”

Et sentralt element ved ny utstilling på Grønsvik Kystfort er tegneserien.

Vandreutstillinger
Et desentralisert museum på størrelse med halve Danmark er 
selvfølgelig svært takknemlig for alle de initiativ som skaper ny-
heter og aktuell formidling i hele regionen. Vandreutstillingen 
er den løpende kontakten med lokalt publikum. Kjennetegnet 
er den lokale vinkelen og lanseringsøyeblikkets relevans. Her 
vekker vi minner hos den voksne garde og driver kunnskapsfor-
midling til de unge. 2016 var et spennende år og kan vise til pro-
duksjoner som: ”Varme hender”, ”Med hjerte for vafler”, ”Dazz”, 



Glædelig Jul”, ”Historien vi står og 
går på”, ”Den ljuse dag gaar under”, 
”Salmesang”, ”Evig Elg”, ”King”,  ”To 
hjul gjennom historien”, og flere. Disse 
og en stadig fremvisning av tidligere 
produksjoner som ”Sort som natten” 
og ”Solens Døtre” gir avdelingene en 
aktualitet.

Forarbeidet til Jubileet Tråante 2017 
ble satt i gang på våren og støtte fra 
Fritt Ord ble annonsert i April. Arbei-
det med en formidling av Elsa Laula 
Renberg startet opp for ferdigstilling 
februar 2017.

Dialogmøte 
med Moa 
Bjørnson 
under samlin-
gen i Svolvær.

«To hjul gjennom historien»

Kulturpunkt
I de siste årene har vi sett en stadig større tilbudsflom av nye 
app-løsninger knyttet til digital formidling. Dette er spennende 
verktøy som kan skape store verdier for vårt museum. En ting er 
store arealer med en mengde kulturminner, en annen er tekno-
logiens mulighet til å knytte avdelingene sammen gjennom felles 
paraply og utvidet samarbeid. Grundige undersøkelser av tilbydere 
viste svakheter i tilbyders organisasjon eller teknologi. Helgeland 
Museum valgte å satse på Kulturpunkt. Vi er ved utgangen av 2016 
partner og har gjennomgått kurs med 4 avdelingsledere og formid-
lingsleder.
Vår vurdering er at teknologien kan bidra til å knytte lengre linjer 
gjennom landskapet fra jektefarten nord-syd og handel mellom fjell-
rike, innland og kyst.

Publikasjoner og annen formidling
2016 kan vise til 7 større publikasjoner og 238 møter, seminarer og foredrag ved museene. 

Innovative Opplevelser. 
Nordland Fylkeskommune har innledet et samarbeid med Mimir AS som prosjektleder for et nettverk av 
kompetansebedrifter knyttet til utvikling av opplevelser i Nordland. I 2016 ble Helgeland en del av nett-
verket som i tillegg til en rekke spydspissbedrifter også består av Museum Nord og Nordlandsmuseet. Alt-
så ennå en felles arena for museene i Nordland.
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Felles belysningsløsning
I løpet av 2016 jobbet vi med å utarbeide en felles plan for belysning i museets ulike avdelinger. En samkjø-
ring og en felles teknologi vil resultere i en øket fleksibilitet og effektiv oppgradering av til dels store meng-
der utdatert armatur. En felles løsning vil gi stordriftsmuligheter og sikre etterforsyning i et vidstrakt mu-
seum og blant en rekke mer eller mindre stabile leverandører. Anbefalinger legges frem i 2017. 

Markedsgruppa
I 2013 ble det etablert en markedsgruppe som hadde som hensikt å øke dialog, synlighet og servicenivå i 
museets virksomhet. Uniformering og felles formidlingskompetansemål var viktige emner i 2016. Det ble 
besluttet å videreføre informasjonsmateriell fra 2015 grunnet sen igangsetting. Samtidig ble det igangsatt 
arbeid for å møte 2017 med et gjennomarbeidet konsept. I korte trekk handler det om å posisjonere mu-
seets virksomhet i forhold til reiselivets øvrige virksomhet. Vi ønsker å skape nysgjerrighet og økt besøk 
ved våre avdelinger ved å gi Helgelands landskaper historie og gjennom ulike virkemidler gjøre våre tilbud 
tilgjengelige. Vårt tilbud har vi kalt: ”Det Historiske Helgeland”.

BYGNINGSVERN

Det har vært utført rutinemessige vedlikeholdsarbeider ved de fleste avdelinger. Ved noen avdelinger har 
dette arbeidet vært begrenset på grunn av skifte i bemanning.  Det arbeides videre med forarbeider for 
iverksettelse av Mjaavatnprosjektet i Mosjøen. 
 
Helgeland Museum var medvirkende i prosjektet som ligger bak utarbeidelse av rapport om klimautfor-
dringene i bygningsvernet (http://ryfylkemuseet.no/wp-content/uploads/2016/01/MANUS-nettutgve.pdf). 
Prosjektet var finansiert av Kulturrådet.
 
Bygningsvernavdelingens håndverker har vært engasjert i forskjellige prosjekter ved avdelingene.  Det 
mest omfattende har vært avslutning av oppgraderingen av Bergh-brygga i Leirfjord, sikringstiltak ved 
uteanlegget ved Grønsvik kystfort og innredningsarbeider ved avdeling Nesna. Ut over dette har byg-
ningsavdelingen bistått med lokale vedlikeholds-prosjekter, vindusrestaurering, mindre reparasjoner, 
overflatebehandling mm.
 
Helgeland Museum er en del av prosjektet Sjøgata vern og utvikling som er engasjert i en rekke ulike tiltak 
knyttet til bygningsmiljøet i Sjøgata og til kompetanseutvikling innenfor bygningsvernfeltet.
I prosjektet arbeides det med:  

•	 Opplæringsprogram for «vern under bruk» rettet mot håndverkere, byggebransjen og kommunale 
saksbehandlere.

Bergh-brygga
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Paul Køllersen – 
figurer i tre. (Foto: 
Jorun Vrålstad, 
Leirfjord Helgeland 
Museum)

•	 Utarbeidelse av veileder for rådgivning og byggesaksbehandling for Sjøgataområdet.

•	 Bidrag til reguleringsplan for Sjøgataområdet.

•	 Mulighet for å etablere et senter for bygningsvern i Mosjøen.

•	 Konsulenthjelp til eksterne tiltakshavere.
  

Bygningsvernkonsulent på Vega 
I samarbeid med kulturminner i Nordland/ Riksantikvaren finansieres en 50 % prosjektstilling for byg-
ningsvernkonsulent i tilknytning til Vega verdensarvområde. Økonomisk tilsagn for stillingen gis for ett 
og ett år av 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.fl. vedrørende praktisk/tek-
niske bygningsråd, opplæring og informasjon.
 
I 2016 ble det fremmet 17 søknader om midler fra Riksantikvaren. Av disse har konsulenten bidratt på for-
skjellig måte til 8 av disse. Totalt er det tildelt ca.1,6 mill. kr. til prosjektene i Vega for 2016.
 
I 2016 ble det gjennomført åpent kurs om jordkjellere (tørrmuring) og seminar om tranmaling. Seminaret 
samlet folk fra hele landet bl.a. fra NIKU, Riksantikvaren, Jotun, samt fagfolk innen malerbransjen og an-
dre interesserte.
 

SAMLINGSFORVALTNING OG FOTOBEVARINGSTJENESTEN

Et museums samlinger er primærkildene til kunnskap og glede. Vi tar vare på primærkildene, eller ob-
jektene, på vegne av samfunnet – både det samfunnet som var før oss, det som er nå og det som kommer 
etter oss. Vi kan snakke om lokalsamfunn, det regionale, nasjonale eller menneskeheten som sådan. Men, 
de kunst- og kulturhistoriske primærkildene/objektene får en mye større verdi dersom det følger historie 
og informasjon med dem. For til syvende og sist er det som gjør objektene interessante de menneskene 
som har levd før oss som har hatt idéene, konstruert objektene, hvorfor de har hatt behov eller ønske for 
dette og brukt de.
De naturhistoriske objekter kan man også se i forhold til mennesker. Vårt syn og vår tolkning, i egenskap 
som menneske, ligger ofte til grunn for forståelse av naturen og dens mangfold.



Innsamling og tilvekst
Tilvekst 2016: Totalt antall:

Kulturhistoriske objekter 2317 97043

Kunsthistoriske objekter 50 345

Bygg 5 194

Foto 5810 631603

Naturhistoriske objekter 400 21907

Arkeologi 5 105

Arkiv 1212 hm

Fartøy 119

For mange avdelinger vil tilvekst bety at man registrerer objekter som tidligere har blitt tatt inn til den 
permanente samlingen eller som var innlemmet ved konsolideringen (restanse). Dette gjelder også over-
føring av data fra kortkatalog til digital versjon i Primus. Tilvekst betyr egentlig nyervervelser, men dette 
blir ikke skilt ut fra restanse i vår statistikk.
Innsamlingen i avdelingene foregår hovedsakelig ved det som kalles passiv innsamling, dvs. museet aksep-
terer gaver mer enn å gå aktivt inn for å søke opp objekter.

Tilvekst av kunsthistoriske objekter på Petter Dass-museet er på 13 hvorav 12 er tilvekst av bøker. 37 ob-
jekter ved avdelingen i Leirfjord der 35 er figurer og 2 stoler, er skapt av treskjærer Paul Køllersen. Figure-
ne er utstilt på kommunehuset og sykehjemmet i Leirfjord.

De naturhistoriske samlingene på Rana Museum er kommet til med målrettet og aktiv innsamling i fel-
ten. Av museets ca. 20 000 databaseregistreringer er ca. halvparten sommerfugler, som det finnes i over-
kant av 700 kjente arter av i Nordland.

Dokumentasjon av samlingene
Registreringer/katalogiseringer av gjenstander ligger i kortkatalog, Primus, Asta, Artsdatabanken. Sam-
lingene i Rødøy vil konverteres fra WinRegimus til Primus primo 2017. Neste utfordring på Rødøy blir å 
etablere nettilgang slik at man kan fortsette med registreringsarbeid digitalt på stedet. Noen avdelinger 
har foretatt ingen eller svært få registreringer pga utskiftinger av avdelingsledere og nødvendighet av på-
følgende kursing i gjenstandsregistrering. 
Avdeling Dønna har fire jekteprotokoller fra den siste handelsmannen og jekteskipperen på Nordvika han-
delssted. Transkribering av disse protokollene blir gjennomført i «Prosjekt farleia» - et samarbeid mellom 
de tre konsoliderte museene i Nordland.  
Fotoavdelingen har fortsatt med digitaliseringen av til sammen 5792 foto og 269 dias (Lillegaard-sam-
lingen) for avdelingene Bindal, Vefsn, Vevelstad, Dønna, fellessamlingen for HM, registrering av foto ved 
ulike avdelinger.
Ved oppgradering til Windows 10 har flere opplevd problemer med å logge seg inn til Primusdatabasen, 
men det skal være løst per mars 2017.

Bevaringsforhold
Petter Dass-museet har gode oppbevaringsforhold for de fleste gjenstandene og alle bøkene. Ved Rana Mu-
seum har man kontroll på klimaet i magasinene, selv om magasinene i utgangspunktet ikke er optimale. 
Det er også ønskelig med våtlab til preparering og konservering i Rana. Ved enkelte avdelinger der man 
ikke har etablerte magasin, har fokuset ligget på vedlikehold av bygningene, og med rette med tanke på at 
gjenstandene blir oppbevart hele året inne i disse byggene. Flere avdelinger har også ryddet plass til oppbe-
varingsrom/magasin og satt opp hyller til gjenstandene. På Vefsn Museum har Rønnaug Tuven og Bjørnar 
Pedersen ryddet og ordnet i samlingene. Det er fortsatt stor vanninntrenging i gjenstandsmagasinet, men 
gjenstandene er flyttet vekk fra innsiget. Det føres kontroll med den relative luftfuktigheten og opptørking 
ved vanninntrenging. Ved museet på Herøy er det jobbet med å få kontroll på arkivmateriale som er an-
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grepet av muggsopp og å etablere akseptable nivåer på den relative luftfuktigheten i magasinet.
Samlingene på spesielt Vevelstad trenger bedre oppbevaring. På bygdetunet er det hverken strøm eller 
vann og variasjonene i temperatur og luftfuktighet som følger med årstidene påvirker objektene negativt. 
Siden det ikke er strøm er det heller ingen mulighet for å regulere temperatur og relativ luftfuktighet for å 
sikre gode bevaringsvilkår for objektene. Ved flere avdelinger er det ønskelig med nærmagasin for objekte-
ne: Træna, Nesna, Leirfjord, Dønna, Grane, Rødøy. Grønsvik kystfort i Lurøy har behov for et kaldlager på 
100 m² til store gjenstander som nå står ute hele året.

Tilgang til samlingene
DigitaltMuseum. Det har blitt uttrykt bekymring ang. publisering av foto på DigitaltMuseum pga kom-
plisert fotojuss, personvern og åndsverksloven, dette tar vi tak i 2017. Rana Museum får henvendelser 
via DigitaltMuseum på kopi av foto eller kommentarer med opplysninger fra publikum. Vefsn Museums 
fotosamling er etterspurt også fra andre eksterne museer. 
Fotoavdelingen har deltatt i produksjon av til sammen 13 utstillinger, foredrag og bokprosjekt. Avdelingen 
har også støttet avdelingen Dønna med oppsett på gjenstandsfotografering.
Bokprosjektet «Mosjøboka» for Vefsn Museum har vært et omfattende prosjekt for Fotoavdelingen med 
flere månedsverk der 30 000 foto har blitt gjennomgått og utvalg gjort til boka. Det ble digitalisert 652 foto 
(som allerede er registrert i Primus) i forbindelse med bokprosjektet.
Prosjektet og utstillingen «Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg», som Vefsn Museum står bak, har be-
nyttet seg av store mengder foto både fra eget arkiv, men også fra eksterne museer.

Status
Det har vært vakanse ved fagleder samling fra februar til oktober som nok har gitt utslag i driften av sam-
lingsarbeidet til en viss grad. Prosjektet privatarkiv Nordland er videreført med noe innsamling av infor-
masjon sommeren 2016.  Siden oktober har fagleder samling gjort seg kjent og kartlagt behov for videre 
fokus innen samlingsforvaltning. I tillegg har forberedelser til opplæring av nyansatte i registrering i Pri-
mus og forebyggende konservering blitt prioritert, samt opprydding av antall brukere i Primus. Arbeidet 
med ROS-analysen av alle 194 bygg som museet forvalter fikk vi  bevilgninger fra Kulturrådet for.

Ressurser og kompetanse innen samlingsforvaltning
Rønnaug Tuven, samlingsansvarlig på Vefsn Museum, gikk av med pensjon i april 2016 og Bjørnar Peder-
sen, fotograf Vefsn Museum/Helgeland Museum fellesenheten, går av med pensjon i april 2017.
Helgeland Museum har en stor ressurs i Jorun Vrålstad, avdelingsleder i Leirfjord, med hennes kunn-
skaper innen stell, pakking og bevaring av gjenstander, og da spesielt tekstil. Fotoarkivar Tore Nyheim 
innehar ekspertisen innen digitalisering og fotobevaring for hele institusjonen. Fotograf Bjørnar Pedersen 
med årevis av erfaring først som privat aktør og deretter som medarbeider i Vefsn Museum fra 1999, sene-
re også Helgeland Museum, går dessverre av med pensjon i april 2017. Han har gjort en utrettelig innsats 
med bevaring av fotosamlingen, og samlingsarbeid for øvrig, og er kjent for kvaliteten han leverer på ar-

Helgeland Museums avdeling i 
Brønnøy kommune har nyopp-
rettet magasin i Gamle Samvir-
kelaget i Hommelstø: Foto: Kat-
rine Brekke
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beidet sitt som fotograf og bearbeiding av foto til bøker, brosjyrer og utstillinger. 
Det har tidligere vært holdt kurs i rustrensing. Alle avdelinger skal ha kompetanse innen gjenstandsregis-
tering og forebyggende konservering.

Avdelingsledere som har jobbet en del år sitter med stor lokalkunnskap, kunnskap om gjenstandene og 
erfaringer som er vanskelig å erstatte. De nye avdelingsledere bidrar med variert kunnskap og interesse 
på flere områder. Sammen utgjør alle ansatte en sammensatt kunnskapsressurs som det er ønskelig å dra 
nytte av for hele institusjonen.

Utfordringer 
Det eksisterer ikke et overordnet planverk dedikert til samlingene, HM har en del restanse og svak tilste-
deværelse på DigitaltMuseum (de to siste henger til en viss grad sammen), det er heller ingen konservator-
kompetanse innad i museet og fylkeskonservator-stillingen ble lagt ned høsten 2016. Helgeland Museum 
har en utfordring med å få registrert objektene i Primus, noe som er svært tidkrevende og fordrer kunn-
skap om objektet, historie, terminologi/faguttrykk.

Tiltak
Vi jobber med å utarbeide planverk for de 4 områdene innen samlingsforvaltning: innsamling/utvikling, 
dokumentasjon, bevaring, og tilgang. Vi jobber også med å utarbeide tiltak for restanse og publisering. 
Samarbeidet med de andre museene i Nordland – Museum Nord, Nordlandsmuseet og Norsk Luft-
fartsmuseum – om felles strategi for samlingsforvaltning og etablering av konservatortjenester forsetter 
selv om bevilgninger fra staten uteble. Ettersom Nordland fylkeskommune har lagt ned stillingen som fyl-
keskonservator og Helgeland Museum ikke har kompetanse innen teknisk konservering vil vi fokusere på 
å veilede ansatte i forebyggende konservering.

VISJONER OG MÅL

Helhetlig samlingsforvaltning.

I forbindelse med den nye Strategisk plan der fagledere skal presentere delplaner vil det for samlingene 
bestå av overordna planer som skal gjelde for institusjonen Helgeland Museum:

•	 Utvikling/innsamling

•	 Dokumentasjon

•	 Bevaring

•	 Tilgang

Disse fire planene, som vil være en del av fagplanen for samlingene i Helgeland Museum, er nasjonale 
retningslinjer som Kulturrådet oppfordrer til gjennom innføringen av «Standard for samlingsforvaltning. 
Spectrum 4.0». Rutiner og prosedyrer vil innføres gradvis og tilpasses Helgeland Museum i henhold til 
denne standarden og vil sørge for at museet handler i felles forståelse med andre nasjonale og internasjo-
nale museer. Dette vil igjen lette samarbeidet med utlån, innlån og deponi av gjenstander.

Mer om denne standarden kan man lese her: http://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/
spectrum-pa-norsk
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Historisk strekker vår felles historie seg fra de tidlige bosetningene med for eksempel båtfolket på 
Vega og de første spor etter menneskesamfunn på Træna. Gjennom århundrene utviklet det seg små 

bosetninger/landsbyer mange steder langs nordlandskysten (yngre steinalder/skifertida ca. 4000-1800 
f.Kr.)  De små fellesskapene ble gradvis vevd inn i større samfunn, og langt senere inn i jernalderen (ca. 
500 f. Kr. -1000 e. Kr) skulle dette munne ut i dannelsen av norrønne høvdingesamfunn. På Helgeland lå 
storgårdene tett og i sagaen kjenner vi flere navn fra dette området. Torolv Kveldulvson fra Torget, Hårek 
på Tjøtta, Åsmund Grankjellson fra Dønna og Sigrid fra Sandnes er eksempler på storfolk som satt på 
gårder i regionen i vikingetida og tidlig på 1000-tallet.  Dette var historiske personer som ikke bare preget 
den lokale samtid, men som også var kjente skik-
kelser langt utenfor Helgeland. 

Rikssamlinga og kristningen av Norge hadde kon-
sekvenser for maktforholdene på Helgeland. For 
eksempel var Hårek på Tjøtta ledende for bondehæ-
ren ved slaget på Stiklestad i 1030. Etter hvert som 
kristendommen fikk fotfeste på Helgeland gav det 
seg utslag i flere monumentale bygg. Her nevnes 
steinkirkene på Helgeland: Brønnøy, Tjøtta, Tilrem, 
Herøy, Dønnes og Alstahaug. 

Etter oppgangstider kommer nedgangstider. Helge-
land ble som resten av Nord-Norge hardt rammet 
da den store pesten (Svartedauden, 1349) kom til 
Norge. Folk på Helgeland hadde mye kontakt med 
omverdenen, ikke minst gjennom tørrfiskhandelen. 
Ganske snart var dødstallene store, og de overleven-
de måtte forholde seg til en ny virkelighet. Hele byg-
der og lokalsamfunn ble liggende mer eller mindre 
øde og gårdsbosettingen ble i sterkere grad konsen-
trert til de største og beste gårdene ved kysten. Noe 
senere fikk vi overgangen fra katolsk tid til luthersk 

Langsomt ble landet vårt eget
med grøde av liv og jord.
Og slitet skapte en ømhet
og svakhet for liv som gror.
  Nordahl Grieg

Helgeland Museum – veien videre

Træna er et av de rikeste funnområdene i Nordland 
fra forhistorisk tid. Her representert ved den kjente 
fiskekroken.
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praksis (reformasjonen 1536-37)som 
foregikk over mange tiår, og som fikk 
konsekvenser også for vår region.   

Godseierne på Helgeland hadde på 1600 
og 1700-tallet store økonomiske interes-
ser utover det å være eiere av store jord-
drottlige rettigheter. Dønnes-godset og 
Tjøtta-godset var kanskje i en særstilling 
ved at de hadde sine interesser spredt 
over hele Helgeland. Dikterpresten 
Petter Dass virket på mange områder i 
overgangen mellom 1600 og 1700-tallet, 
og bygde seg opp en betydelig maktpo-
sisjon gjennom sitt virke gjennom sine 
embets-inntekter, leieinntekter fra det 
voksende jordegodset han eide privat 
og fra inntekter gjennom sin handels-
virksomhet. Han var en typisk repre-
sentant for sin samtid, enevoldstidens 
Danmark-Norge og var således statens 
lojale tjener. Denne epoken med en sterk 
kongemakt varer helt til det store skiftet 
i 1814 da vi fikk utarbeidet en ny grunn-
lov og ble tvunget i union med Sverige 
høsten samme år.

Tiden etter 1814 har mange avgjørende utviklingstrekk som ble formgivende både for Norge og for regio-
nen Helgeland. To stikkord jeg vil mene er dekkende for hva grunnlovsfedrene satte i gang den gang er: Et 
demokratiseringsprosjekt og et nasjonalt uavhengighetsprosjekt. Begge prosjektene er blitt videreutviklet i 
årene etter grunnlovsforsamlingen i 1814, og ingen av dem er fullført.

Viktige historiske hendelser og utviklingstrekk som jeg her, i tillegg til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, 
vil framheve er: Bøndenes gradvise styrking i det norske samfunnet (fra 1830 tallet), den etter hvert store 
emigrasjonen til Amerika fra ca. 1850, prosessen som kulminerte med praktisering av parlamentarismen 
fra 1884, utviklingen som førte til opphevelsen av unionen med Sverige i 1905 og den nye arbeidsdagen 
fram til første verdenskrig, jobbetid, politiske tumulter og tid for sosiale reformer og en gryende velferds-
stat i mellomkrigstiden, den store krigen, nasjonal dugnad for å bygge landet, EF-strid og oljerikdom, fi-
nans- og bankkrisen på 1980 tallet, 1994 året da Norge sa «nei» til Europa for andre gang.    

Ovenstående er et svært kortfattet og begrenset utvalg av vår felles historie som har både nasjonale, regio-
nale og lokale konsekvenser. Mange viktige hendelser og utviklingstrekk er utelatt selv om de har vært av 
avgjørende betydning for vår historiske utvikling fram mot vårt samfunn i dag. Poenget mitt er å vise at 
formidlingen av vår felles historie er mangesidig og omfattende, og Helgeland Museum blir ikke ferdig 
med sitt samfunnsoppdrag med det første.

Herøy Kirke
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I oversikten over er det mange fortellinger og historiske sammenhenger som Helgeland Museum enda 
ikke har viet noen oppmerksomhet. Det betyr at vi i enda større grad må vise hvordan vår egen fortid 
henger sammen med det større nasjonale, europeiske og endog globale perspektiv. Eller sagt på en annen 
måte: Helgeland i verden og verden i Helgeland. Dernest skal vi utvide det historiske spennet fra en fore-
løpig konsentrasjon om perioden 1700 til noe utpå 1900-tallet, til også å forske i og formidle den desidert 
lengste perioden som ligger forut for 1700-tallet. Likeledes skal det settes større fokus på vår nære fortid 
med etterkrigshistorien med industrialisering og utvikling av velferdsstaten.

Sist men ikke minst må vi yte større rettferdighet overfor vår samiske befolkning. I stor grad har samisk 
historie - lokalt, regionalt og nasjonalt – vært et vedheng til majoritetsbefolkningens historie. Man kan 
undre seg over hvorfor det har blitt slik? Helgeland Museum har også på dette området en stor oppgave 
foran seg! 

Etter snart 14 år har det konsoliderte museet tilslutning fra samtlige 18 kommuner på Helgeland. Dette 
har vært en bevist og strategisk satsing. Veien videre har jeg skrevet noe om i avsnittet over. For å få det til 
må det organisatorisk «skreddersøm» til.  Organisasjonen må ha en utforming som kan ivareta oppdraget. 
Relevant kompetanse og funksjonell og praktisk organisering for å ivareta oppgaven er her viktige stikk-
ord. Helgeland Museum skal være mer enn 18 frittstående avdelinger med mer eller mindre felles strate-
gier for dokumentasjon og formidling. Med sterkere samarbeid på tvers av avdelingene og med god dialog 
med lokale og eksterne samarbeidspartnere skal vi utvikle det museumsfaglige arbeidet på Helgeland i 
årene som ligger foran oss. 

Industrialiseringen - en periode som er lite berørt i våre samlinger og utstillinger.
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ÅRSREGNSKAP

FOR

2016

MED
REVISJONSBERETNING

Stiftelsen Helgeland Museum Telefon:   751 10100 Org.nr. 986 332 553
Sjøgata 23 e  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 
 Vega Museum  Vevelstad bygdetun  Velfjord bygdemuseum
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Stiftelsen Helgeland museum
Årsberetning for 2016
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Stiftelsen Helgeland museum
Resultatregnskap
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Noter til regnskapet
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Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapetStiftelsen Helgeland Museum

Noter til regnskapet

Note 1. Lønnskostnader, godtgjørelse m.m.

Lønnskostnader 2016 2015

Lønnskostnader 22 350 500   22 042 025   
Styrehonorar 162 600        151 600        
Arbeidsgiveravgift 1 282 224     1 284 372     
Pensjonspremie 2 387 832     2 170 438     
Andre personalforsikringer 130 492        226 524        
Øvrige personalkostnader 85 621          105 602        
SUM 26 399 269   25 980 561   

Ytelser til ledende personer i 2016 Daglig leder Styre
Lønn 841 654        162 600        
Annen godtgjørelse 4 392            
Pensjonskostnad 111 572        
SUM 957 618        162 600        

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

Helgeland Museum kommer inn under bestemmelsene om små foretak etter Norsk regnskapsstandard.
Det er derfor ikke foretatt noen særskilt beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad.
Årets premie, inkl. innbetalinger til dekning av AFP er regnskapsført som årets pensjonskostnad.

Revisjon
Kostnadsført revisjon utgjør kr. 67 000 eks mva.
Av dette utgjør annen bistand kr. 22 000,- eks mva.
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Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet

Stiftelsen Helgeland museum
Noter til regnskapet

Note 6. Egenkapital
Grunn- Annen Interne Sum
kapital Egenkapital avsetninger egenkapital

Pr. 1.1.2016 10 000       5 005 054   5 015 054     

Flytting/korrigering interne avsetninger 4 905 304    4 905 304     

Årets resultat 1 044 361   677 000       1 721 361     

Egenkapital pr. 31.12.2016 10 000       6 049 415   5 582 304    11 641 718   

Interne avsetninger
Avsetningene er interne midler som er øremerket til avdelingene i kommunene.

Note 7. Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld består av følgende poster: 2016 2015

Skyldig lønn , feriepenger etc. 2 737 481    2 812 183     
Annen kortsiktig gjeld 1 600 457    864 426        

4 337 938    3 676 609     

Note 8. Avsetninger prosjekt
Det er avsatt fordringer til dekning av følgende store prosjekter:

Prosjektnavn Fordring
Kostnads-ført 

2016
Prosjekt-

resultat 2016

Sjøgata vern og utvikling 250 000      242 240       250 000        
Jernutstilling 100 000      308 821       208 821        

350 000      551 061       458 821        
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Notater:
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