
REFERAT 

RÅDSMØTE FOR HELGELAND MUSEUM 
 

 

 

Torsdag 31.5.2018  

Kl. 11:30 – 14:00 

Helgeland Museums lokaler i Lurøy, Grønsvik kystfort 
 

 

 

Tilstede: 26 personer;  

herunder 9 kommuner, 4 organisasjoner, 1 regionråd  

samt 1 fra valgkomiteen, 5 fra styre og 5 ansatte. 

 

1. KONSTITUERING: 

Styreleder Gunhild Myrbakk ønsket velkommen. 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Møteleder:    Gunhild Myrbakk 

Sekretær:      Magnar Solbakk 

Underskrift av protokoll: Kari Anne Bøkestad Andreassen og Christine Trones 

 

2. FAGLIG ORIENTERING 

> om Grønsvik kystfort v/ avdelingsleder Ragnar Selnes. 

> om samlingsforvaltningsplan v/ fagleder Katrine Brekke. 

 

3. ÅRSRAPPORT 2017 

Styreleder Gunhild Myrbakk gjennomgikk utdelt årsrapport 2017. Arbeider spesielt med å få 

planverket på plass. Ellers var det bekymring over bortfall av inntekt fra Nordland 

fylkeskommune – en uttalelse fra rådsmøte ble forfattet.  Rådsmøte stilte ellers flere spørsmål, 

herunder:  

> Om historikk og avtale knyttet til fordelingsnøkkelen – 50 % stat, 25 % fylkeskommunen, 

25 % kommunene. – Viser til uttalelse. 

 

> Om konkurranse mellom prosjekt, f.eks. mellom Mjaavatnbrygga (Vefsn) og Fjordsenteret 

(Rana). – Mjaavatnbrygga er av styret prioritert for investeringer.   

Jann-Arne Løvdahl etterlyste tydeliggjøring av styret  prioriteringer av prosjekter  - direktør  

bekreftet at  Mjaavatnanlegget i Mosjøen har første prioritet blant prosjektene. 

  

> Om fordeling av investeringsmidler, nord og sør i Nordland. – Saken undersøkes og 

dokumenteres. 

Direktør Sten Rino Bonsaksen svarte på spørsmål samt korrigerte en feil angående Ol-Tomså 

(1812-1895). 

 

Vedtak: Årsrapport 2017 ble tatt til orientering. 

 

 

 



4. REGNSKAP 2017 

Administrasjonssjef Asgeir Pettersen framla regnskap 2017 m/ revisors beretning. God 

økonomisk styring, men bortfall av inntekter fra fylkeskommunen er bekymringsfull. (Viser 

til uttalelse). 

Vedtak: Regnskap 2017 ble tatt til orientering.  

 

5. BUDSJETT 2018 og 2019 

Asgeir Pettersen la fram budsjett 2018, mens kontorsjef Steinar Smedseng la fram budsjett for 

2019. Det er 40 mill. kr. i etterslep på vedlikehold bygninger.  

Vedtak: Budsjettene ble tatt til orientering. 

 

6. VALG 

Valgkomiteens begrunnelse og innstilling ble framlagt av Anne Severinsen. To styre-

medlemmer og to personlige varamedlemmer var på valg, med en funksjonstid på to år. I 

tillegg var ett medlem av valgkomiteen på valg. Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.  

 

Vedtak: 

Styremedlem: Gunhild Myrbakk, Rana (gj.v.). Vara: Elisabeth Ødegård, Hemnes (ny). 

Styremedlem: Turid Færøy, Vevelstad (ny).     Vara: Magnar Solbakk, Brønnøy. 

Medlem valgkomiteen: Åsmund Granås, Sør-Helgeland (gj.v.).  Hvis ikke Granås mottar 

gjenvalg, så får styret i fullmakt å velge nytt medlem i valgkomiteen. Thomas Eliassen ble 

foreslått som kandidat.  

 

7. UTTALELSE FRA RÅDSMØTE 

Følgende uttalelse ble avgitt.   

 

 

Spleiselagsmodellen 

Siden starten i 2004 har staten, fylket og kommunene bidratt direkte til driften av Helgeland 
Museum.  Ved konsolideringen var det lagt opp til fordeling med 50 % fra staten og 25 % fra 
fylket og kommunene.   Kommunene har hele tiden bidratt i overkant av 25 %. 
  

  
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 
prisregulering 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. 
  

 



  
Hvis reduksjon av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune fortsetter uten kompensasjon for 
prisstigningen, som i eksempelet er satt til beskjedne 1,7 %, vil det se slik ut for Helgeland 
Museum de kommende år: 
  

 
  
Samtidig med økte forventninger om bedre formidlingslokaler og profesjonalisering av vår 
virksomhet fra våre oppdragsgivere(stat, fylke og kommune) ser rådsmøtet med bekymring på 
nedtrekk av bevilgningen (manglende prisregulering) fra det fylkeskommunale nivået. 
  
  
Rådsmøtet i Helgeland Museum ser med stor bekymring på at NFK reduserer sine bevilgninger til 
driften av Helgeland Museum og ber styret ta opp dette forholdet med Nordland fylkeskommune og 
bevilgende myndigheter. 

  

 

 

 

 

 

Magnar Solbakk                       Kari Anne Bøkestad Andreassen                  Christine Trones 

 


