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Helgeland er et stort og variert stykke Norge. Vilt og vakkert, kultivert og framtidsrettet. Reiser 
du Helgeland på langs, bør du ha god tid. Reiser du på tvers, fra svenskegrensa i øst til det 

 ytterste dunvær i vest, kan ferden gå fra vinterlige femten minus på høgfjellet til sørvestvått vårvær 
på en holme i havet-på en og samme dag.

Helgeland favner Nord-Norges høyeste tinderad, snaue fjellvidder med reinbeiter og utallige fis-
kevatn, mektige breer og flomstore elver, kronglete fjorder mellom bratte stup, grankledde åser og 
blide strender, tungindustri og vannkraftanlegg, fire selvbevisste bysamfunn og tusen trivelige gren-
der-her er flyplasser, fergekaier, fiskeoppdrett og havner, jernbane, E6 og andre mer og mindre vedli-
keholdte veier-og et øyrike som er et eventyrland i seg selv.

Den historiske helgelendingen har alltid levd i samspill med naturen. Det karrige og vindpinte har 
vært fjellfolkets og øyfolkets kår. Samen som bygde en heim under helleren, og fiskeren som satte 
opp stue og sauefjøs av raktømmer, visste begge å nytte det naturen gav. Selv barnedød og forlis var 
uavvendelige hendelser som det gjaldt å tåle. Lovene, derimot, som var satt og eksekvert av selve 
Øvrig heten, kunne kjennes verre-for de handlet om rett og urett, tilgang til beitemark og jord, 
 prisen på fisk og dun, lua i handa og gjelda hos handelsmannen.

Helgeland Museums samfunnsoppdrag er å dokumentere og formidle Helgelands historie. Vår 
 visjon er «et samfunn som endres for framtida med en bevissthet om fortida». 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 ut-
formingen av vår felles framtid.

Den historiske konteksten har et tidsspenn på mer enn 10.000 år. Smakebiter fra vårt arbeid med 
og formidling av Helgelands historie kan du lese mer om i denne rapporten. Vi håper du får lyst til 
å finne ut mer om det vi holder på med. Vi har mye interessant å vise fram og så mye spennende å 
fortelle.

Sten Rino Bonsaksen
Direktør

Historiske Helgeland
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HELGELAND MUSEUM- 
fra mange museer til et regionalt foretak
Helgeland Museum skal være en robust og nytenkende organisasjon med god økonomi, god ressurs-
utnyttelse og et godt samhold med faglig utveksling og utvikling. Som et ledd i arbeidet har vi brukt 
mye tid på utvikling av et nytt planverk for den museale virksomheten på Helgeland. I 2017 fikk 
vi på plass ny strategiplan 2017-2021. Strategiplanen er en overordna plan for virksomheten og tar 
utgangspunkt i de fire fokusområdene som står beskrevet i Stortingsmelding nr. 49: Forvaltning, 
forskning, formidling og fornying. I tillegg beskrives ytterligere ett fokusområde: Forretningsvirk-
somhet og arbeidet med å øke egeninntjeninga.

Arbeidet med planverket fortsetter inn i det nye året (2018) og består av flere delplaner. Dette gjel-
der plan for samlingsforvaltningen (innsamlingsplan, sikringsplan), plan for forskning og utvikling 
(FoU), formidlingsplan og plan for bygningshistorie og bygningsvern. Utarbeidelse av planverkets 
ulike delplaner er en prioritert oppgave som skal bidra til at Helgeland Museum framstår som et 
tidsriktig og profesjonelt museum for regionen Helgeland. Dette er styringsdokumenter som vil bli 
ferdigstilt i 2018 og 2019.

Helgeland Museum skal være noe mer enn 18 frittstående avdelinger med mer eller mindre felles 
strategier for dokumentasjon og formidling. Museums-virksomheten er uensartet i de 18 kommu-
nene, fra små samlinger og bygdetun til større samlinger i etablerte museumsanlegg. En konsoli-
dert enhet som Helgeland Museum skal binde sammen lokale forhold med regionale, nasjonale og 
internasjonale utviklingstrekk. Det betyr at virksomheten både skal fungere som lokalmuseum og 
samtidig være et regionalt foretak som setter den historiske utviklinga inn i et større nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv.

 Fjellfolkets hus, Hattfjelldal.
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For å nyttiggjøre oss av virksomhetens mangfold og menneskelige ressurser på en god og helhetlig 
måte utvikler vi samarbeidet på tvers av kommune- grensene. Dette for å utvikle et bedre represen-
tativt bilde av historiske Helgeland. 

Som denne rapporten viser har vi stor variasjon i formidlingen av vår felles fortid. I 2017 markerte vi 
at det var 10 år siden vi tok i bruk de nye lokalene til Petter Dass-museet på Alstahaug. Vi har også 
satt av ressurser til å arbeide med basisutstillingene i Bindal, Velfjord (Brønnøy) og ved Grønsvik 
kystfort. 

I 2017 ble Fjellfolkets hus i Hattfjelldal offisielt åpnet og her har Helgeland Museum etablert sin virk-
somhet i kommunen. I Vevelstad foreligger det planer om et nytt og framtidsrettet museumsbygg. 
Realisering av dette prosjektet avhenger av investeringsstøtte fra Nordland fylkeskommune.  
På Hemnesberget har kommunen i dialog med Helgeland Museum foretatt utvendig oppgradering 
av Ranheimbrygga. Museet og kommunen er i samtaler for å utarbeide et framtidig formidlingskon-
sept for vår framtidige virksomhet i Hemnes. Finansiering er også i denne sammenhengen en av-
gjørende faktor for det videre arbeidet.

Arbeidet med å realisere museets nye hovedkontor og formidlingslokaler for Vefsn museum fortset-
ter. Vi er glade for at Vefsn kommune har gjort sine positive vedtak til finansiering av Mjaavatn-an-
legget. Vi avventer svar fra Nordland Fylkeskommune og kulturdepartementet og håper på snarlig 
positiv tilbakemelding. Arbeidet med et nytt formidlingskonsept for Vefsn museum er under utar-
beidelse og vil være klart i god tid før innflytting i de nye lokalene. 

I Rana har museet flyttet over i nye og bedre lokaler i Fjordsenteret. Gjenoppbyggingen av Norge 
etter 2. verdenskrig med vannkraftutbygging, etablering av kraftkrevende industri samt endringene 
denne «moderniseringa» av Helgeland medførte vil være et hovedfokus for nye Rana museum. Rana 
museum sitt arbeid med Helgelands naturhistorie vil også få bedre rammevilkår i de nye lokalene. 
Nytt formidlingskonsept for Rana museum er under utarbeidelse.

ORGANISASJON/STYRE

Styret
På rådsmøtet i 2017 ble Harry Nilssen og Hans Pedersen valgt som medlemmer av styret for to år 
med hhv. Leif Elsvatn og Gunnar Breimo som vara- medlemmer.  Widar Aakre ble valgt som med-
lem i valgkomiteen for 3 år.

Styrets sammensetning i 2017:

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

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 2017-19
Rådet Hans Pedersen Leif Elsvatn 2017-19
Ansatte Johanne Markvoll Jorunn Vrålstad 2016-18
NFK Martin Skjefstad Siv Helen Sigerstad 2015-19
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Medarbeidere
Helgeland Museum har det siste året hatt 48 fast tilsatte (42,9 årsverk). I tillegg kommer medarbei-
dere på kortere engasjement. Til sammen utgjør dette 51,7 årsverk (49,9 årsverk i 2016). 
 
Museet har følgende felles fagstillinger: 
fagleder formidling, fagleder samlinger og fagleder bygg/anlegg.
 
Tilsettinger i 2017
Odd Walter Bakksjø, avdelingsleder i Bindal-tiltrådte i august 2017.
Sverre Walter Tørriseng, fagleder bygg og anlegg-tiltrådte i august 2017.
Live Torvund, avdelingsleder i Rødøy-tiltrådte i september 2017.
Janicke Kernland, fagleder formidling-tiltrådte i september 2017
Kjærstin Berntsen, samlingskoordinator Vefsn - tiltrådte november 2017
 
Fratredelser 2017
Fagleder formidling, Ole Martin Lislevand fratrådte i mai.
Fagsjef Anna Ehrhardt fratrådte i desember.
Kjøkkensjef Ann Kristin Dahl ved Petter Dass-museet fratrådte i november.
Samlingskoordinator i Vefsn, Cecilie Andresen fratrådte i august.
Avdelingsleder i Bindal, Astrid Nilssen fratrådte i april.
Avdelingsleder i Rødøy, Jørn Stian Nilsen fratrådte i mars.
 
Pensjon
I april gikk fotograf Bjørnar Pedersen over i pensjon. Han takker av etter mangeårig innsats med 
foto dokumentasjon i Vefsn Museum og videre i Helgeland Museum.
 
Som tidligere år har det også i 2017 vært lagt vekt på teamarbeid over kommunegrensene. Det har 
særlig vært knyttet til formidlings- og samlingsarbeid, men også i forhold til arbeid med bygninger 
og anlegg. 

Medarbeiderne slutter opp om de kollegiale samarbeidstiltakene på en svært positiv måte.
 
I 2017 er det registrert et sykefravær på 2,2 %, mot 3,3 % i 2016. 
Ved rekruttering av nye medarbeidere er det siden etableringen lagt vekt på å sikre kjønnsmessig 
balanse. I 2017 var 55 % av de ansatte kvinner og 45 % menn.
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ØKONOMI

Driftsinntekter
De totale driftsinntektene for Helgeland Museum utgjorde i 2017 kr 43,8 mill. Det er en økning 
fra året før på 3,6 %.  Inntektene kommer først og fremst fra offentlige tilskudd, egeninntekter og 
prosjekt inntekter fra private og offentlige institusjoner.

Spleiselagsmodellen
Siden starten i 2004 har staten, fylket og kommunene bidratt direkte til driften av Helgeland 
 Museum.  I mange år var fordelingen i modellen 50 % fra staten, og 25 % fra henholdsvis fylket og 
kommunene.

For årene 2015, 2016 og 2017 ble de statlige bevilgningene regulert lavere enn prisutviklingen. Dette 
har resultert i et inntektsbortfall på vel 800.000 kroner.   
Vertskommunene har sluttet opp om Helgeland Museum.  Siden 2015 har alle 18 kommunene på 
Helgeland vært tilsluttet Helgeland Museum.  I tillegg til en fast regulering av tilskuddet for alle 
kommunene, yter kommunene også bidrag til ulike prosjekt og arrangementer.

I 2017 valgte Nordland fylkeskommune å redusere tilskuddet til museet. Hensyntatt en prisregule-
ring på 1,7 %, har museet i 2017 hatt et bortfall av tilskudd fra fylket på vel kr 300 000,-. Nordland 
fylkeskommune har heller ikke i 2018 prisregulert tilskuddet.

Fordeling av offentlige tilskudd 2017:

Økningen i kommunenes tilskudd er på hele 8,2 % og skyldes  
økte leiekostnader til museumsbygg, som er blitt kompensert 
gjennom økt tilskudd fra kommunen det gjelder.

Egeninntekter
Kulturdepartementet setter krav til museene ved å kreve at museenes egeninntektspotensiale må 
søkes utnyttet (for eksempel billett-inntekter, andre inntektsgivende aktiviteter og tiltak og gaver/
sponsorinntekter).

I 2017 har Helgeland Museum forsøkt å legge til rette for at museumsbutikkene og kafeene kan 
 driftes mest mulig effektivt.  Museet har derfor anskaffet et moderne elektronisk salgs- og betalings-
system til butikken og kafeen på alle 18 avdelingene.  Dette muliggjør betaling via bankkort og 
VIPPS, og dette letter arbeidet betydelig med den regnskapsmessige delen av driften.  De små avdel-
ingene har derfor fått en enklere hverdag på dette området. 

De totale egeninntektene beløp seg til kr 7,7 mill. kroner, en økning på 9 % fra 2016. Det er først og 
fremst eksterne prosjektinntekter fra bl.a. Riksantikvaren, Kulturrådet, kommunene, museumslag 
og Nordland fylkeskommune som utgjør de største bidragsyterne og som har bidratt til økningen i 
egeninntektene fra 2016.  

Salgsinntekter fra museumsbutikkene, kaféene og salg av tjenester hadde en nedgang på 4 % fra 
2016.  

Tilskudd Fordeling
Endring 
fra 2016

Stat 16 760 00 47% 1,7%
Nordland fylke 9 160 00 25% - 1,6%
Kommunene 10 109 547 28% 8,2%
TOTALT 36 029 547 100%
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Billettinntektene ble redusert fra kr 1,3 mill. i 2016 til kr 1,1 mill. i 2017. Vi hadde en nedgang på 5 % 
i publikumsbesøket i 2017 sammenlignet med 2016. Noe av nedgangen kan tilskrives at det ikke ble 
arrangert Petter Dass-dager i 2017, videre er det på flere avdelinger registrert et litt lavere turistbesøk 
i 2017.
  
Leieinntektene økte med 22 % fra 2016 og noe av økningen skyldes at inntekter registrert i 2017 til-
hørte 2016.  Totale leieinntekter ble derfor i 2017 kr 773 000.

Interne avsetninger
Det er etablert et system der avdelinger som ikke forbruker sine tildelte midler, kan bruke disse 
 midlene et annet år. Disse midlene skal da fortrinnsvis benyttes til spesielle prosjekt.

Markedsgruppe
Museet har etablert ei gruppe som skal fokusere på å forbedre markedsarbeidet.  Arbeidet foregår på 
flere plattformer, og gruppa er bredt sammensatt med kompetanse på flere områder. Arbeidet med å 
profilere appene Kulturpunkt og Bædi og Børdi har også vært prioritert. 
 
Butikkgruppe
Gruppen arbeider med å øke lønnsomheten på museumsbutikkene ved å presentere aktuelle pro-
dukter for de ulike museumsbutikkene. Distribusjon av varene til butikkene er en utfordring.

Likviditet
Likviditeten er tilfredsstillende.
Viser ellers til vedlagte årsregnskap for Helgeland Museum.

Tall i 100 kr 2017 2018
Resultat (overskudd) 269 1721
Disponeringer: 
Til annen egenkapital - 6 1044
Avsetning til museets 
avd. i kommunene 275 677

Tall i 100 kr 2017 2016
Grunnkapital 10 10
Annen egenkapital 6 044 6 050
Interne avsetninger 5 857 5  582
Sum egenkapital 11 911 11 642

Egenkapital-andel 65% 65%

Resultat      Egenkapital
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FORMIDLING

Stillingen som formidlingsleder sto vakant fra 1. mai til september da Janicke Kernland begynte 
i halv stilling. Hun gikk senere i mars 2018 over i 100 % stilling. I løpet av høsten ble en arbeids-
gruppe for formidling og en arbeidsgruppe for markedsføring og kommunikasjon etablert. Arbeids-
gruppen jobber med å forbedre kvaliteten i utstillingene og med å utvikle nye formidlingsteknikker. 
Formidlingsleder er også del av markedsgruppen som blant annet arbeider med eksternkommuni-
kasjon for Helgeland Museum.

Produksjoner 2017
10 års jubileum av Petter Dass-museet ble feiret med utstilling og arrangementer. 

Vandreutstillingen «På tokt med Zahl» 
er basert på de fire jekteprotokollene i samlingen til Nordvikas gamle 
handelsted. Ved å bruke disse dokumentene som kilde ble en sanselig 
utstilling, med youtube film og publikasjon, utviklet. Arbeidet var et 
samarbeid mellom våre avdelinger i Nesna og Dønna og Nordlands-
museet. 

Vandreutstillingen «Nesna Lobben», 
forteller om fottøyet «Lobben», og er samtidig viktig dokumentasjon 
om viktig industrihistorie på Helgeland. Utstillingen ble laget av vår 
avdelingsleder på Nesna. I 2018 vil du kunne se utstillingen ved flere av 
våre avdelinger i Helgeland Museum. 

Konsert med Ola Bremnes i Alstahaug kirke. Arrangement i forbindelse med 
10 års markeringen for åpningen av de nye lokalene ved Petter Dass-museet, 
Alstahaug.

Den siste Zahl i Nordvika - Hans M. Zahl (1820-1900).
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En Energisk Vandring
Opplevelsessti til verdens vakreste vannkraftanlegg. Opp gjennom Forslandsdalen i Leirfjord kom-
mune vandrer du i storslått helgelandsnatur, forbi gamle kulturminner og ingeniørkunst fra de siste 
hundre år. Opplevelsesstien tar deg med på en reise i eventyret vannkraft. Dalen kan besøkes mange 
ganger med nye opplevelser hver gang. Ideen er å utvikle et unikt tilbud for skoler, lokalbefolkning, 
turister og andre besøkende. Opplevelsesstien er et bidrag til folkehelse, trivsel og regional verdi-
skapning. Forprosjektet ble avsluttet i november 2017. I 2018 skal prosjektideen presenteres og selges 
til ulike aktører slik at vi kan realisere planene.
Samarbeidspartnere er Leirfjord kommune, Alcoa, Bilfinger, Helgeland Kraft og Helgeland Museum.

Planene for den nye basisutstillingen på Grøns vik kystfort i Lurøy
ble ferdigstilt i 2017 og arbeidet skal presenteres for publikum i 2018. Utstillingen med tittelen «For-
ræder» tematiserer radikalisering: Hvordan og hvorfor velger individer som de gjør? Andre verdens-
krig blir brukt for å se på beveggrunner og 
motiver. Med innsikt til disse blir ettertidens 
dom mere komplisert. Utstillingen har flere 
uttrykk og tegneseriestriper er en av formid-
lingsteknikkene som tas i bruk. 

Planene til basisutstilling i det gamle sam-
virkelaget i Hommelstø 
tok form høsten 2017. Tema og hoved objekter 
ble definert i godt samarbeidet med historie-
laget og inndeling av rommet er blitt bestemt. 
Første byggetiltak er planlagt våren 2018. Bas-
isutstillingen skal stå ferdig i første halvdel av 
2019.  

Oppgradering av basisutstillingen i Bindal 
begynte i høst med ansettelse av den nye avde-
lingslederen. Til sesongen 2018 skal kapitlene 
treindustri og båtbygging stå ferdig. Samtidig 
skal museet bli mere synlig med tekst og bil-
der på yttersiden av bygningen. 

Tegneseriestripe fra den nye utstillingen,  
«Forræder», ved Grønsvik kystfort.

Fra forprosjektet «En Energisk Vandring». Opplevelsessti til verdens vakreste vannkraftanlegg,  
Forslandsdalen i Leirfjord kommune.
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Rana museum
Forberedelse og gjennomføring av flyttingen av Rana Museum fra Museumsgården til Fjordsente-
ret opptok mye av tiden og energien til staben ved Rana museum i 2017. Samtidig med dette kom 
konsept utvikling for den nye museumsvirksomheten i nye lokaler i gang. Det ligger et stort og viktig 
arbeid foran oss i å utvikle et faglig godt og relevant formidlingskonsept for nye Rana museum.

Vefsn museum
Vefsn museum skal inn i nye lokaler i Mjaavatn-brygga, og i 2017 intensiverte vi arbeidet med å ut-
arbeide et nytt formidlingskonsept for museet. Forprosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2018.

Kulturminneplan for Alstahaug kommune
På forespørsel fra Alstahaug kommune påtok Helgeland Museum seg oppdraget med å være 
prosjekt ansvarlig for utarbeidelse av kulturminneplan for kommunen. Vi fullførte oppdraget før 
utgangen av 2017.

Kulturminner Indre Helgeland
I 2017 har Helgeland Museums avdelinger i Rana, Hemnes, Vefsn og Hattfjelldal arbeidet med å 
framskaffe en liste over utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner på Indre Helgeland. Ei 
liste over slike kulturminner ble oversendt Nordland fylkeskommune på sensommeren 2017. Arbei-
det med å bistå fylkeskommunen i dette arbeidet fortsetter i 2018. Museet får dekket sine merkost-
nader i forbindelse med møter og reisevirksomhet. Flere av avdelingene har avholdt lokale grende-
møter for å få innspill fra befolkningen. Det er Riksantikvaren som i sin tid har initiert prosjektet, 
og hittil i Nordland er det Lofoten (2002) og Sør-Helgeland (2013) som har sine planer ferdige.

Bædi og Børdi appen ble tatt i bruk ved 
Vefsn museum og Petter Dass-museet i 
2017.

Sosiale media og kommunikasjon
Kulturappen «Kulturpunkt» ble i 2017 tatt i bruk av Helge-
land Museum. Samtidig har Kulturpunkt blitt tatt med i 
de fleste annonsene som ble kjørt i 2017. Tilbudet av Bædi 
og Børdi appen ble utviklet i Sjøgata i Vefsn og tatt i bruk i 
Vefsn og ved Petter Dass-museet.

Ideen til ny brosjyre for Helgeland Museum 
ble unnfanget og utviklet i 2017. Brosjyren skal være fer-
dig til det nasjonale museumsmøtet i Mosjøen 17.-19. april 
2018. 

Tråante 2017
Feiringen av 100-årsjubileet for samenes første landsmøte 
fra 6. til 9. februar 1917 ble behørig markert av Helgeland 
Museum i 2017. Det faktum at initiativtaker til Trond-
heimsmøtet, Elsa Laula Renberg (1877-1931), levde halve 
 livet i Mosjøen, gjør at samenes «Eidsvoll» også er en del 
av Helgelands lokale historie. I løpet av året ble det holdt 
flere markeringer. Programmet varierte fra avdeling til 
avdeling men inneholdt blant annet filmframvisninger, 
musikalske innslag fra samiske artister, smaksprøver av 
samisk mat, forestillinger og korte foredrag fordelt på for-

midling rettet mot skole eller åpne arrangement. Træna museum har også markert året med samiske 
artister under vinterfestivalen i februar og på arrangementet «Ta Træna med storm», samt på kultur-
minneuka i oktober hvor innspilling av plate i Træna kirke og konserter var en del av programmet.
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Flere initiativer relatert til 
forskning og formidling av 
sør-samisk kultur ble igangsatt 
og skal videreføres i de neste 
årene. For eksempel har et 
historisk bosted blitt restaurert 
av Vefsn Museum, og en ny 
kåte ble planlagt under tilsyn 
av Sijti Jarnge på bygdetunet i 
Velfjord. Helgeland Museum 
er representert i arbeidsgrup-
pen til Nordland fylkeskom-
mune som kartlegger samiske 
stedsnavn, og gjennom innsats blant annet fra museet har Vefsn kommune planlagt å sette opp skilt 
med samiske stedsnavn i kommunen. 

De fleste avdelingene av Helgeland Museum har presentert samiske objekter og historier ut fra våre 
egne sør-samiske samlinger. I noen tilfeller, for eksempel Vevelstad og Bindal, har vi komplimentert 
med lånte gjenstander fra private samlinger. Helgeland Museum arbeider systematisk med sam-
lings-forvaltningen, og dette arbeidet omfatter selvsagt også våre samis-
ke kulturhistoriske gjenstander. 

To samiske personligheter har blitt viet spesiell oppmerksomhet i år: 
Nettverksbyggeren Elsa Laula, og den legendariske bjørnejegeren Ole 
Elias Thomassen (1890-1963), eller Ol-Tomså, som han ble kalt. Avde-
ling Bindal har studert livet til Ole Elias Thomassen nærmere og ut-
arbeidet et skoleprogram om Ol-Tomsa.  I samarbeid med avdelingen i 
Velfjord har avdelingen i Bindal satt sammen en utstilling om det som 
er kjent fra hans liv. 

To forskjellige utstillinger om hun som samlet samene for første gang til 
politisk kamp ble laget i 2017: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg av 
Vefsn Museum og Elsa Laula av avdeling Hemnes. Vandreutgavene av 
disse utstillingene har vært rundt omkring på våre avdelinger i Helge-
land Museum. Utstillingen Nettverksbyggeren ble anmeldt i Museum-
snytt nr. 3/2017. Denne utstillingen skal også besøke museer i Finnmark 
og Trøndelag i 2018. For denne utstillingen er det er laget en katalog på 
norsk og sørsamisk, og en på engelsk og tysk.

I samarbeid med gode sam-
arbeidspartnere ble det et 
minne verdig år for den samiske 
kulturhistorien på Helgeland. 
Fokuset på det sør-samiske 
videre føres med en erkjennelse 
av at det sør-samiske Helgeland 
er en viktig del av vår felles for-
tid.

Tegning fra skoleprosjekt 
om Ol-Tomså,  

avdeling Bindal.

Joik i kirka, avdeling Træna.

Samisk alter og alterduk.  
Fra utstillingen om Elsa Renberg, 

avdeling Hemnes.
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BYGNINGSVERN

Etter at stillingen som fagleder for bygg og anlegg hadde vært ubesatt en tid ble det i august 2017 
ansatt ny fagleder bygningsvern. Fagleder har gjort seg kjent med de fleste avdelingene i museet, der 
14 av 18 avdelinger ble besøkt i 2017. Mye av bygningsmassen vi forvalter har blitt besiktiget, og det 
er blitt dannet et bilde av den bygningsmessige tilstanden rundt om ved våre anlegg. På bakgrunn av 
dette blir det gjort prioriteringer av hvilke anlegg/bygg som først bør prioriteres for større arbeider 
og ordinært vedlikeholdsarbeid. 

Bygningssamlingen
Bygningsmassen er stor i forhold til årsverk og økonomi, og etterslepet er merkbart. Utarbeidelse av 
realistiske målsettinger og strengere prioriteringer er nødvendig for å gjøre arbeidet vårt gjennom-
førbart. Det er viktig at vi får kontroll slik at vi oppfyller vår del av avtalene. Verdivurderinger av 
samlingen blir viktig der både kulturhistoriske verdier og museets målsettinger må tas hensyn til. 
Det er nå mer fokus på forfall og etterslep enn samlingens potensiale og verdi. Det jobbes med å ut-
arbeide metoder for å bedre kunne prioritere.

Vedlikehold
Rutinemessige vedlikeholdsarbeider har blitt utført rundt om på de fleste avdelinger, mens ved noen 
avdelinger har dette vært begrenset på grunn av vakanse i avdelingsleder-stillinger.

Det ble igangsatt arbeid på Leland gamle skole der Leirfjord kommune fullfinansierer prosjektet. Vår 
egen håndverker ble satt inn på dette prosjektet, samt innleie av håndverker fra Petter Dass-museet.

Bygningsvernenhetens håndverker har ellers bistått med vedlikehold- og reparasjonsarbeid rundt 
om på flere avdelinger.

•	 Vindusrestaurering på Nordvika gamle handelssted

Sikring av tak Falch-brygga, Rødøy Okt 2017. Foto: Katrine Brekke
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•	 Maling av vinduer og vegger, 
samt div snekkerarbeid på det 
nye museumsbygget  
i Hommelstø, Velfjord

•	 Reparasjon av låvebru ved 
Bindal bygdetun

•	 Sikring av tak på Falch-brygga 
i Rødøy

•	 Omlegging av torvtak på Sømna bygdetun. 
•	 Komplettering av Prosjekt Berg-brygga, Leirfjord
•	 Komplettering av rom tilstøtende til kjøkken Zahl-huset, Nesna.
•	 Vedlikehold av uteareal/vegg Per-smed stua, Hemnes.
•	 Oppdatering angående videre opprustning av Ranheimbrygga på Hemnesberget

Fagleder bygningsvern har deltatt praktisk i noe av dette arbeidet ved behov, samt for å bli bedre 
kjent med håndverker og avdelingsledere.

Reparasjon og oppretting av 
tørrmur, Leland gamle skole 

Okt  2017. foto:SWT

Ny låvebru Bindal bygdetun Aug 2017 Foto:SWT
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Med hjelp fra bygningsvernkonsulent på Vega ble det søkt eksterne midler til reparasjon- og omleg-
ging av tak på Sømhovdstua i Sømna. Søknaden ble godt mottatt og resulterte i pengestøtte til dette 
prosjektet, som vil bli gjennomført i 2018.

Noen bygningsverntiltak gjennomført på avdelinger i tillegg til vanlig vedlikeholdsarbeid:
•	 Reparasjon av samisk bur i Sørvassdalen, avd. Vefsn 
•	 Tilstandsvurdering med rapport Stabbur på Dønnes, Dønnes gård
•	 Reparasjonsarbeid og bygging av toalett og kontor, fjøs Herøy bygdesamling

Bygningsvernkonsulent på Vega
I 2017 kom det inn 14 søknader til bygningsvernpotten for verdensarven på Vega. Av disse 17 var 6 
nye prosjekter. Det ble søkt om tilsammen 2,45 millioner mens rammetilskuddet er på 2 millioner. 
Det gir en dekning på 81,6%, noe som må sies å være meget bra.

Konsulenten har jobbet med 7 av disse prosjektene og av disse er 4 nye prosjekter av i år (2017).

Dokumentasjon
Samlingsforvaltningssystemet Primus er oppgradert med en FDV-modul (forvaltning, drift og vedli-
kehold), etter anbefaling fra bygningsvernleder. For bygningsvernenheten betyr dette:

•	 En lettere måte å samle vedlikeholds-historikk.
•	 Oppdatert og løpende oversikt over tilstand og skader for planlegging og prioritering.
•	 Tilgang til foto, video og dokumenter.
•	 Bedre arbeidsflyt da all registrering kan gjøres ute i felt.

Det arbeides videre med opplæring og bruk av FDV-modulen i det daglige arbeidet.

ROS-Analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)
Fagleder bygningsvern har sammen med resten av fagstaben deltatt i dette arbeidet med kartlegging 
av nødvendige sikkerhetstiltak på avdelingene, i.h.t kulturrådets mal og innleid konsulent.

Mjaavatnbrygga
Fagleder bygningsvern har kontor på Mjaavatnbrygga hvor vi også har vårt snekkerverksted. Etter 
avviksmeldinger fra HMS-ansvarlig ble det gjort en jobb med å bedre forholdene og snekkerverkste-
det har nå fått ordnede forhold m.t.p lys og strøm.  Det er også gjort en stor innsats i samarbeid med 
Vefsn museum med å rydde opp i gamle delen av brygga. Rommet gir nå muligheter for utstillinger, 
foredrag, møter og kurslokale ¨stille¨ verksted(førindustrielt håndverk). Gjennom ryddeprosessen ble 
også bygningsarkivet samlet inne på et eget rom i bygget.

NTNU
Fagleder bygningsvern er student ved NTNU på studiet Teknisk bygningsvern og deltok i 2017 på 3 
uke-samlinger og gjennomførte tre eksamener. Studiet gir i tillegg til innhold et godt innsyn i hva 
som foregår på bygningsvernfronten nasjonalt. Dette gir naturlig inspirasjon og påvirkning. Det er 
gjort tanker om mer aktivt arbeid med å rekruttere studenter fra vår region til fremtidige kull ved 
studiet NTNU Tradisjonelt Bygghåndverk, der Helgeland Museum kan bli godkjent læringsarena. 
Det arbeides også om å oppnå status som godkjent lærebedrift slik at vi kan knytte til oss lærlinger. 
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SAMLINGSFORVALTNING OG FOTOBEVARINGSTJENESTEN 

I 2017 begynte vi å dreie arbeidet med samlingsfor-
valtning mot en mer profesjonell standard ved å imø-
tekomme statens føringer for hvordan man skal jobbe 
med samlingsforvaltning i museer. Kontinuitet og 
stabilitet i arbeidet er viktig når det gjelder samlinge-
ne. Det arbeidet vi har begynt med i 2017 vil fortsette i 
2018 og 2019. Vi ser også at det er en del holdningsska-
pende arbeid internt i Helgeland Museum som må til 
for at rutiner etter museumsstandarder og museumse-
tiske prinsipper skal kunne fungere godt.

2 ansatte har vært på kurs i registrering av historiske 
arkiv, Asta-programmet, med tanke på at dette skal 
være en ressurs for Helgeland Museum.

I samarbeid med fagsjefen ble det holdt intern kurs i 
registrering av gjenstander i Primus og i forebyggende 
konservering. Fagleder samling har vært på kurs innen 
Primus og Asta som administrator av programvarene.

Fagleder samling fortsatte med befaring på anlegg i 
Helgeland Museum og var i tillegg på befaring til Trol-
lull fellesmagasin i Østfold. Dette som ledd i forbere-
delse og planlegging av nye magasiner i Mjaavatn-an-
legget, Vefsn og Fjordsenteret, Rana. 

Samlingsforvaltning er som en grunnmur
Arbeidet vi legger ned innen samlingsforvaltning mu-
liggjør jobben med formidling, utstillinger, publikasjo-
ner og forskning, og er en forutsetning for at museene  
f.eks kan låne objekter av hverandre til utstillinger.  
Man kan dele samlingsforvaltningen inn i 4 deler:

•	 Innsamling
•	 Dokumentasjon
•	 Tilgang
•	 Bevaring

I 2017 har det blitt lagt ned store ressurser i å få flere planverk på plass. Disse planene skal inneholde 
rutiner for å sikre at museumsstandarder og museumsetiske prinsipper følges. Planverkene er sty-
ringsdokumenter som museet skal arbeide etter og de skal være vedtatt i styret. 

Planverk som har vært under utarbeidelse i 2017
Samlingsforvaltningsplanen skal si noe om hvordan man jobber med objektene i museet. Helgeland 
Museum sin samlingsforvaltningsplan er utarbeidet i samarbeid med de andre museene i Nordland 
i et felles prosjekt som er støttet av Nordland fylkeskommune. 

Samlingsforvaltningsplan med innsamlingsplan ligger ute på heimesida til Helgeland Museum. 

Fagleder bygningsvern,  
Sverre  Walter  Tørriseng, på befaring på 
Træna i  forbindelse med ROS-analysen. 



18

Sikringsplanen med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) er også en del av samlingsfor-
valtningsplanen. Sikringsplanen skal se til at bygningene er sikret mot tyveri, brann og hærverk. 
Denne planen er unntatt offentligheten. Dette er et stort planverk der vi leide inn en konsulent fra 
Museums hjelpen, Ove Magnus Bore, til å veilede oss og å lage de grunnleggende dokumentene vi 
har jobbet videre med og som ferdigstilles i juni 2018. Det er estimert til sammen 6 månedsverk fra 
fagstab og avdelingslederne på prosjektet med sikringsplanen i 2017.

Befaring på Bjerka bygdetun (avdeling Hemnes) i forbindelse med Sikringsplanen

Konsulenten til Sikringsplanen, 
Ove Magnus Bore, på befaring.
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Fotobevaring
Fotoavdelingen er et servicesenter for 18 avdelinger og administrasjonen.

Ansatte: Foto-arkivar, i 50 % stilling Vefsn Museum og 50 % for Helgeland Museum. 
I samarbeid med NAV hadde vi en person i arbeidspraksis som jobbet med registrering av fotografi-
er.

Helgeland Museum har en stor samling fotomateriale etter Per Lillegaard som er svært etterspurt og 
blir ofte brukt i utstillinger og bøker både av Helgeland Museum og andre museer og aktører. Det er 
ønskelig at disse fotografiene blir registrert, digitalisert og gjort tilgjengelig i større grad enn hva vi 
har gjort hittil. Fram til nå har disse fotoene blitt digitalisert etter behov.

Bjørnar Pedersen, fotograf og tidligere ansatt i Helgeland Museum, har hatt tilgang til ressurser på 
fotoavdelingen og gjør en innsats for interessenter for HM uten vederlag. Han gjorde blant annet i 
2017 en fotoutstilling for Velfjord Historielag som henger på gamlehjemmet i Velfjord. Dette er et 
viktig bidrag til Helgeland Museums samfunnsoppdrag. 

Etter årets evaluering er det påkrevd at avdelingene leverer oppdrag, spesielt til sesongåpning og ut-
stillinger, til fotoavdelingen innen et gitt tidsskjema. Fotoavdelingen vil utarbeide et slikt skjema for 
2018.

Eksterne prosjekter
Samlingsforvaltning i Nordland er et samarbeid mellom Helgeland Museum, Nordlandsmuseet, 
Museum Nord, Norsk Luftfartsmuseum og Narviksenteret som er støttet av Nordland fylkeskom-
mune. Vi har hatt 6 arbeidsmøter i 2017 med hjemmeoppgaver og resultatet er en samlingsforvalt-
ningsplan som har samme grunnstruktur for alle museene i Nordland med noe lokale justeringer. 
Arbeidsgruppa startet forberedelser til Trinn 2 i prosjektet: felles konserveringstjeneste.

Bevaringsplan for privat arkiv i Nordland ble avsluttet i 2017. Hele planen finnes her: 
http://www.arkivinordland.no/aktuelt/bevaringsplanen-for-privatarkiv-i-nordland-fylke-er- 
ferdig.1001501.aspx

Innsamling: Museet forvalter objekter og bygninger på vegne av eierne. 

Tilvekst i 2017

*hm = hyllemeter

Rapporteringer på noen objekt-typer vil i noen tilfeller variere fra år til år. Dette er et symptom på 
ulik praksis ved avdelingene og relaterer seg til om man registrerer i katalog eller digitalt i Primus.
I 2018 begynner vi med et prosjekt der vi har som mål å få fullstendig oversikt over antall båter og at 
de registreres i Primus med bilder slik at de kan publiseres på DigitaltMuseum for et allment publi-

Tilvekst 2017 Totalt
Kulturhistoriske objekter 329 97 371
Naturhistoriske objekter 1400 23 307
Foto 333 631 918
Båter/fartøy 0 100
Kulturhistoriske bygninger 0 192
Arkiv 1 hm* 842 hm
Arkeologi 0 105
Kunst 0 332
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kum. Man vil også se at antall hyllemeter for arkiv vil variere fra år til år, og dette er også et symp-
tom på at arkivene ikke er fullstendig registrert slik at vi klarer å holde en nøyaktig oversikt. 

Samlingsrådet
Innsamling av objekter har foregått på passivt vis der museet aksepterer gaver som tilbys. Helge-

land Museum ønsker å snu denne formen for 
innsamling der også avgjørelsen har falt på 
enkeltpersoner som naturlig nok ikke har over-
sikt over hva og hvor mye som samles inn på de 
ulike avdelingene. Når et museum aksepterer 
en gave ligger det en forpliktelse i å bevare det 
objektet i 100 år uten at det skal forringes. Vi 
forplikter oss til å oppbevare det objektet i et 
rom som ikke er til skade for materialet objek-
tet er laget av. Vi forplikter oss i å dokumentere 
historien til og rundt objektet, i å forsikre det og 
at objektet blir tilgjengelig for den som ønsker 
å forske på det og det allmenne publikum gene-
relt. Derfor har vi opprettet et samlingsråd som 
tar opp saker som gjelder samlingene generelt 
og som skal vurdere gaver fortløpende etter som 
de blir tilbudt slik at vi kan forsvare at vi har 
ressurser til å kunne ta vare på alle objektene.

Status ved avdelingene
Samlingsforvaltningsplanen har som mål å få alle avdelingene på en minimumsstandard, dvs på 
noen avdelinger må man jobbe mer enn andre med dette. Noen avdelinger jobber systematisk med 
samlingene, mens ved andre blir dette arbeidet nedprioritert til fordel for andre oppgaver. Jeg ser 
dette som en av utfordringene man står overfor når man er én person på avdelingen som skal dekke 
mange ulike oppgaver da samlingsarbeid er en kontinuerlig jobb med faste rutiner som ikke kan 
gjøres i skippertak. Etterslep i registrering er et stort problem hos de fleste avdelingene, med noen 
ytterst få unntak. Fagleder samling jobber med å få på plass strategier for hvordan man skal kunne 
takle dette i framtiden. Et middel for å stanse økende restanse i registrering er at det er et krav om at 
nye inntak av gjenstander skal registreres inneværende år som gjenstandene har blitt akseptert.

Fagleder samling vil videre jobbe for å etablere faglige arbeidsgrupper som samarbeider på tvers av 
avdelingene med samlingsarbeidet. Det er en forutsetning for godt faglig arbeid at man også inklu-
derer de andre fagdisiplinene og det er vi i gang med. 

Skrin fra H.M.S Effingham som grunnstøtte. 
Lokalbefolkningen fikk ta seg inn i skipet og ta 
med seg det de ville ha: mat, bestikk, duker osv. 
Gitt til Grønsvik kystfort (avdeling Lurøy).
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Notater:
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ÅRSREGNSKAP

FOR

2017

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 2017

Ved utgangen av året har Helgeland Museum avtaler med 18 kommuner.

Driften finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra staten, Nordland 
fylkeskommune og verts- kommunene.

Museet søker også prosjektmidler til særskilte tiltak knyttet til virksomhe-
ten. Slike tilskudd søkes hovesaklig fra kommuner, fylket og staten, men 
også fra andre offentlige og private institusjoner. Museet har egeninntek-
ter, først og fremst fra billettsalg og salg i museumsbutikker og -kafeer.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift av virk-
somheten, og styret mener at regnskapet gir en rettvisende oversikt over 
utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og dets stilling  
pr. 31.12.2017.

Regnskapet viser et overskudd på kr. 269 256, som er gått til økning av 
opptjent egenkapital. Bokført egenkapital ved årets slutt er 
kr. 11 910 974.

Styret venter at driften i 2018 vil bli forsvarlig med tilpasning av driften 
innenfor de bevilgninger som er gitt.

Arbeidsmiljø:
Det har ikke vært arbeidsskader i selskapet i 2017. 
Sykefraværet i 2017 var på 2,15 %. 
Ved årsskiftet er det ansatt 48 personer tilsvarende 42,9 årsverk.

Forskning og utvikling:
Stiftelsen har hatt kostnader til forskning og utvikling som vil bli brukt 
innen formidling. 

Ytre miljø:
Stiftelsen virksomhet skader ikke det ytre miljø. Likestilling:

Kjønnsfordelingen blant ansatte er 44,9 % menn og 55,1 % kvinner. 
Kjønnsfordelingen ansees å være tilfredsstillende.  
Ved framtidig  nyrekruttering i eventuelle ledige stillinger vil også   
likestillingsaspektet bli vektlagt.

Mosjøen, 22. februar 2018
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Årsberetning for 2017
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at regnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet 

Mosjøen, 22. februar 2018

_____________________       _____________________       _____________________    
      Johanne Markvoll Gunhild Myrbakk             Harry Nilssen  
          styremedlem styreleder styremedlem

_____________________       _____________________    _________________________
       Hans Pedersen Martin Skjefstad Magnar Solbakk
         styremedlem          styremedlem          styremedlem

_____________________ 
Sten Rino Bonsaksen

direktør
Side 2 av 9
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Stiftelsen Helgeland museum
Resultatregnskap

Stiftelsen Helgeland Museum
Resultatregnskap

Driftsinntekter Note 2017 2016

Driftstilskudd stat 16 760 000    16 480 000    
Driftstilskudd fylke 9 160 000      9 306 000      
Driftstilskudd kommuner 10 109 547    9 345 534      
Andre inntekter 7 720 663      7 094 843      
Sum driftsinntekter 43 750 210    42 226 377    

Driftskostnader
Varekostnader 1 664 045      1 610 166      
Lønnskostnader m.m 1 28 566 801    26 399 269    
Avskrivning på driftsmidler 2 632 111         708 730         
Andre driftskostnader 1, 7 12 838 110    11 966 305    
Sum driftskostnader 43 701 067    40 684 470    

Driftsresultat 49 143           1 541 907      

Finansinntekter og finanskostnader
Sum finansposter (inntekter) 220 113         179 454         

Underskudd (-)/overskudd (+) 269 256         1 721 361      

Disponeringer:
Til annen egenkapital -5 744           1 044 361      
Avsetning til avdelingene i kommunene 275 000         677 000         
Sum overføringer 269 256         1 721 361      
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EIENDELER Note 2017 2016

Anleggsmidler
Driftsløsøre og inventar 2 2 289 433    1 949 854    
Sum anleggsmidler 2 289 433    1 949 854    

Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalinnskudd KLP 3 618 051       539 264       
Aksjer 175 000       175 000       
Sum finansielle anleggsmidler 793 051       714 264       

Sum anleggsmidler 3 082 484    2 664 118    

Omløpsmidler
Varer
Varelager 1 247 819    754 406       
Sum varelager 1 247 819    754 406       

Fordringer
Kundefordringer 225 565       413 915       
Andre fordringer 526 848       754 198       
Sum fordringer 752 413       1 168 113    

Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd og kontanter 4 13 310 689  13 189 050  
Sum bankinnskudd og kontanter 13 310 689  13 189 050  

Sum omløpsmidler 15 310 921  15 111 569  

SUM EIENDELER 18 393 405  17 775 686  
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EGENKAPITAL OG GJELD Note 2017 2016

Innskutt egenkapital
Grunnkapital 5,6 10 000            10 000          
Sum innskutt egenkapital 10 000            10 000          

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 6 043 670       6 049 414    
Interne avsetninger 5 857 304       5 582 304    
Sum opptjent egenkapital 11 900 974     11 631 718  

Sum egenkapital 11 910 974     11 641 718  

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 237 692       1 009 748    
Skyldig offentlige avgifter 904 299          786 282       
Annen kortsiktig gjeld 7 4 340 440       4 337 938    
Sum kortsiktig gjeld 6 482 431       6 133 968    

Sum gjeld 6 482 431       6 133 968    

Sum egenkapital og gjeld 18 393 405     17 775 686  

Mosjøen, 22. februar 2018

_____________________       _____________________       _____________________    
      Johanne Markvoll Gunhild Myrbakk                   Harry Nilssen  
          styremedlem styreleder styremedlem

_____________________       _____________________    _________________________
       Hans Pedersen Martin Skjefstad Magnar Solbakk
         styremedlem          styremedlem                  styremedlem

_____________________ 
Sten Rino Bonsaksen

direktør
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Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk 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 omløpsmidler.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER
Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedrifts-
økonomiske avskrivninger 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 lenger 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
Inntekstsføring 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.
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Noter til regnskapet
Note 1. Lønnskostnader, godtgjørelse m.m.
Lønnskostnader 2017 2016

Lønnskostnader 24 107 337  22 350 500   
Styrehonorar 169 500       162 600        
Arbeidsgiveravgift 1 402 715    1 282 224     
Pensjonspremie 2 683 975    2 387 832     
Andre personalforsikringer 144 375       130 492        
Øvrige personalkostnader 58 899         85 621          
SUM 28 566 801  26 399 269   

Ytelser til ledende personer i 2017 Daglig leder Styre
Lønn 850 266       169 500        
Annen godtgjørelse 4 392           
Pensjonskostnad 117 948       
SUM 972 606       169 500        

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. 39 000 eks mva.
Av dette utgjør annen bistand kr. 12 500,- eks mva.
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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 
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Kostnadsført revisjon utgjør kr. 39 000 eks mva. Av dette utgjør annen bi-
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Noter til regnskapet

Note 2. Anleggsmidler 2017
Driftsløsøre/

inventar
Anskaffelseskost pr. 1.1.2017 6 008 392    
Tilgang i år 971 691       
Anskaffelseskost pr. 31.12.2017 6 980 083    
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2017 4 690 650    
Bokført verdi pr. 31.12.2017 2 289 433    

Årets avskrivninger 632 111       

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

I posten anleggsmidler ligger det "Anlegg under utførelse" som utgjorde pr. 31.12.2017 kr 1 066 232.
Pr. 1.1.2017 utgjorde posten kr. 945 788. 

Note 3. Kapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd til KLP pr. 31.12.2017 er kr. 618 051.

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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I posten anleggsmidler ligger det "Anlegg under utførelse" som 
utgjorde pr. 31.12.2017 kr 1 066 232. Pr. 1.1.2017 utgjorde  
posten kr. 945 788.

Note 3. Kapitalinnskudd KLP
Egenkapitalinnskudd til KLP pr. 31.12.2017 er kr. 618 051.

Note 4. Bankinnskudd, kontanter og lignende
Stiftelsen Helgeland museum har stilt bankgaranti ovenfor 
 Skatteoppkreveren i Vefsn til dekning av skattetrekksmidler.
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Note 6. Egenkapital
 Grunn- Annen Interne Sum  
 kapital egenkapital avsetninger egenkapital

Pr. 1.1.2017 10 000 6 049 414 5 582 304 11 641 718

Årets resultat  -5 744 275 000 269 256

Egenkapital  
pr. 31.12.2017 10 000 6 043 670 5 857 304 11 910 974

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

Note 7. Annen kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld består av følgende poster: 2017 2016

Skyldig lønn , feriepenger etc. 2 822 459 2 737 481

Annen kortsiktig gjeld  1 517 981  1 600 457

  4 340 440  4 337 938
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Notater:



35



0

5

25

75

95

100

bakside

28. april 2015 10:58:39

tf-grafisk - 8890 Leirfjord - 91 17 96 31 - www.tf-grafisk.org


