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1. OM MUSEUM NORD

Museum Nord er ansvarlig for drift av 

museene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. 

Vi får driftsstøtte over Kulturdepartementets 

tilskuddsordning for museer innenfor det 

nasjonale museumsnettverket. 

Støtteordningen forutsetter også driftsstøtte 

fra Nordland fylkeskommune og kommunen 

som det enkelte museum tilhører. 

Stiftelsen Museum Nord skal drive 

innsamling, dokumentasjon, forskning og 

formidling av kultur- og naturhistorie i 

Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne 

sammenheng skal museet arbeide med 

bevaring av kulturminner og fysiske miljøer 

av kulturhistorisk betydning, og vern av 

gjenstander, skrevne kilder, bilder og 

muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en 

allsidig formidling bl.a. basert på dette 

arbeidet. 

Stiftelsen Museum Nord skal være 

kompetansesenter for museal virksomhet i 

sitt område, og skal legge vekt på å fremme 

koordinering og samarbeid lokalt og 

regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg 

i utvikling av museale funksjoner på 

fylkesnivå, og delta i nasjonale og 

internasjonale nettverk og felles 

prosjektarbeid.  

Organisasjon 
Museum Nords øverste organ er styret, 

bestående av ni personer som representerer 

de tre ulike regionene, temamuseene, 

akademiske miljø, de ansatte og Nordland 

fylkeskommune. 

Selskapets administrasjon er delt. 

Personalarbeid og arkivet ligger på Melbu, 

mens økonomi og markedsføring ligger på 

Borg. Hovedkontoret ligger på Melbu. I 

tillegg til administrasjonen har Museum 

Nord også en FoU-avdeling bestående av 

forskningsleder og forvaltningsleder i 33 % 

stilling. Det er en prosjektlederstilling som 

håndterer internasjonalt arbeid og større 

prosjekter. Vi har også en full stilling som 

formidlingsleder (30 %) og 

utstillingsprodusent (70 %). 

Museum Nord er videre organisert i fire 

regionale avdelinger: Vest-Lofoten, Vågan, 

Vesterålen og Ofoten. Det museumsfaglige 

arbeidet på hver lokalitet er organisert i 

disse avdelingene, men det skjer etter en 

felles koordinering og faglig rådgivning fra 

faglederne i FoU-avdelingen.  

Museum Nord har skilt ut sin kulturbaserte 

næringsvirksomhet i datterselskapet Lofotr 

Næringsdrift AS. I 2017 var omsetningen på 

36 mill. og resultatet 3,6 mill. Vi ser fortsatt 

potensiale for vekst i selskapet. Selskapet 

drifter den kommersielle virksomheten både 

på Lofotr Vikingmuseum, Norsk 

Fiskeværsmuseum og Hurtigrutemuseet. Fra 

2019 forventes det også å drifte 

Lofotakvariet, Galleri Espolin og 

Lofotmuseet. 

Totalt er det 66 ansatte i Stiftelsen Museum 

Nord. I tillegg kommer ca. 13 årsverk i 

datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS. 

Stiftelsen hadde en omsetning i 2013 på 43 
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mill. og et positivt resultat på 2,45 mill. 

Datterselskapet hadde en omsetning på 

16,3 mill. og et positivt resultat på kr 282 

000. Total omsetning i begge selskaper var

59,3 mill. Av dette var 33,6 mill. offentlige

tilskudd fra stat, fylke og kommuner.

Våre verdier 

" Vi er ambisiøse på alle nivå – vi tror på 

det fremragende 

" Vi setter pris på fortida – og tror på 

framtida 

" Vi arbeider sammen – samarbeidende – 
samhandlende 

" Vi verdsetter og ønsker mangfoldighet 

velkommen 

" Vi tenker og handler lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt 

" Vi tror på positiv endring og innovasjon 

" Vi ser det grønne skiftet komme, og 

verdsetter en bærekraftig utvikling 

" Vi er deltakende, lyttende, og ønsker å 

lære 

" Vi skal ha det artig på arbeid 
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Våre museumsanlegg 

VEST- LOFOTEN VÅGAN VESTERÅLEN OFOTEN

Norsk 

Fiskeværsmuseum 
Lofotmuseet 

SKREI 
Norsk 

Fiskeindustri-

museum 

Museum Nord – 

Narvik 

Telemuseet, 

Sørvågen 
Galleri Espolin 

SKREI 
Vesterålsmuseet Ballangen Museum 

Skaftnes gård Lofotakvariet 
SKREI 

Hurtigrutemuseet Museum Nord – 

Divtasvuodna / 

Tysfjord, Korsnes 

Fygle Museum Kystverkmusea Sortland Museum Museum Nord – 

Divtasvuodna / 

Tysfjord, Kjøpsvik 

Lofotr 

Vikingmuseum 
Lofoten 

Krigsminnemuseum 
Jennestad 

Handelssted 

Bø Museum 

Øksnes Museum 

Andøymuseet 

!
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2. 
BAKGRUNN OG 
PLANPROSESS 

Museum Nord utarbeidet sin første 
strategiplan i 2008, og en ny i 2014. I den 
første planen var hovedfokuset 
konsolideringsprosesser og nye museer på 
tur inn i Museum Nord. I den andre planen 
handlet det meste om å bygge fellesskapet 
og få organisasjonen til å sette seg. 

Denne planen startet opp over nyttår 2018, 
og har vært tema på samtlige styremøter 
gjennom året.  

I tillegg har følgende tiltak vært gjort i 
prosessen: 

• Strategiseminar i Narvik, 3. mars
2018

• Studietur for styret til Stavanger og
Skottland, 4.–8. april 2018

• Fellesmøte for personalet 11.–12.
april 2018

• Strategiseminar 5.–6. november
2018

Den nye strategiske planen for Museum 
Nord er utarbeidet gjennom en prosess 
som har involvert både styret, 
administrasjonen og de ansatte. Arbeidet 
har pågått i hele 2018 og fram til vedtak i 
styremøte 18. mars 2019. 

Sentrale styringsdokument 

Museum Nords formidling følger 
retningslinjene for den nasjonale 
museumspolitikken slik de er nedfelt i flere 
styringsdokumenter. Særlig nevnes: 

• Meld. St. 8 (2018–2019): Kulturens
kraft (Kulturmeldinga)

• Utredning av oppgave- og
ansvarsfordelingen mellom
forvaltningsnivåene på
kulturområdet (Rapport fra
Kulturdepartementet, 2018)

• Meld. St. 22 (2015–2016): Nye
folkevalgte regioner – rolle, struktur
og oppgaver

• St.meld. nr. 49 (2008–2009):
Framtidas museum. Forvaltning,
forskning, formidling, fornying

• St.meld. nr. 22 (1999–2000): Kjelder
til kunnskap og oppleving

• St.meld. nr. 10 (2011–2012): Kultur,
inkludering og deltaking

• St.meld. nr. 24 (2008–2009):
Nasjonal strategi for digital
bevaring og formidling av kulturarv

• NOU 2013: 4 (Kulturutredningen)

I tillegg kommer det styringsdokumenter i 
form av de årlige tilskuddsbrevene fra 
Kulturdepartementet. Som konsekvens av 
Museum Nords arbeid med store prosjekter 
blir det også overført mye viktig informasjon 
i møter og skriv fra statlig hold som brukes 
og omsettes i praksis. 
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3. DAGENS SITUASJON 
 
Museum Nord har i forrige periode hatt 
fokus på å bygge organisasjonen og styrke 
samhold og fellesskap. Vi har begynt å 
arbeide mer prosjektbasert ut fra 
kompetanse som den enkelte bidrar med 
inn i teamet, og mer uavhengig av 
lokalisering. 
 
Museum Nord er nå et nyskapende, 
sammensveiset og veldrevet museum. Vi 
har skapt ett fellesskap innenfor Museum 
Nord. Vi har løst ut faglige krefter, og blitt 
mer profesjonelle. Vi etterstreber kvalitet i 
alle ledd, og har utviklet godt samarbeid og 
forbedret kommunikasjonen både internt og 
utad. 
 
Dette er en sentral grunnstein i forhold til å 
kunne bygge «framtidas museum». Vi har 
også arbeidet med omorganisering og 
organisasjonsutvikling. Naturlig avgang har 
gitt oss utfordringer, men også mulighet for 
fornying i organisasjonen. 
 
I perioden er også mye fellesressurser i 
organisasjonen gått med til utviklingsarbeid 
i både store og små prosjekt. Særlig kan 
nevnes utviklingen av nytt 
Hurtigrutemuseum på Stokmarknes, og 
SKREI i Vågan. Vi har også laget nye 
basisutstillinger i Tysfjord. Vi deltar også og 
har ansvar for flere internasjonale prosjekter. 

 
 
3.1 BYGNINGER OG ANLEGG 
 
Vi har 91 bygninger av ulik størrelse å ta 
vare på, og de har ulike behov for 
vedlikehold. Behov for vedlikehold i 
Museum Nord er generelt sett svært stort i 
og med at mange bygg har et 20–30 års 
etterslep med lite tilfredsstillende 

vedlikehold. I 2011 ble akutte 
ekstraordinære tiltak på vedlikehold 
stipulert til nærmere 10 mill. kroner. 
 
Museum Nord har fått utarbeidet en 
sikringsplan for hele museet, og planen 
rulleres årlig. Det søkes også årlig midler fra 
Norsk Kulturråd/ Stiftelsen UNI med tanke 
på å få sikret vår totale bygningsmasse 
bedre over tid. 
 
Det foreligger ikke noen overordnede 
kulturhistoriske vurderinger eller 
prioriteringer av den samlede 
bygningsmassen som vi drifter per i dag. Vi 
kan heller ikke per i dag si noe sikkert om 
antallet bygninger og tilstanden til dem er 
på et økonomisk bærekraftig nivå i forhold 
til ordinært vedlikehold. I et slikt 
regnestykke bør en også vurdere omfanget 
av bygg Museum Nord skal ta vare på for 
framtida. Eventuelle nedjusteringer av 
bygningsmasse vi skal drifte må drøftes i 
nær dialog med eiere av bygg, 
kommuner/lokalsamfunn og 
vernemyndigheter. 

 
Vi har gått inn som eier av bygg i ett tilfelle, 
Neptun sildoljefabrikk. Vesterålsmuseet er 
også å betrakte som Museum Nords 
eiendom, men her må det juridiske 
avklaringer på plass. Museum Nord kan 
med fordel gå mer inn på eiersiden av bygg 
som er av stor kulturhistorisk betydning, og 
som er viktige å ta vare på for framtida. 
Dette kan kanskje også vurderes opp mot 
Museum Nords satsingsområder. 

 
 
3.2 SAMLINGER OG ARKIV 
 
Museum Nord har gjenstander av ulik 
størrelse og materiale, fotografier, 
dokumentarkiver og kunst i sine samlinger. 
Samlingene har i hovedsak sin opprinnelse 
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fra regionene Ofoten, Lofoten og 
Vesterålen, men deler av samlingene har 
også en opprinnelse fra/vært på andre 
steder. 
 
Samlingene er stort sett eid av andre enn 
oss selv, enten museumsstiftelser eller 
foreninger, kommuner eller privatpersoner. 
Eierskapet er blitt slik fordi samlingene har 
blitt etablert av initiativtagere i 
lokalsamfunnene lenge før etableringen av 
Museum Nord. 
 
Vi har et betydelig etterslep når det gjelder 
registreringsarbeid, bevaringsarbeid og 
tilgjengeliggjøring av våre samlinger. Det 
foreligger nå planer om hvordan vi kan løse 
infrastruktur og organisering rundt dette i 
forhold til planer på Melbu og i forhold til 
etableringen av SKREI, som er tiltenkt 
funksjonen som hovedmagasin, felles 
gjenstandsmottak og konserveringsenhet 
for Museum Nord. 
 
Vi har til nå ikke hatt stort fokus på tilvekst i 
samlingene. Det bør vi se på i neste 
planperiode. Det samme gjelder 
digitalisering og tilgjengeliggjøring av 
samlingene våre. 
 

 
3.3 FORSKNING 
 
I forrige planperiode ble det laget en 
forskningsplan for Museum Nord. Denne 
bør fornyes årlig. Lofotr Vikingmuseum har 
tidligere hatt en egen plan, og denne bør 
også fornyes og tilpasses dagens situasjon. 
 
Det foregår en god del “uformell” 
kunnskapsproduksjon i Museum Nord per i 
dag, gjerne knyttet til formidlingsaktivitet 
og større utviklingsprosjekt. Det blir i svært 
liten grad løftet fram og bearbeidet slik at 
det kan publiseres. 

 
En utfordring er også at dagens ansatte 
med fagkompetanse for å drive 
kunnskapsproduksjon og forskning gjerne er 
bundet opp i andre arbeidsoppgaver som 
får prioritet framfor mer generelt definerte 
publiseringstiltak. Vi må bli mer bevisst på 
at når vi driver kunnskapsproduksjon, skal 
det legges sterkere føringer på at dette 
arbeidet også skal munne ut i publiseringer. 
 

Sammenhengen mellom forskning, 
formidling og samling 
 
Ideelt sett skal man forske på samlingene, 
og så formidle resultatene av dette. Dette 
er en ideell situasjon som kan fungere godt 
på temamuseene; Lofotr Vikingmuseum, 
Lofoten Krigsminnemuseum, 
Hurtigrutemuseet osv. På de tidligere 
kommune/bygdemuseene derimot, består 
samlingene av “gamle gjenstander” som 
ikke trenger å ha så mye med museets profil 
å gjøre. Det er derfor ikke så enkelt å finne 
et større materiale her, uten å gå til andre 
museer/arkiv. Dette understreker 
viktigheten av gode, tilpassete 
samlingsplaner i framtida, og illustrerer 
behovet for en opprydding i de 
eksisterende samlingene. 
 
Forskningen bør i stor grad knyttes opp til 
Museum Nords hovedtemaer (se kap. 5) og 
mot konkret prosjektarbeid. Vi har store 
kunnskapsbehov både i forhold til det nye 
Hurtigrutemuseet og også det kommende 
SKREI, og også i forhold til en framtidig 
utvikling av formidlingen i Ofoten. 
 
Man kan forske og formidle på de 
samlingene man har, men det kan også like 
godt være omvendt. I forbindelse med nye 
og større formidlingsprosjekter, som SKREI 
og det nye Hurtigrutemuseet, har vi behov 
for å forske for å underbygge formidlingen. 
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Denne forskningen tar ikke alltid 
utgangspunkt i samlingene, men må hentes 
fra alle tenkelige kilder. At formidling 
utløser behov for kunnskapsinnhenting og 
ev. forskning, er et allment prinsipp som 
gjelder for de aller fleste 
formidlingsprosjekter. 
 
Det viktigste poenget i denne sammenheng 
er at forskningen må ende opp i 
publisering, ellers er det ingen andre som 
kan vite at den har foregått. Det setter krav 
til at fagfolkene kan skrive artikler/bøker, og 
det utløser et behov for å trene på dette. 
De aktuelle personene bør derfor få avsatt 
tid til publisering og oppdatert kunnskap på 
området. Som trening kan de f.eks. 
publisere ting de har data/materiale fra 
tidligere, som f.eks. masteroppgaven eller 
fra mindre formidlingsprosjekter. 
Universitetet i Bergen har egne kurs 
angående publisering for museumsansatte, 
og vi bør kunne sende personell dit for 
oppgradering/oppfrisking. 
 
Museum Nord har tre fast ansatte med 
doktorgradskompetanse. Dette er Birger 
Ekornåsvåg Helgestad (arkeologi), Olga 
Wisniewska (historie) og Morten Halvorsen 
(biologi). Vi har også to professor II-stillinger 
i museet; Reidar Bertelsen (arkeologi) og 
Edgar Hovland (historie). I tillegg har vi ti 
ansatte med master/hovedfagskompetanse. 
Det er viktig at disse får godkjent sin 
kompetanse i Museumsforbundet, som 
konservator NMF. Det krever litt publisering 
utover hovedfag og en viss 
museumserfaring. 
 
Museum Nord har få fagfolk på de ulike 
områdene, og behovet for å samarbeide 
med andre fagfolk og institusjoner er stort. 
Litt av problemet er at forskning er 
individ/gruppe-basert, og det er av den 
grunn at det ikke hjelper med formelle 

samarbeidsavtaler. Sistnevnte passer når det 
en har er en bevilgning, men det er 
fagfolkene (konservatorene) i Museum Nord 
som må knytte seg til fagfolk ved andre 
museer og institutter, for å initiere forskning. 
Vi må ta initiativ til forskningssøknader i 
samarbeid med andre fagfolk, og noen 
ganger er vi så heldige å bli invitert til å 
delta når andre tar initiativ. Skal vi bli 
invitert, må vi være aktuelle, dvs. publisere 
og gjøre oss synlige. 
 
Det er “naturlig” at vi søker 
forskningssamarbeid med de andre 
museene i Nordland og Troms, foruten 
temamuseer som arbeider med det samme 
som oss. Slike finner man gjerne i 
museumsnettverk. Når det gjelder forskning 
i vår region, står selvsagt Tromsø Museum i 
en særstilling, med mange høyt kvalifiserte 
fagfolk som det er fruktbart å samarbeide 
med. 
 
Vi har en formell samarbeidsavtale med 
Nord Universitet, og det kan vi bl.a. bruke til 
å knytte til oss studenter som vil ta 
oppgaver på våre anlegg og/eller tema. Vi 
må derfor lage faglig gode tilbud på våre 
områder. Dette er imidlertid bare en tidstyv 
dersom vi ikke inngår avtaler om hvordan 
publiseringen av resultatene skal foregå i 
ettertid. Det gjeldet også såkalt 
følgeforskning, der noen følger prosesser i 
Museum Nord. 
 

 
3.4 FORMIDLING 
 
3.4.1. Formidling og økt kompetanse 
 
Formidlingsperspektivet står sentralt i alle 
Museum Nords virkeområder og angår alle 
museets ansatte. En av ambisjonene for de 
kommende år er å heve den generelle 
formidlingskompetansen i Museum Nord. 
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På bred front gjelder dette like mye 
hvordan utstillinger produseres til hva slags 
manus våre guider skal forholde seg til. 
Museum Nords samvirke med 
reiselivsaktører viser ikke minst hvor viktig 
god nettbasert informasjon er for våre 
besøkende. 
 
I en strategiplan er det særlig interessant å 
reflektere over den kunnskapsbaserte 
formidlingen som følger av det faglige 
samarbeidet med Samlinger, Arkiv og 
Forskning. I Museum Nord foregår mye av 
denne dialogen i avdelingen for Forskning 
og Utvikling. 
 
Satsingsområder for å styrke Museum Nords 
formidlingskompetanse: 
 

• Gjennomføre tverrfaglige og 
samfunnsaktuelle prosjekter 

• Bruke museets gjenstander, arkiver 
og forskningsressurser som 
utgangspunkt for formidlingen 

• Vektlegge regionenes tematiske 
egenart og lokale fortrinn 

• Aktivt samarbeid med faglige 
nettverk – regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt 

• Styrke digital formidling både i 
utadrettet virksomhet og internt i 
Museum Nord 

• Styrke formidlingen av immateriell 
kulturarv 

• Forholde seg bevisst til krav om 
universell utforming 

 
Det er stor vertikalitet i Museum Nords 
samling av museer, i betydning ulik 
synlighet, publikumsbesøk og bemanning. 
Vi har flere store publikumsarenaer, som 
Lofotr Vikingmuseum, Hurtigrutemuseet, 
Lofotakvariet og Norsk Fiskeværsmuseum. 
Andre steder ligger utenfor de reisendes 
hovedruter og har gjerne andre mål for sin 

aktivitet, noe som ikke bør overraske gitt 
Museum Nords vide geografiske virkefelt og 
føringer, og konsekvenser av den 
omfattende konsolideringsprosessen som 
inkluderer de fleste av landets museer. 
 
I tiden som kommer blir det viktig å 
kartlegge og analysere alle enhetene for å 
finne realistisk balanse mellom innsats og 
effekt. Dette arbeidet må føres videre i en 
egen formidlingsplan med konkrete mål og 
tiltak.  
 
Generelt må formidlingen flere steder 
tilpasses et bredere publikum. Spesielt 
landsdelens barn og ungdom, samt innen- 
og utenlands tilreisende, bør stå sentralt i 
vår region. De yngre bør få historisk 
kunnskap, stolthet og tro på hjemstedet slik 
at de ser mer positivt på framtida i nord. De 
blir da gode ambassadører både for museet 
og regionen. De tilreisende har et behov for 
å forstå historien og kulturen til stedet de er 
kommet til. I flere av Museum Nords nyere 
prosjekter er det arbeidet bevisst både for å 
appellere til lokalbefolkningen og et stort 
antall nasjonalt og internasjonalt tilreisende. 
 
Noen kjernepunkter som viser hva god 
formidling kan bidra med: 
 

• Fremme identitet og stolthet i 
regionene og lokalsamfunnene 

• Skape møteplasser der kulturminner 
og kulturarv i vid forstand tas i bruk 
for økt trivsel, bolyst og 
verdiskapning 

• Satse på våre regionale og lokale 
hovedtemaer for stedsutvikling 
lokalt og regionalt og fremme 
aktivitet, økt trafikk og økt 
sysselsetting 

 
Våre formidlingstilbud er i stor grad preget 
av at gjesten møter opp på det enkelte 
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museum. Men vi er vel vitende om at 
dagens museumsbesøk gjerne starter 
digitalt og i forkant, så det satses bevisst på 
proaktiv digital kommunikasjon og 
markedsføring. 
 
 
3.4.2. Dannelse og folkestyre 
 
Historisk bruk av begrepet dannelse har ofte 
vist til opplysning nedover, fra de 
intellektuelle høyder mot fjøset, sjarken og 
gruvens kvinner og menn. Tiden er langt på 
vei over for museenes autoritative 
fortellinger. De besøkende må dras inn i 
formidlingen og samhandle ikke bare fysisk 
og interaktivt, men også som 
innholdsprodusenter som bidrar og påvirker 
med tanker og perspektiver. 
Utstillingsrommene må åpnes, de faglige 
vurderingene legges fram og de besøkende 
må få anledning til å bruke seg selv i dialog 
med formidlingen. 
 
En strategiplan speiler nødvendigvis lange 
linjer som stort sett ligger uforandret, og 
bør by på refleksjoner som følger av en 
samtid med stort informasjonspress der 
meninger brytes. Museene forvalter 
samfunnets hukommelse og plikter å være 
en aktiv og kritisk stemme i utviklingen. 
 
Historien i Lofoten, Ofoten og Vesterålen er 
tett knyttet til fiskerbonden, 
selvbergingsøkonomi og industrialisering. 
Sentralt i utviklingen står den frie og åpne 
allmenningen, og da særlig havet. Når 
ressursgrunnlaget trues kommer 
reaksjonene. Her kan det dras linjer til 
bergverkstradisjonene i Ofoten som skyldes 
naturgitte, rike malmforekomster. 
Industrialiseringen skapte på kort tid 
samfunn der tradisjonelle tenke- og 
arbeidsmåter kontant møtte en ny 
kapitaldrevet tid, og det presset seg fram 

konflikter mellom en heterogen gruppe 
arbeidere og ledelsen i gruveselskapene. 
 
Havbruksnæringens betydelige vekst siden 
1990-tallet har aktualisert diskusjonen om 
grunnrente og å skattlegge avkastningen på 
arbeid og kapital som baserer seg på 
utnyttelse av en begrenset naturressurs. 
Oppdretterne bruker felles ressurser, med 
merder i fjorder og i kystsonen, og 
profiterer stort på det. 
 
Kunnskap om utnyttelse av naturressurser 
og forstand på begrepet folkestyre må 
veves inn i Museum Nords formidling, ikke 
minst for å forstå grunnleggende trekk i 
lokalsamfunnene og dermed på troverdig 
vis forvalte fortellinger og gjenstander. Så 
om det finnes en sterk stemme i vårt 
museumsområde, så kommer den fra hav, 
fjord og fjell. 
 
Men historien fortsetter, den skal brukes og 
bygges på. Formidlingen skal bryne seg på 
samtidens økonomiske, sosiale og kulturelle 
realiteter. Museum Nord forvalter historier 
og kunnskap som med stor kraft må brukes 
for å skape og holde ved like identitet, 
bolyst og verdiskaping. Slik sett er museet 
en aktør i nåtiden, som ser framover. 
 
Til dette kan dynamikken mellom de små 
enhetene og de større publikumsvinnere 
brukes. Der de førstnevnte ofte har en god 
dialog med lokalhistoriske lag og personer, 
må de store anleggene satse mer på 
formidling og tilbud som rettes mot et stort 
tilreisende publikum. Ved å profilere 
definerte akser av opplevelse der større og 
mindre enheter settes sammen til en 
tematisk pakke, kan Museum Nord spille på 
lag med reiselivsmarkedets ulike 
målgrupper og samtidig få en god indre 
utnyttelse av ressursene. 
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Et annet interessant potensial ved de 
mindre enhetene er å bruke dem som en 
slags laboratorier for store tanker og 
muligheter, enten det gjelder hvordan 
samarbeidet med lokalbefolkning og 
politikere kan løftes, hvordan lokalt eller 
regionalt næringsliv kan integreres i 
formidlingen, eller teste ut hvordan 
spenstige formidlingsløsninger kan utvikles 
og presenteres. 
 
 
3.4.3. Samfunnsrolle 
 
Et museum eksisterer ikke i et vakuum. Vi 
seiler i stor grad etter politiske 
styringssignaler, noe som setter krav til 
hvordan Museum Nord formulerer sin 
strategi for formidlingen: kulturelle, sosiale 
og økonomiske rammer er i endring, og en 
kontinuerlig kritisk refleksjon over hvordan vi 
forholder oss til dette er helt nødvendig. Å 
sette faste koordinater for museets 
framtidsreise må kombineres med evne til 
utvikling og fornyelse. 
 
At samfunnet forandrer seg bør ikke komme 
overraskende på museumsansatte. Det kan 
være nok å vise til uttrykket panta rhei – alt 
flyter, som er tilskrevet den greske filosofen 
Heraklit (544–475 fvt.). Han bemerket også 
at mennesket aldri stiger to ganger ned i 
samme elv. Verken du, elven eller verden er 
den samme. 
 
Denne påstanden blir med tanke på den 
nye geologiske epoken antropocen ganske 
bokstavelig. Antropocen, eller menneskets 
tidsalder, ble i 2000 foreslått som 
etterfølger av holocen, og bakgrunnen var 
at menneskelig aktivitet nå har ført til så 
store endringer på jorden at resultatet er 
irreversibelt. Den globale klimakrisen har 
ført til en ny geologisk epoke, og dette vil 
ha betydning for hvordan vi forstår verden 

og oss selv – og i stor grad hvordan vi 
kommuniserer med publikum. 
 
Museum Nords mulighet til å oppdatere og 
skape sammenhenger i samfunnet må 
styrkes. Humaniora og historiefaget er 
under press i skoleverket, og komplekse 
utviklingstrekk synes å skape en diskurs av 
presentisme; altså at politikk og 
samfunnsdebatt blir så opptatt av 
innovasjon og nytenking at historisk 
kunnskap nedvurderes og mest blir brukt 
som uforpliktende pynt. 
 
Museum Nords virksomhet er 
samfunnsutvikling slik den handler om 
summen av innsats rettet mot klima og 
miljø, folkehelse, kompetanse, kultur, 
ressursforvaltning, samferdsel og 
næringsutvikling. I særlig grad skal Museum 
Nord bruke sin brede kultur- og 
naturgeografiske kunnskap for å gi 
besøkende anledning til å reflektere over 
hvordan vi tolker samtiden og skape rom for 
handling. 
 
Både utenlands og her hjemme er kanskje 
den klareste og mest umiddelbare 
utfordringen for de fleste museer kravet om 
egeninntjening. Dette har Museum Nord 
som foranskutt aktør forholdt seg aktivt til, 
ikke minst i utviklingen av Lofotr 
Vikingmuseum. Erfaringer derfra har blitt en 
holdning og en praksis som brukes på 
mange store og mindre formidlingstiltak, for 
eksempel gjennom en etablert dialog med 
reiselivsnæringen. 
 
Når det gjelder strategier for hvordan 
formidlingsplaner kan brukes for å fange 
interessen til næringslivet og utløse 
samarbeid og finansiell støtte, er dette noe 
vi arbeider med og som skal utvikles til 
konkrete prosedyrer og prosessuelle verktøy 
som kan brukes av flere. 
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Museum Nord skal fornye og forbedre sin 
formidling langs to kryssende akser: 

• Fornyingen skal foregå som en 
dialog mellom tverrfaglige analyser 
av samtiden og respekt for 
historien, tradisjoner og den lange 
striden for å bidra til et sivilisert 
samfunn 

• Fornyingen skal skje i dialog mellom 
tverrfaglige analyser av fortiden og 
tillit til at samtidens publikum har 
vilje og evne til å tenke og handle 
selvstendig 

 
Det som gir Museum Nord en sterk og 
kvalitativ posisjon er den indre armeringen 
som består av samarbeidet mellom 
Formidling, Forskning, Samlinger og Arkiv. 
Framtida skal møtes ved å satse på museet 
som formidler av forskningsbasert kunnskap. 
 
Museum Nord har flere store 
publikumsarenaer som Lofotr 
Vikingmuseum, Hurtigrutemuseet, 
Lofotakvariet og Norsk Fiskeværsmuseum. 
Andre arenaer er mindre besøkt, og vi har 
også en del som er svært lite besøkt. Lofotr 
Vikingmuseum representerer en mer 
levende formidlingsform enn våre andre 
museer, og har opparbeidet mye 
kompetanse og erfaring med dette 
området. 
 
Vi har ulike utfordringer med hensyn til 
formidling på museene og besøksstedene i 
Museum Nord. Generelt er situasjonen 
preget av et behov for en fornying, og det 
kreves skreddersydde løsninger for hvert 
sted. I dag er situasjonen preget av noen 
mindre steder som ennå ikke har etablert 
gode formidlingsarenaer, og store 
besøkssteder som ønsker videreutvikling 
gjennom større investeringsprosjekt. 
 

Formidlingen må mange steder tilpasses et 
bredere publikum. Spesielt den yngre 
generasjon og langveis tilreisende bør vi 
tenke på i vår region. De yngre bør få en 
historisk ballast og et ”rotfeste” i regionen, 
slik at de ser mer positivt på det stedet de 
vokser opp. De blir da gode ambassadører 
både for museet og regionen. De 
tilreisende har et behov for å forstå historien 
og kulturen i den regionen de er kommet til. 
Opplevelsen av et reisemål vil da bli positivt 
forsterket. Vi har tidlig opparbeidet 
samarbeidsånd når det gjelder midlertidige 
utstillinger. Konkrete eksempler på dette er 
Av samme ulla og Mearrariika – Havlandet. I 
den senere tid har vi i Vesterålen brukt felles 
kompetanse og samarbeidet om faste 
utstillinger og formidlingen på hvert enkelt 
museum (f.eks. Melbuprosjektet, 
Kulturfabrikken). 
 
Våre formidlingstilbud er i stor grad preget 
av at gjesten møter opp på det enkelte 
museum. Vi har i liten grad tilbud hvor 
museet kommer dit gjesten/kunden er, selv 
om det må nevnes at vi har gjennomført et 
par prosjekter med nettbasert formidling. 

 
 
3.5 ØKONOMI 
 
Museum Nord har i mange år strevd med 
store faste kostnader og utfordringer med 
frie midler til å utvikle museet. En god del 
av dette skyldes måten 
konsolideringsavtalene har vært utformet, 
hvor økningen i tilskudd har blitt oppspist av 
økt bemanning og lønnskostnader for 
museet. 
 
Vi har derfor sett nøye på hvor mye 
lønnskostnadene har utgjort av budsjettet, 
og forsøkt å få denne andelen ned. Vi har 
klart å komme ned fra 63 % til 47 % 
lønnsandel i løpet av de siste fire årene. Vi 
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har i løpet av tre år klart å føre overskudd til 
dekning av negativ egenkapital, og kom i 
2013 ut med en positiv egenkapital på kr 
600 000. Som følge av negativ EK er 
likviditeten i perioder av året en stor 
utfordring. Likviditetsutfordringene er 
redusert i takt med styrket egenkapital. 
 
Svak likviditet medfører betalingsutsettelser 
og manglende evne til å betale ved forfall, 
som igjen gjør det vanskelig å få 
betalingskort med rabattavtaler og bli 
betraktet som betalingsdyktig av 
kredittinstitusjoner. 
 
En utfordring vi nå står i er at vi blir definert 
som et større foretak, og dette fører til at 
pensjonsforpliktelser skal føres i balansen 
som gjeld. Dette har igjen hatt negativ 
innvirkning på egenkapital. Langsiktighet i 
forhold til egenkapitaloppbygging er 
nødvendig. 
 
 

Omdømme og publikum 
 
Profesjonelt omdømme 
Museum Nord er ennå en ung organisasjon, 
og omdømmet til museet vil fremdeles 
preges av dette i neste periode. De enkelte 
museene har hittil arbeidet mye som 
tidligere, og det har vært store 
forventninger i hver enkelt kommune knyttet 
til å gå inn i Museum Nord. Ettersom 
museer har kommet til litt etter litt, så har 
ledelsen og styret hittil brukt mye ressurser 
på konsolideringsprosesser. 
 
Det er viktig for Museum Nord å bruke 
neste periode til å bygge organisasjonen, 
og innfri noen av forventningene til utvikling 
og profesjonalisering som er skapt fra 
starten av. Det er i stor grad eierne av de 
lokale museene (stiftelser, lag/foreninger) 
og kommunene som har slike forventninger. 

Det er vanskelig å si noe generelt om de 
ulike museenes omdømme innenfor 
Museum Nord. Noen museer er lokale, og 
har et lokalt omdømme som i noen tilfeller 
er bra og i andre tilfeller kan bli mye bedre. 
 
Andre museer, som Lofotr Vikingmuseum 
og Hurtigrutemuseet, har et omdømme som 
rekker langt utenfor det lokale. Lofotr 
Vikingmuseum har bygget sitt omdømme 
systematisk både nasjonalt og internasjonalt 
over år, og Hurtigrutemuseet har også et 
betydelig omdømme både blant kundene til 
hurtigruta, folk langs kysten og innenfor 
selskapet Hurtigruten ASA. 
 
En nasjonal undersøkelse fra 2007 av 
museenes omdømme tyder på at mange 
synes at norske museer er spennende og 
attraktive – i noen grad at de tilbyr aktive 
opplevelser. Men til tross for et relativt 
positivt image er det hele 72 % som svarer 
at de sjelden/aldri besøker et museum i 
feriesammenheng. Dette henger i stor grad 
sammen med for lite synlig kommunikasjon i 
markedet. 
 
Undersøkelsen gir også en pekepinn om at 
vi må våge å spisse museene tematisk og 
kunne kommunisere et tydelig tema til 
publikum. Dyktige guider som både har 
tilstrekkelig kunnskap og språkferdigheter, 
samtidig som de er et godt vertskap for 
gjestene, er også svært viktig. 
 
Et element vi også skal ha i bakhodet er 
hvem vi konkurrerer med i forhold til 
gjestenes oppmerksomhet. Museer har tapt 
terreng i forhold til øvrige kulturtilbud på 
nasjonalt nivå, fra 5 % i 2000 til 4 % i 2005. 
Den store andelen av brukere går på 
bibliotek, idrettsarrangement eller kino i 
Norge. 
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I vår region og vårt omland må vi ta hensyn 
til både fastboende og et større antall 
tilreisende turister. For Museum Nord er det 
svært viktig å være synlig slik at folk 
oppdager oss som et tilbud og velger å 
besøke oss. Markedskommunikasjon vil 
derfor være en svært viktig del av vår 
strategi for framtidas Museum Nord. 
 
I 2017 hadde Museum Nord ca. 220 000 
besøkende ved sine anlegg. Lofotr 
Vikingmuseum er Nord-Norges best 
besøkte museum med ca. 95 000 
besøkende. 
 
Markedsføring 
Museum Nord etablerte i 2011 egen stilling 
som markedssjef, og fikk i 2012 sin første 
felles markedsplan. Arbeidet med 
markedsføringen av vår publikumsrettede 
virksomhet er blitt mer koordinert og har 
fått større faglig profesjonalitet. 
Konsolideringen med Lofotr Vikingmuseum 
gjør at Museum Nord får betydelige 
synergieffekter av markedsaktivitet som 
kostnadsføres i Lofotr Næringsdrift AS. 
Dette gjelder spesielt deltakelse på møter, 
arenaer og reiselivsmesser. 
 
Vi ser behovet for at områdene 
produktutvikling og markedsføring må 
arbeide tett sammen framover. Det er viktig 
at de tiltak man gjør i forhold til utvikling har 
en målgruppe og utgjør et potensial for økt 
besøk ved museet. Potensialet for besøk er 
ulikt fra avdeling til avdeling, både ut fra 
avdelingens karakter og ut fra geografisk 
plassering i forhold til størrelse på 
lokalbefolkning, region og hvor 
turiststrømmene beveger seg. Denne 
ulikheten betyr at man ut fra et 
markedsmessig synspunkt burde velge seg 
noen “innsatspunkter” blant Museum Nords 
avdelinger. 
 

Et vesentlig utkomme de senere år er at 
Museum Nord antakelig har styrket sitt 
omdømme som organisasjon hos det 
offentlige virkemiddelapparatet og ulike 
partnere. Dette har skjedd ut fra pågående 
arbeid med store prosjekter 
(Hurtigrutemuseet, SKREI, Lofotr 
Vikingmuseum og annet). Museum Nord er 
kjent og aktet for å være framoverlent og 
produktiv i mange sammenhenger. 
 
Hvert museum/hver avdeling har ansvar for 
sin egen markedsføring. Organisasjonen 
Museum Nord har behov for ressurser 
knyttet til målrettet kommunikasjon og 
daglig drift av blant annet nyhetsbrev, 
websider, oppdatering av prosjektsider, 
håndtering av fotoarkiv mm. Ressursene til 
dette er små, men viktige. 

 
 
3.6 ORGANISASJON 
 
Museum Nord har gjennom foregående 
planperiode gjennomgått store endringer. 
Struktur med avdelinger som overbygning 
for enheter og samling av administrasjon gir 
nye muligheter. Enheter som begrep og 
antall i organisasjonen er og vil være under 
endring i planperioden. Av vesentlig 
betydning for organisasjonen er også 
“generasjonsskifte” i siste halvdel av forrige 
planperiode. I ny planperiode vil det også 
være noen som rekker pensjonsalder. 
 
Det er en generell positiv holdning til 
samarbeid mellom avdelingene. Faglederne 
arbeider løpende med koordinering 
innenfor sitt ansvarsområde for hele 
Museum Nord. Det er i ferd med å bli 
tydeligere gjennom etablering og satsing 
på FoU-gruppen til MN. Planverk har 
begynt å komme på plass: Samlings- og 
forvaltningsplan, Sikringsplan for våre 
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bygninger, Forsknings- og formidlingsplan 
og Markedsplan. 
 
Mangelen på å komme i mål med det 
øvrige ligger antakelig på samme måten på 
det organisatoriske. Vi bør også kartlegge 
hvordan vi kan videreutvikle samarbeidet 
som er i gang mellom avdelingene til mer 
faste organisatoriske strukturer. En 
vedlikeholdsarbeider kan godt utføre arbeid 
på tre eller fire avdelinger i samme 
kommune, eller til og med i en hel region. I 
enda større grad gjelder dette 
konservatorer/avdelingslederes 
kompetanse, som er steds-uavhengig, og 
kan brukes til forvaltnings-, forsknings- og 
formidlingsvirksomhet. 
 
Utfordringene gjelder nok både endringer i 
forhold til dagens eksisterende strukturer og 
arbeidsavtaler. En like stor utfordring 
gjelder å oppnå en felles forståelse med 
eierstiftelsene og kommunene om at vi 

kommer til a ivareta det lokale museet på 
en enda bedre måte med en slik 
omorganisering. 
 
Vi har lovet alle kommunene lokale stillinger 
ved å gå inn i Museum Nord. I en fornyelse 
av avtaler bør vi se på hvilke type stillinger 
som skal være lokale, og om det faglige og 
administrative ansvaret for avdelingen 
nødvendigvis skal ligge lokalt. En slik 
utfordring kan løses ved naturlig avgang. 
Dersom vi har en god plan for hvor vi vil 
med organisasjonen, kan vi ta hensyn til 
dette i videre ansettelsesprosesser. 
 
Det er behov for kompetansekartlegging i 
organisasjonen, systematisering av 
informasjon og strategi for utvikling av 
kompetansen for framtida. For å lykkes med 
dette er det viktig at det settes av ressurser 
til utnyttelse av nye digitale løsninger som 
ligger i det nye personalsystemet til MN. 

Museum Nord har i forrige periode hatt 
fokus på å bygge organisasjonen, og styrke 
samhold og fellesskap. Vi har begynt å 
arbeide mer prosjektbasert ut fra 
kompetanse som den enkelte bidrar med 
inn i teamet, og mer uavhengig av 
lokalisering. 
 
Mot slutten av inneværende planperiode 
(desember 2017) fikk Museum Nord 
melding om at Moskenes kommune ville 
trekke seg fra konsolideringsavtalen med 
MN. Konsolideringsavtalen, med tre års 
oppsigelse, betyr at oppsigelse er effektiv 
fra 1. januar 2021. I planperioden vil det gå 
betydelige ressurser til arbeid med å trekke 
MNs aktivitet ut av Moskenes. Oppsigelse 
av driftsavtaler som MN har i Moskenes og 
nedlegging av stillinger tilknyttet Norsk 
Fiskeværsmuseum er noen av følgene. 

 
Økonomi 
Styrking av egenkapital vil være nødvendig 
også i planperioden 2019–2023. For å gi 
økonomisk handlingsfrihet er det viktig å 
holde kontroll på andel faste kostnader. I 
dette ligger å være bevisst andel fastlønn 
og faste driftskostnader av totale kostnader. 

 
 
3.7 NETTVERK 
 
3.7.1 Lokale nettverk 
 
På det lokale nivået er våre viktigste 
nøkkelspillere kommunene som deltar i det 
nasjonale museumsnettverket. Disse yter 
årlig driftsstøtte til Museum Nord, og det er 
denne andelen på det lokale nivået som 
videre gir grunnlag for å utløse midler hos 
fylkeskommune og stat. Dersom 
kommunene faller fra, faller bunnen ut av 
finansieringsmodellen. 
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Kommunene i likhet med eierstiftelsene er 
ofte opptatt av konkrete synlige resultater, 
og at museene skal være aktive i å åpne 
arenaer for lokalsamfunnet. Noen 
kommuner har også strategiske 
utviklingsperspektiver for anleggene og 
avdelingene i sin kommune. 
 
Kommunene opptrer i ulik grad som en 
medspiller og aktiv aktør i forhold til 
Museum Nord. Noen steder har vi tett 
samarbeid med kultur- og 
næringsavdelingene, mens andre steder er 
kommunen en mer passiv bidragsyter til 
driften. Vi har også tilfeller der det er 
politikerne som engasjerer seg mer for 
utviklingen av museet enn 
kommuneadministrasjonen gjør. 
 
Forståelsen av finansieringsmodellen for 
driften er ikke like god i alle kommuner. 
Økning i driftsstøtte på statlig og 
fylkeskommunalt nivå blir mottatt med 
overraskelse noen steder, og blir ikke støttet 
opp rundt lokalt. Det blir noen ganger litt 
tilfeldig/personavhengig, og ikke alltid like 
gode prosesser rundt samarbeidet med 
kommunene. 
 
Videre er også eierstiftelsene en sterk lokal 
nøkkelspiller, og er oftest eierne til de 
museumsanleggene vi drifter og disponerer. 
I noen tilfeller er eierskapet representert 
ved et aksjeselskap og ikke en stiftelse. 
 
Eierstiftelsene har et noe ulikt syn på rollen 
mellom Museum Nord som driver og seg 
selv som eier. Noen har forstått den 
endringen som konsolideringen har 
medført, mens andre ofte “henger igjen” i 
det gamle. Vi har flere eksempler på 
eierstiftelser som går inn med driftsmessige 
spørsmål, og opptrer som et lokalt 
“driftsstyre”. Vi har også tilfeller der 
eierstiftelsene er blitt helt fraværende, og 

hvor stiftelsestilsynet har påpekt at eiere 
ikke har levert årsregnskap. 
 
Rapportering og kommunikasjon med 
eierstiftelser er ikke koordinert og satt i 
system. Kommunene får rapport og 
informasjon i det årlige Rådsmøtet. Men det 
er grunn til å spørre seg om ikke det 
offentlige bedre kunne koordinere 
rapporteringen på alle tre nivåer – 
kommune, fylke og stat. Dersom den 
rapporteringen som vi hvert år gir til staten 
samtidig også gikk til fylket og kommunene, 
ville vi antakelig oppnådd enklere og mer 
enhetlig kommunikasjon. 
 
 
3.7.2 Regionale nettverk 
 
På regionalt nivå forholder Museum Nord 
seg til regionrådene i Lofoten, Vesterålen 
og Ofoten internt, og på et større regionalt 
nivå til Nordland fylkeskommune. 
Regionene yter ikke driftsstøtte til museet, 
men spiller en rolle i forhold til felles 
regionale prosjekter, og har en 
koordinerende rolle i hver sin region. 
Regionrådene er også involvert i forhold til 
kandidater til valgkomiteen for Museum 
Nords styre. 
 
Nordland fylkeskommune er det regionale 
nivået i forhold til driftsstøtte til Museum 
Nord, og de forventer et lokalt (kommunalt) 
bidrag som er på samme nivå som det fylket 
bidrar med. Fylkeskommunen har også 
egne ansatte til å ta seg av koordinering 
innenfor museumssektoren. Tidligere var 
også sektorene arkiv og bibliotek, i tillegg til 
museum, koordinert fra fylket. Nå har 
bibliotek falt ut av denne koordineringen, 
mens en fortsatt i noen grad forsøker å 
samordne museer og arkiv. 
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Fylket spiller en viktig rolle i forhold til 
samarbeid og koordinering av 
museumsarbeidet i Nordland. Dette gjelder 
museene Helgeland Museum, Museum 
Nord og Nordlandsmuseet. Fylket følger 
også tettere opp i forhold til staten som 
premissgiver i forhold til utviklingen av 
museumssektoren, prosjektarbeid på 
fylkesnivå og spesielle markeringer, som 
stemmerettsjubileet 2013 og 
Grunnlovsjubileet 2014. Nordland fylke har 
også ønsker om at museene engasjerer seg 
i forhold til samarbeid med vennskapsfylket 
Leningrad Oblast (St. Petersburg) i 
Russland. 
 
På samme måte som staten forventer fylket 
at Museum Nord rapporterer inn 
regnskapstall for året som er gått, og 
budsjett for året man søker om driftsstøtte. 
Fylket forventer også rapportering av 
besøkstall og øvrig statistisk informasjon. 
 
 
3.7.3 Nasjonale nettverk 
 
Museum Nord hører forvaltningsmessig til 
under Kulturdepartementet, som bidrar 
med inntil 60 % av vårt årlige driftstilskudd. 
Det forventes at de resterende 40 % ytes fra 
lokalt/regionalt nivå (fylkeskommune og 
kommuner). Dersom man lokalt ikke er i 
stand til å øke tilskuddsnivået over tid, vil vi 
heller ikke kunne forvente å få økning i 
tilskudd fra fylke og stat. 
 
Kulturdepartementet gir hvert år føringer for 
hva tilskuddet skal brukes til i sitt årlige 
tilskuddsbrev. Det forventes også at det 
rapporteres om aktiviteten og regnskap for 
foregående år ved museet, budsjett for 
inneværende år, og søknad om budsjett for 
kommende år. Fra 2013 ble fristen for den 
årlige driftssøknaden og rapporteringen 
flyttet en måned fram på året, fra 31. mars 

til 1. mars. Det setter store krav til å få 
ferdig årsregnskap for foregående år kort 
tid over nyttår. Rapportering og søknad 
danner mye av basisen for videre 
økonomiske utviklingsmuligheter for 
museet. 
 
Norsk Kulturråd 
Det forventes at alle museer i det nasjonale 
museumsnettverket deltar og bidrar i 
faglige nasjonale nettverk. Utviklingen av 
nettverkene følges både av Norsk Kulturråd 
og Norges Museumsforbund. I tillegg har 
Kulturrådet utviklingsmidler som museene 
kan søke på, og disse kanaliseres i større og 
større grad mot nettverksprosjekter og ikke 
søknader fra enkeltmuseer. 
 
Faglige nasjonale museumsnettverk som 
Museum Nord deltar i: 
 
Aktiv deltakelse 

• Nettverket for Fiskeri og Kystkultur 
• Sjøfartsnettverket 
• Kystverkmusea 
• Industrinettverket 

 
Passiv deltakelse 

• Nettverk for kulturlandskap 
• Nettverk for tekstil 
• Nettverk for håndverk 

 
Riksantikvaren 
Riksantikvaren yter en årlig driftsstøtte for å 
bevare den gamle sildoljefabrikken Neptun 
som ligger på Melbu. Riksantikvaren gir 
også prosjektstøtte til ulike 
bevaringsprosjekter og prosjekter hvor en 
finner ny bruk for kulturminner. 
 
VIRKE 
Vi er også medlem av hovedorganisasjonen 
VIRKE, og er knyttet til en tariffavtale 
gjennom organisasjonen. Her er de fleste 
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museer i Norge medlem, og VIRKE har de 
senere årene arbeidet aktivt for museenes 
rammevilkår. 
 
 
3.7.4 Internasjonale nettverk 
 
ICOM medlemskap 
Museum Nord er medlem av International 
Council of Museums og støtter seg på 
ICOMs etiske regelverk som beskriver 
museenes samfunnsrolle: 
 

Museer har plikt til å utvikle sin 
viktige folkeopplysningsrolle og 
trekke til seg et bredere publikum 
fra lokalsamfunnet, området eller 
gruppen som de betjener. En 
integrert del av museets 
opplysningsoppgave består i å 
samhandle med det samfunnet 
museet tjener og arbeide for å 
fremme dets natur- og kulturarv. 

 
EXARC medlemskap 
Museum Nord v/Lofotr Vikingmuseum er 
aktiv deltaker i den internasjonale 
organisasjonen EXARC. Dette er en 
organisasjon for friluftsmuseer og museer 
som arbeider med eksperimentell arkeologi, 
historisk teknologi og levende formidling. 
EXARC er assosiert medlem av ICOM. 
 
Internasjonalt prosjektarbeid 
Museum Nord har økt sitt engasjement i 
forhold til internasjonale prosjekter de siste 
årene, og er i ferd med å bygge et 
renommé i Europa og Russland. 
Organisasjonen bygger på egen styrke og 
erfaringer, og søker nå nye muligheter for å 
fremme sine ambisjoner.  
 
Vi har erfaringer med å delta som partnere i 
internasjonale prosjekter tidligere, men har 
nå skiftet rolle i forhold til at vi nå tar 

lederskapet i større internasjonale 
prosjekter. Det er også et skifte fra at bare 
de større enhetene i Museum Nord deltok i 
internasjonale satsinger, til en bredere og 
mer helhetlig tilnærming i planleggingen og 
gjennomføringen av internasjonale 
prosjekter. Dette er blitt forsterket gjennom 
å engasjere en prosjektleder for 
internasjonale prosjekter i 2017. 
 
Museum Nord deltar i dag i følgende 
internasjonale prosjekter og nettverker: 
 

• FOLLOW THE VIKINGS. Formålet med 
prosjektet er å gjøre vikingtidens 
kultur tilgjengelig og engasjerende 
for et internasjonalt publikum, med 
prosjektdeltakere fra Østersjø-
området, Storbritannia og 
Skandinavia. Museum Nord har 
ansvar for en av arbeidspakkene. 
Prosjektet er finansiert av Creative 
Europe. 

• ORGANIZING KNOWLEDGE: et 
samarbeidsprosjekt mellom museer 
i St. Petersburg og Museum Nord. 
Museum Nord er lead partner. 
Formålet er å se etter muligheter for 
formidling av felles historier knyttet 
til Arktis og polarhandel. 

• CINE: å utnytte og utvikle nye 
digitale muligheter for formidling, 
for eksempel «augmentet reality» 
(AR). Hensikten er å bringe fortiden 
til live gjennom nye 
formidlingsformer. Prosjektet sørger 
for muligheten til å visualisere 
middelalderbyen Vagar i et 
skiftende klima. Museum Nord er 
lead partner. Finansiert gjennom 
NPA. 

• SKREI CONVENTION: et 
samarbeidsprosjekt i European Year 
of Cultural Heritage, med partnere 
fra Italia og Portugal. Hensikten er å 
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synliggjøre historiske handelsruter 
for skreien. Museum Nord er lead 
partner. Finansiert gjennom 
Creative Europe. 

• ICOM – en global organisasjon som 
står for «International Council Of 
Museums». Museum Nord er 
medlem. 

• DESTINATION VIKING: et nettverk som 
ønsker å skape en grenseløs 
vikingverden-destinasjon innen 
turisme. Museum Nord er medlem. 

• ERHI – European Route of Industrial 
Heritage. Et nettverk som skal 
markedsføre teknisk industrielle 
kulturminner i Europa. Museum 
Nord – Narvik er definert som et 
«anchorpoint» i dette nettverket. 

• VISIT ARCTIC EUROPE har som formål å 
skape nye muligheter knyttet til 
reiseliv og turisme. Ca. 150 
bedrifter arbeider sammen. 
Prosjektet ledes av Nordnorsk 
Reiseliv, Visit Northern Sweden og 
Visit Northern Finland, og er et EU 
interreg-prosjekt. 
 

Museum Nord må være mer strategisk i 
planleggingen av nye prosjekter i framtida 
for å sikre at vi har tilstrekkelig co-
finansiering og ressurser på plass for å 
levere i de internasjonale samarbeidene vi 
går inn i. 
 
 
 
 

!
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4. FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Offentlige støtteordninger 
Vi ser allerede at staten ikke øker sin støtte i 
takt med lønns/prisjustering. Dette er 
allerede en alvorlig situasjon for enkelte 
museer i Norge som vurderer reell 
nedbemanning. Det er ingen tegn til at vi 
kommer til å få økt offentlig driftsstøtte i 
framtida. Museene er utfordret til å finne 
nye bein å stå på, og økt bidrag fra det 
private blir pekt på som en mulighet. For 
vår del er også videre utvikling av den 
næringsaktiviteten vi har god erfaring med 
innen reiselivet i vår region svært viktig. 
 
Samarbeidsutvalget for kultur/reiseliv 
Regjeringen har opprettet et råd med 
virketid 2017–2019: “Samarbeidsråd for 
kultur og reiseliv”. Rådet består av 
medlemmer som er knyttet til ulike 
kulturinstitusjoner, herunder 
arrangementsprodusenter, museer, spel, 
hotellkjeder med flere. Museum Nords 
markedssjef besitter en av de 17 plassene 
rundt bordet. Rådet har oppdraget sitt fra 
Kulturdepartementet, 
Næringsdepartementet og 
Landbruksdepartementet. 
 
Mandat:  
Rådet skal fokusere på samarbeid mellom 
reiselivs- og kulturaktører med et 
kommersielt potensial som fremmer 
kulturturisme. Rådet skal levere innspill som 
kan bidra til å styrke politikkutformingen på 
kultur- og reiselivsområdet. Rådet skal 
særlig se på hvordan økt kompetanse blant 
aktørene, mer effektiv formidling av 
kulturprodukter og synliggjøring av 
kulturtilbudet kan bidra til å styrke 
kulturturisme som del av et attraktivt 
reiselivsprodukt. Rådet skal se nærmere på 
hvordan samarbeidet mellom kultur og 
reiseliv kan bidra å utvikle produkter som 

fremmer et helårlig reiseliv. Rådet skal 
levere innspill som legger til rette for et 
styrket samarbeid og tverrgående løsninger 
for kultur- og reiselivsaktører over hele 
landet. 
 
Rådet har levert to straksinnspill og en 
rapport med flere innspill. Arbeidet er 
planlagt avsluttet i juni 2019. I møter med 
nærings- og kulturministeren framkommer 
det som klart for markedssjefen i MN at 
kulturinstitusjonene ikke kan vente seg 
økninger i de “vanlige” overføringene av 
offentlige midler. Rådet etterlyser en særlig 
satsing på kunnskap om hvem som er 
kulturturister og hvordan Innovasjon Norge 
(Visit Norway) skal etterleve sine uttalelser 
om at de også satser på kulturturister. 
 
Innspillene fra rådet har vært presentert for 
styret. Markedssjefen er av den oppfatning 
at følgende punkter berører Museum Nord 
sterkt:  
 
Rådet påpeker at det avsettes svært få 
midler til forskning knyttet til kultur og 
reiseliv, noe som gir et dårligere 
kunnskapsgrunnlag å arbeide på. Sittende 
næringsminister oppfattes som tydelig på at 
reiseliv og kultur må klare å henge seg på 
de store forskningsprogrammene, det 
kommer ikke til å bli sektorielle økninger, 
man må finne sin plass i eksisterende 
programmer/forskningsarenaer.  
 
Forskningsprogrammene framstår også som 
vanskelige og lite rettet mot vår næring. 
Deltakelse fra bedrifter med offentlig 
finansiering kan være vanskelig. AS-ene våre 
blir viktige, med andre ord, og det kan 
finnes måter å delfinansiere prosjekter på 
gjennom forskning. Deltakelse i prosjekter 
som søker finansiering gjennom ulike 
forskningsprogrammer kan være en vei å gå 
for å skape utvikling. 
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Rådet ser betydningen av helhetlig 
attraksjonsutvikling – altså at det må satses 
slik at det er muligheter for spin-off, at 
satsingen i et område må være så sterk at 
den faktisk gir effekt for flere og også gir 
flere muligheter som hentes ut. Det vil for 
MNs del være vesentlig å påpeke at deler 
av vår satsing er svært verdifull – også for 
andre enn oss selv. Ringvirkningsanalyser er 
et godt grep for å synliggjøre vår verdi 
(utover det rent kulturelle). Det vil være 
gunstig om vi klarer å belyse at våre 
satsinger har sin plass i større satsinger i 
området/er en del av større satsinger i et 
område. 
 
Sittende kulturminister er klar på at kultur er 
et særdeles viktig verktøy i en 
velfungerende nasjon/demokrati. Kultur, i 
full bredde, har egenverdi. Kulturministeren 
har lite penger å dele ut og det ser ikke ut 
til å endre seg. 
 
Offentlig-privat samarbeid (OPS). Rådet 
etterlyser virkemidler for å stimulere og 
muliggjøre det å samarbeide, også 
økonomisk, med ulike partnere. Dagens 
eierstrukturer av museer, samt 
finansieringsmodeller og frykt for å få 
mindre dersom man tjener mer, er ikke 
hensiktsmessige virkemidler for å få 
partnere inn i kulturlivet. Kulturinstitusjoner, 
også museer, vil bli utfordret til å skaffe 
nødvendige midler. I Norge har man også 
liten tradisjon blant kulturaktører for å 
innhente sponsormidler, samt at det i 
morgendagens bilde tegnes at partnere vil 
ha sterkere økonomiske interesser enn det 
som vi har sett til nå. 
 
Reiselivsnæringa i nord går godt og 
antakelser for nær framtid er gode. Dette 
gir grunn til å tro at også Museum Nord bør 
klare å opprettholde eller øke sine 
besøkstall ved museene. Det vil være 

regionale forskjeller, og forskjeller ut fra 
hvor attraktive museene framstår iht. 
tilreisende, men mulighetene – markedet – 
ser også de neste årene lovende ut. 
 
På alle nivå i Norge sies det at man skal 
satse mer på “kulturturisten”. Dette gjenstår 
å se. Kulturturisten er en reisendetype som 
bruker mer tid og penger enn andre 
turisttyper. Det jobbes ikke aktivt for å 
skaffe disse til landet i dag. Men, vi ser at en 
stor andel av de som faktisk velger å reise til 
Norge fordi Norge er “powered by nature” 
også er interessert i kultur i full bredde, 
både festivaler, kulturminner, kulturarv og 
kunst. Det er vesentlig at Museum Nord 
også i framtida fortsetter med å være en 
aktiv partner i reiselivet. Vi leverer 
opplevelser som reisende vil ha, men vi må 
også selv være til stede i dette landskapet 
for å bli sett – og valgt. Museum Nord må 
også i fortsettelsen styrke sin 
tilstedeværelse på reiselivets arena for å få 
uttelling, samt tilpasse sin formidling og 
sine produkter til de markedene vi velger 
for det enkelte museum. Det handler ikke 
om å skrive om historien, men om hvordan 
vi forteller den til hvem, slik at de kan forstå. 
 
Videre muligheter innen EU 
Fra 2020 starter en ny syklus av EU-
programmer. Dette inkluderer Interreg og 
større EU-programmer som Creative 
Europe, Horizon 2020 og Erasmus+. 
Det ser ut til å ligge an til et generelt skifte 
for disse programmene. Fra å være knyttet 
til begreper som kulturarv, vitenskap og 
kunst går det mot en bredere forståelse av 
“kultur-begrepet”. Creative Europe har for 
eksempel nylig inkludert kulturarv og 
kreative næringer i deres 
hovedprogrammer. Dette vil åpne nye 
muligheter for oss, både ift. å søke 
finansiering for kulturarvinstitusjoner og å 
utøve oppgaver knyttet til en videre 
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forståelse av kulturbegrepet og ulike 
arenaer for dette. 
 
Det vektlegges en sterkere grad av 
bærekraft (herunder også om prosjektet gir 
resultater eller er levedyktig også etter sin 
avslutning), samt hvorvidt prosjektet kan 
påvirke politikk. Kultur vil bli tatt mer seriøst 
blant politikere dersom det er et redskap for 
å bygge identitet og forandre samfunn. 
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5. VISJON 
 

For perioden 2019–2023 legger Museum 

Nord følgende overordnede visjon, verdier, 

samfunnsoppdrag og hovedmål til grunn for 

vårt arbeid: 

 

  

Visjonen reflekterer mangfoldet i ulike 

historier som kan fortelles fra vår region, og 

også variasjonen i de ulike museene i 

regionene. Vi har en ambisjon om å løfte 

fram våre historier fra nord. De skal fortelles 

fra vårt perspektiv og med vår stemme. 

 

Museum Nord skal være et av Norges 

ledende museer, med aktiv deltakelse i 

relevante nasjonale og internasjonale 

nettverk. Viktige lokale, nasjonale og 

internasjonale historier med tilhørighet i vårt 

område skal fortelles til et større publikum: 

• Vikingtid 

• Fiskeri, kystkultur og marine ressurser 

• Sjøfart, handel og maritim infrastruktur 

• Bergverk og jernbane 

• Samfunnsutvikling 

Museum Nord etablerer og videreutvikler 

attraktive publikumstilbud i hver av 

avdelingene våre i forhold til disse sentrale 

historiene, og spisser vår fagkompetanse i 

forhold til dette. 

Vi har fokus på naturgrunnlaget og 

forholdene folk i nord har tilpasset seg å 

leve under. Samspillet mellom ulike etniske 

grupper synliggjøres. Vi er nyskapende og 

har aktualitet i vår formidling for dagens 

nordlendinger, nordmenn og internasjonale 

gjester. 

Vi skal sørge for at vern av bygninger, 

samlinger og kulturarv (materiell og 

immateriell) er i henhold til gjeldende 

nasjonale museumsstandarder. Nye 

sentralmagasiner til samlinger søkes etablert 

i denne sammenheng. Størrelsen på våre 

samlinger og kulturhistoriske 

bygningsmasse skal tilpasses vår økonomi 

med tanke på bærekraftig drift og 

vedlikehold. 

 

Ei mangfoldig historie i nord  

– som overrasker, engasjerer  

og forbløffer! 
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5.1 POSISJON 
 

• Vi er et av Norges ledende museer, med 

aktiv deltakelse i relevante nasjonale og 

internasjonale nettverk, og samarbeider 

godt i relevante nasjonale og internasjonale 

nettverk. Museum Nord har et internasjonalt 

perspektiv på det vi arbeider med. 

• Vi er ledende på nasjonalt nivå i forhold til 

egen inntjening og privat 

samarbeid/finansiering. Vi er en profesjonell 

kultur- og næringsaktør med attraktive 

museumsanlegg med høy egeninntjening 

som driver samfunnsrelevant formidling 

med en solid faglig standard. 

• Vi er en attraktiv og preferert aktør både 

blant besøkende i området og for 

samfunnet forøvrig. Vi er det best besøkte 

museet i Nord-Norge, og kan sammenligne 

oss med de best besøkte museene i 

nasjonal sammenheng. 

• Vi samler inn og forvalter sentrale 

kulturhistoriske verdier (materielle og 

immaterielle) på en profesjonell og 

ansvarsfull måte, og driver et aktivt 

dokumentasjonsarbeid i forhold til 

samtiden. Vi er pålitelige i arbeidet med 

vern, forvaltning og dokumentasjon av 

kultur- og naturarven. 

• Strategisk forskning og 

kunnskapsproduksjon ligger til grunn for all 

vår formidling. Samfunnsrelevans er 

gjennomgående i alle våre aktiviteter. 

 

 

5.2 EN MUSEUMSPORTEFØLJE – 
VARIERT, UTMERKET OG INSPIRERENDE 
 

• Vi skal ha en portefølje av godt definerte 

museer i alle regionene. Tilbudet skal være 

fokusert, profesjonelt og med stor 

spredning i både tematikk og uttrykksform. 

Hvert museum skal ha funnet sitt særpreg 

og framstå som unikt. 

• Tilstrekkelige ressurser til å løse oppgavene. 

• Museum Nord har sentraliserte magasiner 

som er velfungerende. Her er gjenstandene 

registrert og profesjonelt tatt vare på for 

framtida. Magasinene fungerer både som 

lager og dokumentasjonssenter for materiell 

og immateriell kulturarv. 

• Vi vil engasjere lokalbefolkningen i 

meningsfulle aktiviteter og prosjekter. 

• Museum Nord skal være ledende og et 

forbilde innenfor den norske 

museumssektoren. 

 

 

5.3 BESØKSPERSPEKTIVET 
 

• De besøkende vil være imponert over det 

innovative kulturelle tilbudet – fra events til 

digitale opplevelser som de aldri glemmer. 

• De vil ha hørt om våre tilbud allerede før de 

drar fra hjemlandet. 

• De vil finne mange steder av interesse å 

besøke som har et differensiert tilbud med 

sin egenart. Den besøkende skal ha en god 

oversikt over hva Museum Nord har å tilby. 

 

 

5.4 ORGANISASJONSKULTUREN – EN 
FELLES IDENTITET MED MANGE 
MULIGHETER 
 

• Museum Nord har en stab med forskjellige 

ferdigheter, erfaringer og fagområder – 
mange vil ha en bakgrunn innenfor 

museumssektoren. 
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• Museum Nord har etablert en “team-kultur” 

hvor alle føler stolthet over å være en del av 

organisasjonen. 

• Museum Nord har tydelig definert sin 

profesjonelle arbeidsmetode og stil, sin 

visuelle identitet og merkevare. 

• Museum Nord har utviklet en metodologi 

og prosesser, visjoner og måter å arbeide 

på som setter oss i stand til å klart definere 

og innta vår rolle som museet skal ha i 

samfunnet – gjennom lederskap. 

• Museum Nord samarbeider og samhandler i 

nettverk, både lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. 

 

 

5.5 VERDIER 
 

• Museum Nord har stort fokus på bærekraft 

og miljø i det vi gjør. 

• Museum Nord er pro-aktive og oppfattes 

som “framoverlent”. 

• Vi er kvalitetssøkende og tenker langsiktige 

og strategisk gode løsninger. 

• Vi er hjelpsomme og fleksible i forhold til å 

finne gode løsninger her og nå.  

• Vi er åpne og deler gjerne med andre. 

• Vi har et tydelig kundefokus, utøver godt 

vertskap og gir informasjon og hjelp som 

etterspørres fra første kontakt! Det etterlatte 

inntrykket er at Museum Nord “leverer” 

både på form og innhold. 

• Det å ha det artig på jobb er viktig for oss. 

• De besøkende skal både ha lov til å leke og 

ha det moro samtidig som det ligger gode 

formidlings- og læringselementer i bunnen 

av opplevelsene. 

• Museum Nord oppfattes som en aktiv og 

deltakende lagspiller i alle sammenhenger – 

åpen, deler informasjon, byr på oss selv. 

• Vi er løsningsorienterte, koordinerte, 

samhandlende, effektive og profesjonelle. 

• Vi er ansvarlige, og framstår med 

troverdighet og pålitelighet. 

 

 

5.6 GJENNOMGÅENDE PRINSIPP  
 
Museum Nord er en organisasjon som tilbyr 

og etterstreber: 
• Like muligheter for våre ansatte og vårt 

publikum 

• Miljømessig bærekraft både i tanke og 

gjerning 

• God ledelse og profesjonalisme 

• En tematisk og prosjektbasert måte å 

arbeide på 

• En gjennomgående digital strategi som 

løser våre nåværende og framtidige 

behov 

!  
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6. HOVEDMÅL 
 
6.1 PROFESJONELT VERN OG SIKRING 
AV SENTRALE VERDIER (H1) 
 

Museum Nord skal sikre og verne om 

sentrale kulturhistoriske verdier for 

framtida. Vi skal til enhver tid sørge for 

vern av kulturarven (materiell og 

immateriell) i henhold til en internasjonal 

museumsstandard. Nye sentralmagasiner 

til samlinger er etablert i denne 

sammenheng. Størrelsen på våre 

samlinger og kulturhistoriske 

bygningsmasse skal tilpasses bærekraftig 

drift og vedlikehold. 

 

Vi skal etablere en politikk for innsamling 

og dokumentasjon fra vår samtid ut fra et 

perspektiv om hva som kan bli sentralt å ta 

vare på for ettertida som viktige vitnesbyrd 

for vår region og landsdelens historie. 

 

Vi skal forvalte våre kulturhistoriske verdier 

(materielle og immaterielle) på en god og 

forsvarlig måte, og drive et aktivt 

dokumentasjonsarbeid i forhold til 

samtiden. 

 

Delmål 
• Museum Nord skal ha felles 

magasin og felles inntak av nye 

gjenstander. 

• Arbeidet med å registrere og 

digitalisere samlinger og bygninger 

intensiveres i perioden. En 

prosjektplan skal etableres for 

hvordan vi kommer à jour. 

• Vi skal vurdere avhending både i 

forhold til bygninger og samlinger, 

og etablere en plan for dette. Dette 

må juridisk gjøres i samråd med 

eierne og giverne av samlingene. 

 

 

6.2 FORSTERKET FORSKNING OG 
KUNNSKAPSPRODUKSJON (H2) 
 

Museum Nord ønsker å bli anerkjent som 

en organisasjon hvor det foregår 

kontinuerlig forskning og 

kunnskapsproduksjon knyttet til store 

utviklingsprosjekter og fokusområder. 

Dette kan skje både ved å frigjøre 

tid/ressurser til dette i egen stab, og 

gjennom å aktivt søke ut i andre nettverk 

som driver forskning med tanke på å 

oppnå langsiktig samarbeid og 

samhandling i forhold til 

kunnskapsproduksjon. Det må skapes 

allianser med andre 

forskningsinstitusjoner. Vi må knytte oss 

opp mot relevante fagmiljøer. Forskning 

skal strategisk knyttes tett opp mot større 

utviklings- og formidlingsprosjekt. 

 

Vi ser for oss tre måter å øke 

forskningsaktiviteten på: 

 

1) Følgeforskning – forskning på oss 
som museum eller reiselivsanlegg 

• Åpne og tilgjengeliggjøre 

kildemateriale for andre forskere 

• Vise imøtekommenhet og delta 

i/bidra aktivt selv til forskningen 

• Drive forskning på oss selv internt i 

Museum Nord 
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• Prosessdokumentasjon i forhold til 

forskning på eget prosjektarbeid 

 

2) Egen forskning i forhold til 
kunnskapsbehov innenfor 
fokusområder og utviklingsprosjekter 
• Knytte egen forskning og 

kunnskapsproduksjon tett opp mot 

kvalitetssikring og utvikling av 

formidlingsoppgaver 

• Knytte egen forskning opp mot 

større utviklingsprosjekter 

• Øke publiseringer, flere artikler 

 

3) Forskning i nettverk i forhold til 
kunnskapsbehov innenfor 
fokusområder og utviklingsprosjekter 
• Oppfattes som en forskningsstasjon 

og naturlig base for forskere som 

ønsker å komme til området  

• Knytte prosjekter opp mot aktive 

forskere i nettverk 

• Delta i, og påvirke utviklingen av 

nye relevante forskningsprosjekter i 

nettverk 

 

Delmål 
• Etablere forskningsstipend ved 

Museum Nord for å øke forskning 

som er relevant for oss 

• Frigjøre mer tid til kompetente 

medarbeidere til prosjektbasert å 

dekke egne behov innen 

kunnskapsproduksjon/forskning 

(OU) 

• Knytte Museum Nord og SKREI-

prosjektet tett opp mot 

Havforskning/Fiskeriforskning i 

Norge 

• Øke historisk/arkeologisk 

forskningsaktivitet knyttet til 

lofotfisket og med hovedfokus 

innenfor Museum Nords område 

• Sjøfartshistorie relatert til 

norgeskysten, med særlig fokus på 

historien til Hurtigruten. Samarbeid 

med relevante institusjoner og 

museer 

• Maritim infrastruktur, arbeid i 

Kystverkmusea og knytte oss til 

relevante forskningsnettverk 

• Utrede Geopark som en del av 

Narvik Museums strategiske 

utvikling, og ev. starte opp et 

forprosjekt 

 

 

6.3 KUNNSKAPSBASERT OG 
ATTRAKTIV FORMIDLING (H3) 
 
Sentrale historier fra vårt område blir 

fortalt til et større publikum. Dette er 

historier som er av nasjonal betydning og 

som knytter Norge sammen med 

omverden. Eksempler på museer og 

prosjekter vi arbeider med som forteller 

slike historier er: Lofotr Vikingmuseum, 

SKREI, Hurtigrutemuseet og “Nye Narvik 

Museum” (Ofotbanen, bergverksdrift og 

geologi). 

 

Museum Nord skal overraske, engasjere 

og forbløffe våre kunder, besøkende og 

brukere. Forskning og 

kunnskapsproduksjon ligger til grunn for 

all vår formidling. Når vi lager en attraktiv 

formidling, er kundeorientering helt 

sentralt. Vi må kjenne våre besøkende og 
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forstå deres behov. 

 

Vi skal ha et internasjonalt perspektiv på 

det vi arbeider med, og sette tingene inn i 

en større sammenheng. Vi har fokus på 

naturgrunnlaget og forholdene folk i nord 

har tilpasset seg å leve under. Samspillet 

mellom ulike etniske grupper synliggjøres. 

Vi er nyskapende og har aktualitet i vår 

formidling for dagens nordlendinger, 

nordmenn og internasjonale gjester. 

 

Museum Nord vil fokusere sin forskning 
og formidling innenfor disse områdene: 
• Fiskeri, kystkultur og våre marine 

ressurser 
• Vikingtid 
• Bergverk og jernbane 
• Sjøfart, handel og maritim 

infrastruktur 
• Samfunnsutvikling 

 

Museum Nord skal etablere og 

videreutvikle attraktive publikumstilbud i 

hver av avdelingene våre i forhold til disse 

sentrale historiene, og vi kommer til å 

spisse vår fagkompetanse i forhold til 

dette. Vi skal ha flere tematisk spissede 

besøksmål med aktualitet i formidlingen. 

 

Museum Nord etablerer og utvikler 

prosjekter i hver avdeling – og vi spisser 

vår fagkompetanse i forhold til disse 

fokusområdene. 

 

Vi skal gjennomgående ha et perspektiv 

på naturgrunnlaget og forholdene folk i 

nord har tilpasset seg å leve under. 

Samspillet mellom ulike etniske grupper 

synliggjøres. Vi er nyskapende og har 

aktualitet i vår formidling for dagens 

nordlendinger, nordmenn og 

internasjonale gjester. 

 

Delmål 
• Etablering av det nye 

Hurtigrutemuseet 2020 som et 

attraktivt og levende museum 

• Fullfinansiering og oppstart av 

hovedprosjekt på SKREI 

• Planlegging og oppstart av 

forprosjekt i Ofoten (GeoPark og 

fornying av Ofoten Museum) 

• Strategiplan Lofotr – byggetrinn 3, 

forprosjektering 

• Vurdere deltakelse og involvering i 

“The Whale” (prosjektutvikling og 

drift av framtidig attraksjon) 

• Oppgradere eksisterende 

utstillinger og gjennomføre nye 

formidlingstiltak (Vesterålen) 

• Vurdere flytting og relokalisering av 

Ofoten Museum 

• Utvikle og distribuere 

vandreutstillinger 

• Etablere nettbaserte utstillinger og 

formidling i forbindelse med 

oppgradering av hjemmesidene 

• Utvikle en strategi for sosiale 

medier 

• Utvikle og iverksette nye gode DKS-

opplegg i alle avdelingene, med 

dialog mellom kommuner og 

museer 

• Forsterke formidlingen mot 

barn/unge (barnefamilier) 
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6.4 BÆREKRAFTIG ØKONOMI FOR 
FRAMTIDA (H4) 
 

Det er ingen tegn i tiden som tilsier at 

museene kan forvente økt støtte til drift 

framover. Vi opplever over flere år at våre 

tilskuddsgivere går trange tider i møte, og 

allerede får vi ikke indeksregulering som 

tilsvarer lønns- og prisstigning. Det betyr 

at vi ganske raskt må klare å øke egen 

inntjening dersom vi skal klare å 

kompensere for dette. Ellers blir det om få 

år snakk om nedbemanning. 

 

Museum Nord må ha et bærekraftig 

grunnlag i takt med den nasjonale 

museumsutviklingen. Målet er at offentlige 

tilskudd ikke skal utgjøre mer enn 33 % av 

inntekten ved utgangen av 

strategiperioden. 

 

Vi skal ha en bærekraftig økonomi, både til 

drift og videre utvikling. Vi skal skape økt 

interesse blant kundegrupper og 

publikum, og øke besøkstallet til 340 000 

besøkende i året. Vi tar da et forbehold 

om at SKREI er realisert innen utgangen av 

planperioden. 

 

Vi skal bli en profesjonell kultur- og 

næringsaktør med attraktive 

museumsanlegg med høy egeninntjening 

som driver samfunnsrelevant formidling 

med en solid faglig standard.  

 

Vi må fortsette å profesjonalisere og drive 

et aktivt markeds- og salgsarbeid internt i 

organisasjonen. Vi må også arbeide i 

relevante nettverk med tanke på å øke 

besøk og inntjening. 

 

Museum Nord må bli dyktig på å tiltrekke 

seg midler fra det private næringslivet. Det 

kan være sponsorer, private givere eller å 

inngå i offentlig/privat samarbeid. Dette 

har vi liten erfaring med i dag, og blir et 

nybrottsarbeid i kommende periode.  

 

Delmål 
• Egen inntjening skal økes slik at den 

utgjør 66 % av omsetningen i løpet 

av perioden 

• Øke besøkstallet fra dagens nivå på 

237 000 til 340 000 i løpet av 

planperioden (forutsetter etablering 

av SKREI) 

• Initiere økt privat/offentlig 

samarbeid og finansiering til 

konkrete prosjekt i samarbeid med 

eierselskap og kommuner 

• Krav til 0,5–1 % effektivisering i 

forhold til forventet utvikling av den 

offentlige finansieringen framover 

• 2 % årlig overskudd 

• Søke økning av offentlig finansiering 

• Holde lønnsandelen under 50 % av 

omsetning for at organisasjonen 

skal ha midler til andre ting 

• Fondsavsetning til vedlikehold 

 

 

6.5 UTVIKLE EN PROFESJONELL 
ORGANISASJON (H5) 

 

Museum Nord skal være et nyskapende, 

sammensveiset og veldrevet museum. Vi 

har etablert faste strukturer. Vi har i tillegg 

behov for prosjektbasert fleksibilitet i 

forhold til å takle utfordringer og behov i 

framtida. Hele organisasjonen må også 
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etablere en forståelse og respekt for 

andres fagområder. Der vil alltid være 

friksjon i skjæringspunktet mellom børs og 

katedral, men desto viktigere er det at 

man faktisk snakker med hverandre og 

forsøker å sette seg inn i den andres 

perspektiv på saken. Oftest ligger de gode 

løsningene et sted mellom ytterpunktene. 

 

Delmål 
1. Fortsette å tilpasse organisasjonen 

for våre behov innenfor drift og 

utviklingsoppgaver 

2. Styrke prosjektbasert samarbeid på 

tvers i organisasjonen ut fra relevant 

kompetanse og erfaring 

3. Vurdere “enhetsleder”-begrepet 

som ble introdusert i forrige OU-

prosess 

4. Bli bedre på å kommunisere, løse 

oppgaver og samhandle over de 

avstander som området vårt 

representerer 

5. Revitalisere faggruppene i nye 

former, med hensiktsmessig 

struktur/fleksibilitet. Målstyring og 

målbarhet er viktig. Gruppene skal 

kunne løse de behov og oppgaver 

vi til enhver tid har. 

6. Tiltrekke oss topp kompetanse som 

vi ser behovet for inn i framtida 

 

 
6.6 STYRKE VÅRE NETTVERK OG 

ØKT SAMARBEID EKSTERNT (H6) 
 

Museum Nord har en ambisjon om å styrke 

deltakelse i lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt samarbeid. Vi skal styrke 

våre relasjoner gjennom samarbeidsavtaler 

og konkret prosjektarbeid. 

 

Lokalt: 
• Eierne 
• Kommunen 

Regionalt: 
• Regionråd 
• Fylkeskommunen 

Nasjonalt: 
• Museumsnettverkene 

• KUD/Kulturrådet 

• Museumsforbundet 

 

Internasjonalt 
Det er vår ambisjon å bruke internasjonale 

prosjektmidler og å utfylle og innovere 

vårt arbeid i tråd med vår strategiske plan. 

Vi ønsker å utvikle prosjektmuligheter for 

oss og for andre drevet av vår forskning, 

våre temaer og vår agenda. 

 

Vi ønsker å bli anerkjent internasjonalt som 

et framtidsrettet, inspirerende museum 

som bruker og utvikler beste praksis. Som 

partner ønsker vi å være ambisiøs, 

organisert og leveranse-fokusert. Vi er en 

sterk partner i ethvert prosjektpartnerskap. 

 

Museum Nord blir ofte spurt om å delta i 

internasjonale prosjekter, men vi ønsker 

også å starte prosjekter som gir oss flest 

fordeler, og invitere andre til å jobbe 

sammen med oss. På den måten kan vi 

strategisk tilpasse våre internasjonale 

prosjekter med vårt program. 

 

Delmål 
• Fullføre CINE- og SKREI 

Convention-prosjektene med ansvar 
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som hovedpartner (Interreg-NPA-

programmet) 

• Fullføre Follow the Vikings (Creative 

Europe) 

• Lofotr Vikingskipet i 

østerled/Russlands-samarbeidet 

• Delta aktivt i Bodø som Europeisk 

Kulturhovedstad 2024 

• Etablere nye internasjonale 

prosjekter i tråd med våre 

satsingsområder, for å knytte 

langsiktige relevante nettverk 

internasjonalt 

• Geopark – dette kan omfatte et 

første opplærings- og 

utvekslingsprogram gjennom 

Erasmus og søke økte FoU-midler 

for å utvikle geopark-opplevelsen. 

Det er viktig at geopark-prosjektet 

er forbundet internasjonalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  
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7. VEST-LOFOTEN 
 
7.1 LOFOTR VIKINGMUSEUM 
 
Lofotr AS har tatt initiativ til et “Byggetrinn 

3” ved Lofotr Vikingmuseum. Peter 

Gulbrandsen er leid inn av Lofotr AS som 

konseptutvikler i prosessen. Prosessen har 

utgangspunkt i videreføring av den 

strategiplanen Lofotr gikk inn i Museum 

Nord med, innspill fra strategiseminar 

avholdt i 2016, innspill fra styret i Lofotr AS 

og innspill fra ansatte i Museum Nord. Det 

forventes at sluttresultatet av denne 

prosessen foreligger i løpet av november 

2018. Arbeidsgruppen, som består av Geir 

Are Johansen, Ole Martin Hammer, Villy 

Angelsen og Marion Fjelde Larsen, har lagt 

hovedvekt på følgende prioriteringer: 

 

For å skjerme publikum mot biltrafikk og 

“moderne aktivitet” bør det bygges ny sti 

mellom langhuset og vikinghavna. Bygging 

av stien må utredes med hensyn til 

eiendomsgrenser og kommunens arealplan. 

Det er ønskelig å skille publikums ferdsel fra 

museets service-transport. 

 

For øvrig er prioriteringene forankret i et 

behov for å utvide museets 

formidlingsarenaer. Lofotr Vikingmuseum 

har som målsetting å nå fram til flest mulig 

med kvalitetssikret kunnskap om vikingtida. 

“Folk flest” består av mange kategorier, 

både med hensyn til alder, nasjonalitet og 

forkunnskaper. For å skape entusiasme og 

interesse for vikingtida blant så mange som 

mulig, satser vi på å presentere kunnskapen 

gjennom ulike formidlingsformer – noe for 

enhver smak: Digital formidling (inkludert 

audioguider), filmer, arkeologisk 

gjenstandsutstilling, autentiske måltider, 

stemningsskapende formidling ved hjelp av 

sang, musikk og teater, 

håndverksdemonstrasjoner, guiding utført 

av “vikinger” og aktiv deltakelse fra 

publikum. Gjennom ulike 

formidlingsmetoder forsøker vi ikke å nå ut 

til alle med alt, men vi håper alle finner en 

læringsform som appellerer. 

 

Vi opplever i dag at de eksisterende 

lokalene ikke gir plass nok til alle 

formidlingsformene samtidig. I tillegg 

ønsker vi å utvide innholdet i formidlingen 

på to områder: 

1. Borgs tilknytning til havet – “Veien 

til havet” 

2. Borg i landskapet 

 

De to temaene henger sammen, men det er 

altså snakk om å både synliggjøre 

jernalderens landskap rundt Borg og 

forklare hvordan landskapet ble brukt. Den 

marine ressursutnyttelsen vil få større 

oppmerksomhet enn i dag. I den 

sammenhengen vil det være aktuelt å trekke 

inn forholdet mellom Borg og Borgvær. 

“Veien til havet” bebuder økt fokus på 

vikingtidas maritime virksomhet, med vekt 

på bruken av vikingskip, reiseruter, 

handelskontakter mm. 

 

I et moderne bygg, delvis nedgravd på 

høyden nordøst for langhuset, og med godt 

utsyn til landskapet rundt, ønsker vi å 

etablere en form for spektakulær digital 

formidling av aktiviteten i landskapet. Fra 

dette bygget skal publikum kunne fortsette 
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videre ned til vikinghavna, på en sti som 

skjermer publikum mer mot biltrafikk enn 

hva tilfellet er i dag. Langs stien ønsker vi å 

bygge tre enkle, små bygninger med tak, 

men ikke nødvendigvis med fire vegger. I 

disse “gapahukene” kan publikum, 

beskyttet mot vær og vind, aktivisere seg 

selv med vikingleker av både fysisk og 

mental karakter. 

 

I vikinghavna vil levende formidling være 

framtredende. Prosjektet “Veien til havet” 

vil forklare vikingskipet, landskapet og 

nausttuftene rundt Borgepollen i 

sammenheng med makt, næring, politikk og 

ferdsel. I havna kan publikum bl.a. være 

med på båttur med vikingskipet og dermed 

få en liten smak av vikingenes tilværelse. For 

å få en best mulig formidling omkring 

vikingskipene, men også av hensyn til 

vikingskipenes vedlikehold, bør vi gjennom 

prosjektet “Veien til havet” søke om å få 

åpnet Nesjestraumen, vikingenes passasje 

mellom Borgepollen og havet. 

 

For å ivareta den levende formidlingen som 

vi er så stolte av på en bedre måte, ønsker 

vi også to autentiske rekonstruksjoner: Borg 

II og Borg III, arkeologenes navn på mindre 

hus som lå i nærheten av Borg I (langhuset), 

ønskes rekonstruert ved siden av den 

opprinnelige beliggenheten. 

Rekonstrueringen i seg selv vil bidra til 

formidling av vikingtidens byggeskikk, og 

når byggene står ferdige, vil vi ha mer plass 

under tak for den stemningsskapende, 

levende formidlingen. Det eksisterende 

langhuset har vist seg å bli for lite når 

håndverkerne banker og slår samtidig som 

guidene prater og samtidig som det bys 

opp til ringdans og sang mm. 

 

Under arbeidet med strategi/”Byggetrinn 

3” er det også foreslått andre endringer 

som har konsekvenser for forskning, 

formidling, markedsføring, logistikk, daglig 

drift og produktutvikling. Det er behov for å 

utrede forslagene nærmere gjennom et 

forprosjekt. 

 

På lengre sikt, i et tiårs-perspektiv, ønskes 

også “Byggetrinn 4” realisert. Det foreslås 

utbygging av et område på Holsneset, i 

nærheten av Nord-Norges største nausttuft 

fra vikingtid. Utbyggingen av området skal 

gi Lofotr Vikingmuseum en satellitt med 

fokus på maritim formidling, og med 

vikingskip i sentrum av aktiviteten. Tiltaket 

vil være avhengig av at området blir 

omregulert og gjort tilgjengelig for 

publikum og for museumsaktivitet. 

 

Lofotr Vikingmuseums 25-årsjubileum i 
2020 
Museum Nords styre har foreslått å sende 

vikingskipet Lofotr på seiltur i Østerled. Det 

settes ned en arbeidsgruppe som har som 

mål å gjøre seilasen til en del av 

jubileumsfeiringen. Forlaget Aurora Borealis 

har foreslått samarbeid om en publikasjon 

som omhandler vikingenes liv i Lofoten. Det 

er et mål å publisere den som praktverk i 

jubileumsåret. 

 
7.2 VESTVÅGØY MUSEUM 
 
Anleggene på Fygle og Skaftnes fortjener 

større oppmerksomhet, noe Vestvågøy 



 
STRATEGIPLAN 2019–2023  
 
 

 
 
  s. 35 / 49   

Historielag ønsker å bidra til. Vi er i en 

dialog med historielaget for å se på 

mulighetene for etablering av frivillige 

arbeidsgrupper. 

 

Den gamle skolebygningen på Fygle har 

stort behov for vedlikehold. Situasjonen er 

prekær. Anlegget på Skaftnes har stort 

potensial. Arbeidet med å tilgjengeliggjøre 

utstillingen på låven har startet, men vil 

kreve en ombygging. Det er ønskelig med 

bedre infrastruktur som innlagt vann og 

mobildekning, gjerne Internett. Bedre 

markedsføring er nødvendig. 

 

 
7.3 NORSK FISKEVÆRSMUSEUM PÅ Å 
OG TELEBYGGET PÅ SØRVÅGEN 
 
Siden Moskenes kommune har sagt opp 

avtalen med Museum Nord, bør Museum 

Nord bruke de to siste årene av 

oppsigelsestiden til å avvikle driften på en 

god måte, uten forringelse for anleggene, 

og legge til rette for fortsatt driftsgrunnlag 

når Moskenes kommune og Stiftelsen 

Gamle Å overtar driften fra 1. januar 2021. 

 

Det ble i februar 2018 utarbeidet forslag til 

strategiplan for de to anleggene i Moskenes 

kommune. Planen er ambisiøs og tar 

utgangspunkt i forvaltning, fornying, 

formidling, forskning, finansiering, marked 

og omdømme. Planen beskriver både 

kortsiktige og langsiktige tiltak. Et av de 

beskrevne kortsiktige tiltakene er å skape 

mer levende formidling i flere av 

bygningene. Disse tiltakene vil det være 

mulig å implementere. 

 

Museum Nord startet et sikringsarbeid på Å 

før Moskenes kommune sa opp avtalen. 

Arbeidet handler i hovedsak om 

brannsikring, blant annet renovering av 

bakerovn og piper samt sprinkling av de 

fredede byggene. Museum Nord har fått 

tilsagn om støtte til arbeidet fra Kulturrådet 

og Stiftelsen UNI. Dette sikringsarbeidet bør 

ferdigstilles i løpet av 2019. 

 

Museum Nord har tatt bygningsvedlikehold 

på stort alvor. Blant de største tiltakene var 

restaurering av fjøset på Å og smøring av 

mange tak i sentrum av gamle Å. Driften er 

blitt noe “lettere” gjennom reduksjon av 

bygningsmassen. Dette har skjedd ved at 

bruksretten til deler av bygningene er 

tilbakeført fra Stiftelsen Gamle Å til eieren 

SHE Holding. 
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8. VÅGAN 
 
Avdeling Vågan består av fire enheter: 

Lofoten Krigsminnemuseum (LKM) i Svolvær 

og Galleri Espolin (GE), Lofotmuseet (LM) 

og Lofotakvariet (LA) i Storvågan ved 

Kabelvåg. LKM er et temamuseum, mens de 

tre sistnevnte enhetene danner grunnlaget 

for SKREI opplevelsessenter, som er et 

framtidig temamuseum. I tillegg ligger 

Kystverkmusea under avdeling Vågan. 

Prosjektet SKREI er hovedmålet de 

nærmeste årene for tre av enhetene i 

avdeling Vågan. 

 

 
8.1 FORVALTNING 
 
Samlingene i Vågan inneholder objekter av 

ulike kategorier og temaer. LMs samlinger 

består av gjenstander, bygninger, 

fotografier og privatarkiv som gjenspeiler 

lofotfisket, med vekt på perioden 1850–
1950. GE har en unik samling etter Kaare 

Espolin Johnson, med kunstverk, 

gjenstander og ei boksamling, og LA har 

fisk og sjøpattedyr fra vårt område. Til sist 

har vi LKM, som består av en betydelig 

samling av gjenstander fra 2. verdenskrig, 

innsamlet av William Hakvaag. 

 

Disse særpregene gjør 

samlingsforvaltningen til en utfordring, og 

det skal utvikles og etableres planer for 

oppbevaring og sikring av samlingene. Det 

skal legges til rette for nye magasiner, som 

ivaretar de ulike samlingskategoriene. 

Enhetenes interne fagboksamlinger skal 

katalogiseres i en søkbar bibliotekbase, 

f.eks. Bibsys eller Bibliofil. 

 

Museum Nords felles 

samlingsforvaltningsplan skal tas i bruk, og 

prosedyrene i Spectrum, som er en 

internasjonal standard for 

samlingsforvaltning, skal følges. Arbeid med 

samlingene bør profesjonaliseres, og det er 

nødvendig med flere ressurser for å få 

gjennomført de ulike målene for bevaring 

og tilgjengeliggjøring av samlingene i 

Primus, og publisering på DigitaltMuseum. 

 

 
8.2 FORSKNING 
 
Avdeling Vågan forvalter et stort 

kildemateriale som danner grunnlag for 

forskning. Innenfor Skrei-enhetene har vi 

temaer og kilder som omfatter 

naturvitenskap, kunstvitenskap og 

kulturvitenskap, med fellesnevneren skrei og 

lofotfisket. 

 

LKM har sitt spesialtema, der krigshistorien, 

med objekter og annen informasjon, er 

kilder som kan brukes aktivt av skoleelever, 

studenter, forfattere og forskere. 

 

Det er et mål å øke intern forskning og 

forskerkompetanse innenfor flere 

vitenskaper og fagfelt. Dette krever 

menneskelige ressurser og økonomiske 

midler, og må prioriteres. 
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8.3. FORMIDLING 
 
Formidlingen i avdeling Vågan skal ses i 

sammenheng med samlingene og 

forskningen. Det satses på økt formidling 

både ved LKM og ved Skrei-enhetene. 

 

I løpet av planperioden er det et mål om å 

knytte de tre enhetene i Storvågan tettere 

sammen, med økt felles aktivitet og større 

grad av tverrfaglig samarbeid. Et besøk på 

området skal utvikles til en integrert 

opplevelse, som også vil styrke de tre 

enhetene. Det er et mål å gi alle gjester en 

god opplevelse hele året, ved å ta 

skuldersesongene aktivt i bruk. Det settes 

av ressurser til gjennomføring av flere 

arrangementer og samfunnsaktuell 

formidling knyttet til de ulike temaene, i 

tillegg til levende formidling og aktiviteter i 

området. Det er viktig å samarbeide med 

lokale aktører og arrangementer, og målet 

med en slik satsing er økt besøkstall og 

styrking av tilknytningen til 

lokalbefolkningen. 

 

I løpet av perioden skal videreutvikling av 

guidemanus prioriteres. Dette vil heve 

kvaliteten på formidlingsopplegget 

generelt, men også være en ressurs i 

opplæringen av de nye sesongarbeiderne 

som hentes inn hvert år. Det skal også 

igangsettes en felles områdeguiding, som 

et ledd i arbeidet med å knytte enhetene i 

Skrei tettere sammen. 

 

Skrei-enhetene er i en omstillingsfase i 

planperioden, og derfor vil utvikling av nye 

utstillinger på LM ikke være en prioritet. I 

stedet satses det på sjønære aktiviteter 

knyttet til tradisjonsbåter. I forbindelse med 

at driften av fembøringen Vågar overtas av 

Museum Nord Vågan, skal det satses på 

opplevelsesbasert formidling for å spre 

kunnskap om håndverket og teknikkene 

som kreves for bruk og vedlikehold av 

tradisjonsbåter. Det vil være en fordel å 

knytte til seg eksisterende miljøer, i tillegg 

til å bygge egen kompetanse. 

 

GE har som mål å skape et aktivitetstilbud 

for besøkende utover de ordinære 

utstillingene, f.eks. tegneverksted for barn 

og kulturelle arrangementer i samarbeid 

med lokale krefter. Utover dette vil GE i 

perioden opprette et kunstnerisk råd, som 

skal jobbe med mer langsiktig planlegging 

av framtidige utstillinger og samarbeid om 

Espolin. 

 

LA prioriterer styrking i formidling av 

havbruk og nye akvarier, og LKM 

opprettholder publisering av fotografier, 

bøker og den utadrettede virksomheten, 

som foredrag og bunkervandring i 

lokalmiljøet. 

 

Enhetene vil styrke aktivitet og formidling 

også utenfor sine lokaliteter, som å holde 

foredrag og delta på faglige arrangement. 

 

Digital formidling, spesielt rettet mot 

nettutstillinger, skal videreutvikles. 

 

 
8.4 MARKED OG NÆRINGSUTVIKLING 
 
Markeds- og næringsutviklingen i avdeling 

Vågan må sees i sammenheng med 
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satsingen på formidling og økt aktivitet. 

Museumsbutikken på GE, krambua på LM 

og suvenirbutikken på LA fortsetter sin 

aktivitet, og vil videreutvikle og spisse sine 

respektive vareutvalg. 

 

Besøk på enhetene skal prises etter 

markedet, og inngangsbillettsatser økes når 

det er naturlig. Det skal satses mer på salg 

av kombinasjonsbilletten for Skrei, og det 

tas sikte på at det er kun den som gjelder 

for et besøk ved Skrei-enhetene i framtida. I 

planperioden blir det viktig med tettere 

samarbeid når det gjelder markedsføring og 

promotering for å tydeliggjøre koblingen 

mellom enhetene, og for å styrke en felles 

identitet. Dette vil forenkle innsalg og 

promotering, og vil også være en fordel på 

sikt. 

 

Avdeling Vågan skal videreføre og forbedre 

det generelle markedsarbeidet, inkludert 

pressevisninger og visningsturer, samarbeid 

med Destination Lofoten, deltakelse på 

reiselivsmesser, oppfølgning av 

turoperatører og avtale med Hurtigruten. 

Distribusjon av markedsmateriell, 

annonsering i trykte medier og på nett, 

utsending og oppfølgning av 

pressemeldinger skal prioriteres, og økt 

aktivitet og bevisst bruk av sosiale medier 

skal være et satsingsområde. I planperioden 

vil avdeling Vågan også jobbe for å bli 

bookbare på nett. 

 

Det er et mål å bli mer synlig og aktiv på 

Museum Nords hjemmeside, og en 

oppgradering av nettsiden skal prioriteres. 

Dette krever ressurser, men for å gi det 

inntrykket som er ønskelig til potensielle 

besøkende og andre interesserte, er det 

essensielt å styrke museets tilstedeværelse 

på nett. Arbeidet med opprustningen av 

hjemmesiden drives sentralt av Museum 

Nord, men inkluderer tett kontakt med 

avdeling Vågan. 

 

 

8.5 KYSTVERKMUSEA 
 
Kystverkmusea er det nasjonale etatsmuseet 

til Kystverket. Det er organisert som et 

formalisert nettverk med fem 

deltakermuseer. Deltakermuseene 

rapporterer til Kystverket og søker årlig om 

tilskudd for å oppfylle 

etatsmuseumsfunksjonene. De fem 

museene er Lindesnes Fyrmuseum 

(koordinerende ledd), Jærmuseet, 

Sunnmøre Museum, Museum Nord og 

Museene for Kystkultur og Gjenreisning i 

Finnmark. I Museum Nord er Kystverkmusea 

organisatorisk knyttet til avdeling Vågan. 

 

Kystverkmuseas aktiviteter styres av de 

enkelte deltakermuseenes strategiplaner, 

men i tillegg har Kystverkmusea en egen 

strategiplan på nasjonalt nivå. 

 

Strategiplan Kystverkmusea 2020–2024 
Visjon/overordnet mål: Kystverkmusea skal 

være et fyrtårn med karakter. 

Hovedmål i perioden: 

• Utvikle fagkunnskap innenfor våre 

ansvarsområder med mål om å bli 

faglig ledende 

• Synlig i samfunnet 

• Relevant for publikum 
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Museumsfag
- 

område 

Mål Tiltak for å oppnå mål Samfunnsnytte/ 
betydning 

Ansvar/
hoved- 
ansvar 

Forskning og 

Formidling 
Kompetanse-

heving/utvikle 

fagkunnskap 

og økt synlighet 

Forskningsprosjekt LOS2020 i 

samarbeid med sjøfartsmuseer og 

UH-sektor. Arrangementssamarbeid 

med museer, kystlag, Kystverket 

Økt kunnskap og 

bevissthet i Norge om 

loshistorien 

Jærmuseet 

og 

Lindesnes, 

alle 

Formidling og 

forankring 
Økt synlighet Strategisk bruk av hjemmeside og 

sosiale media. Synlig logo på alle 

anlegg. Utarbeide mediestrategi 

Større kjennskap til 

KVMusea. Økt 

engasjement hos 

Kystverket 

Alle 

Forskning og 

formidling  
Økt synlighet. 

Publikasjoner/ 

bokutgivelse 

nasjonalt 

 

Besøksfyr. Bok med popularisert 

tema. God distribusjon. Samarbeid 

med gode forfattere og forlag 

Økt kunnskap om og 

interesse for våre 

tema. Styrke KVM som 

fag- og formidlings-

institusjoner 

Lindesnes/ 

alle 

Formidling Maritimt 

vitensenter 
Selge prosjektet til politikere og 

næringsliv. Samarbeide internt og 

eksternt om utstillinger 

Økt kunnskap om og 

interesse for våre 

tema. Styrke KVM som 

fag- og formidlings-

institusjon 

Jærmuseet, 

Tungenes 

fyr 

Formidling Hurtigrutemuseet Samarbeide internt og eksternt om 

utstillinger 
Økt kunnskap om og 

interesse for våre 

tema. Styrke KVM som 

fag- og formidlings-

institusjon 

Museum 

Nord 

Forskning og 

dokumentasjon 
Utvikle 

fagekspertise 
Gjennomføre forsknings- og 

dokumentasjons-prosjekt innenfor 

våre tema 

Styrke KVMusea som 

faginstitusjon 
Alle 

Forankring Være relevant for 

etaten 
Samarbeid med etaten om felles 

prosjekt, følge opp forespørsler 
Styrke KVMusea som 

etatsmuseum 
Alle 

Forankring og 

dokumentasjon 
Mer fokus på 

oljevern og ny 

navigasjons-

teknologi 

Samtids-dokumentasjon. Samarbeid 

med etaten 
Styrke KVMusea som 

etatsmuseum og 

faginstitusjon 

Alle 

Dokumentasjon 

(Forskning) 
Samtids-

dokumentasjon 
Utvikle egnet metodikk Styrke KVMusea som 

faginstitusjon 
Alle 

 

!  
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9. VESTERÅLEN 
 

9.1 INNLEDNING 
 
Avdeling Vesterålen er Museum Nords 

største og mest komplekse avdeling, både 

av hensyn til geografi og antall museer (7). I 

planperioden vil det nye Hurtigrutemuseet 

bli realisert (2020), og fokus rundt 

organisering, drift og bemanning vil gripe 

inn i den samlede organiseringa i hele 

Vesterålen, spesielt i forhold til de tre 

museene i Hadsel. 

 

Avdeling Vesterålen består av: 

• Norsk Fiskeindustrimuseum/Neptun 

sildoljefabrikk – Melbu 

• Vesterålsmuseet – Melbu 

• Hurtigrutemuseet – Stokmarknes 

• Sortland Museum (Kulturfabrikken og 

Jennestad handelssted) 

• Bø Museum – Vinje 

• Øksnes Museum – Alsvåg 

• Andøymuseet (Polarmuseet på 

Andenes, Andenes fyr, Risøyhamn 

bygdetun) 

 

Vesterålsavdelingen har også etablert nytt 

fellesmagasin i Melbu samfunnshus og 

midlertidige lagringslokaler på Neptun. 

Dette arbeidet ledes av vår 

forvaltningsleder, som også er fagleder 

forvaltning i hele Museum Nord. 

 

 

9.2 ORGANISASJON 
 
I Vesterålen er det per 01.01.2019 14,5 

årsverk. I tillegg har avdelingen hatt to 

lærlinger innenfor byggfag. Innleide 

tjenester fra LND, til sommer- og 

helgeguider på anleggene. Museum Nords 

administrasjon (lønn/personal) er også 

lokalisert til Melbu. 

 

Samarbeidet mellom enhetene fungerer 

godt, med stadig mer “flyt” av ressurser 

mellom hvert museumsanlegg. Felles 

kontorplasser på Sortland (i Kulturfabrikken) 

gjør at reiseavstandene blir tilfredsstillende 

og personellressursene kan utnyttes bedre 

utenom sesongene. 

 

Avdelingen har i siste planperiode 

gjennomgått et omfattende 

“generasjonsskifte” som også har medført 

tilgang på ny og mer sammensatt 

kompetanse. 

 

Tiltak 
• Flytte administrasjonen fra Melbu til 

det nye Hurtigrutemuseet for å 

oppnå rasjonaliseringsgevinst mht. 

bemanning 

• Felles kontorplasser på Sortland, 

som tas i bruk av de ansatte utenom 

sesong, når dette er fornuftig 

• Fordele oppgaver innad i 

avdelingen etter fag og ikke etter 

geografi 

• Slå sammen de tre 

museumsenhetene i Hadsel 

• Fortsette å holde håndverkerne 

samlet i én avdeling med 

utgangspunkt i kompetansen som 

allerede ligger hos de ansatte på 

Neptun. Skal dekke vernerunder, 

avvik etc. i Hadsel. Vurdere innleie 

av eksterne vs. egne ansatte 
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• Avklare stillingsvolum, med sikte på 

prioriteringer innenfor egne rammer 

i avdelingen 

• Kompetanseplan 

 

 

9.3 FORMIDLING 
 

To enheter, Sortland Museum og 

Hurtigrutemuseet, har åpent året gjennom. 

De andre enhetene har åpent i 

sommersesongen og i forbindelse med 

egne arrangementer. På Andøy er det 

også åpent i perioden januar-mars. 

 

Tiltak i planperioden 

• Etablering av nytt 

Hurtigrutemuseum 

• Ny utstilling på Sortland Museum 

• Utvikle nye utstillinger i Øksnes og 

Bø for å gjøre disse attraktive både 

for lokalsamfunn og tilreisende 

• Ny utstilling på Norsk 

Fiskeindustrimuseum 

• Avklaringer vedr. videre drift i 

Andøy, ny fyr- og havneutstilling 

og/eller samarbeid/drift av “The 

Whale” 

• Avklare Bø kommunes signaler om 

nytt bygg på museumsområdet og 

se dette opp mot utendørsgalleriet 

som allerede er etablert på området 

• Ta i bruk og utvikle digitale 

formidlingsarenaer i forlengelsen av 

CINE-prosjektet 

• Digital formidling/SOME. 

Videreutvikle innhold 

• Videreutvikle samarbeid med 

skolene gjennom en felles DKS-

satsing – i tillegg til lokale tiltak. 

Dette gjelder også for 

videregående skole. Egen dedikert 

museumspedagog vurderes 

• Kurs og samordning av guider – 

opplæring og kompetanseheving – 

dele ressursene mellom enhetene. 

Aktiv guiding 

• Events. Videreutvikle tilbudene 

• Foredrag, samarbeid med Nordland 

Akademi for Kunst og Vitenskap 

• Temporære utstillinger – utarbeide 

selv min. én per år. Kobles mot 

forskning 

• Gjøre en nærmere vurdering av 

hvilke museer som skal være 

sesongåpne 

• Jobbe aktivt og samarbeide med 

lokale eiere og historielag, 

venneforeninger etc. 

 

 

9.4 FORVALTNING  
 

• Videreutvikle avdelingens magasin 

på en profesjonell måte 

• Prioritering av hva som skal 

magasineres 

• Flytte gjenstander fra uegnede 

lagre 

• Planlegge og gjennomføre 

registrering og magasinering av 

Hurtigrutemuseets gjenstander 

• Tilgjengeliggjøring av gjenstander 

til utstillinger og på DigitaltMuseum 

• Følge opp samtlige samlinger med 

sikte på å oppnå et tilfredsstillende 

nivå mht. registrering og 

magasinering i planperioden. 

Prioriteres 
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• Sette av nødvendige ressurser på 

budsjett (samlingsleder) 

• Prosjektorganisere arbeidet og 

prioritere enhetene 

• Plukke ut nøkkelpersonell som 

dedikeres oppgavene, også med 

ansvar for praktisk utførelse 

 

 

9.5 BYGNINGSFORVALTNING 
 
Kartlegge og prioritere kritiske behov i 
bygningsmassen 

• Risøyhamn bygdetun – tak og 

vinduer flere bygg 

• Andøymuseet – Polarmuseet 

• Bø Museum – tak og vinduer 

• Øksnes Museum – butikk – tak 

(mulig flytting, jfr. signaler fra 

industri og kommune) 

• Vesterålsmuseet – tak Rødgården 

og tak og vegg Vesterålsmuseet 

• Sortland – Jennestad – el-anlegg, 

maling av tak og vegg mot vest 

• Finansiering – Stiftelsen UNI, eierne, 

andre – strategiske prioriteringer 

 

9.6 FORSKNING 
 

• Målsetting: levere forskning til 

fagfellevurderte artikler 

• Samarbeid med NAKV – 

forskningsprosjekt 

• Forskningsprosjekt i forbindelse 

med HRM prioriteres 

• Tettere og mer målrettet samarbeid 

med Museumsnettverkene 

• Målrettet samarbeid med 

universitetene – masteroppgaver – 

forskningsstipend til 

masterstudenter 

• Nordlandsforskning – 

følgeforskning på prosjekter 

• Legge til rette for 

videreutdanning/kompetanseheving 
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10. OFOTEN 
 

10.1 INNLEDNING 
 

Avdeling Ofoten består av fire 

museumsanlegg i Tysfjord, Ballangen og 

Narvik kommuner. 

 

Korsnes ligger i ytre del av Tysfjord og er et 

gammelt kommunikasjonssenter. Her var 

handelssted, post- og telegrafekspedisjon 

og dampskipsanløp. Det gamle 

postkontoret står intakt. Bygningene er fra 

1700- til 1900-tallet. En utstilling om 

fotograf Magdalene Norman (1877–1979) 

har funnet sin naturlige plass i den gamle 

låven. Det var her på Korsnes Magdalene 

ble født og vokste opp, og det var hit hun 

returnerte senere i livet og lenge arbeidet 

som poståpner og dampskipsekspeditør. 

 

Kjøpsvik: Lensmannsgården og 

Hellandsbygget forteller stedets historie fra 

norsk og samisk fiskebondekultur til 

industrisamfunn. I 1918 etablerte Nordland 

Portland Cementfabrik seg i 

Gásluokta/Kjøpsvik og forandret bygda 

totalt. Utstillingen SPREKK – om fjell og folk 

i Tysfjord bruker historiske fotografier 

sammen med lokale materialer, som kvarts 

og sement, til å fortelle om utviklingen i 

kommunen. Norges nasjonalfjell Stetind er 

selvsagt gitt behørig plass og omtale i 

utstillingen. 

 

Ballangen: Museet er en staselig bygning i 

Bjørkåsen. Huset har tidligere vært 

hovedkontor for Bjørkaasen Gruber. Museet 

presenterer den omfattende 

gruvevirksomheten som har vært i 

Ballangen siden 1600-tallet. Bergverk har 

vært en viktig næringsvei i Ofoten, og på 

Ballangen Museum kan du bli bedre kjent 

med historien fra gamle dager. Gjennom 

gjenstander og foto dokumenteres driften 

ved gruvene. 

 

Narvik: Hovedtema er industrihistorie, 

byggingen av Ofotbanen, malmtransporten 

på skinner, utskipningen av jernmalmen og 

byens utvikling i mer enn hundre år. Museet 

holder til i NSBs tidligere 

administrasjonsbygg, en monumental 

murbygning oppført i 1902, i naturskjønne 

omgivelser. Fra museet og museumshagen 

har besøkende god utsikt over havna, 

LKABs anlegg og store deler av byen. 

 

Avdelingen har gjennomført en omfattende 

omorganisering, og nye ansatte har kommet 

til i løpet av 2018. Hovedkontoret ligger i 

Narvik, og det vil bli en utfordring for oss å 

drifte anleggene gjennom ambulerende 

tjenester. 

 

I forbindelse med kommune- og 

regionreformen er det vedtatt at Tysfjord, 

Ballangen og Narvik kommuner skal slås 

sammen til en ny Narvik kommune. Tysfjord 

vil bli delt i to. Dette vil få innvirkning på 

våre strategier for perioden. Det skal 

avklares om alle museumsanleggene blir 

med i Museum Nords portefølje, eller om 

anlegg deles etter den nye 

kommunegrensen. Ved etablering av en ny 

kommune kan museets rolle ha stor 

betydning for å ivareta kulturarven, og føre 

den videre inn i integreringsprosessen for å 

bygge en felles identitet for alle. 
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Nord-Norge har klart å skape en positiv 

trend med en samlet søknad om alpin-VM 

lagt til anleggene i Narvik. Narvik er nå 

Norges foretrukne kandidat til dette mega-

arrangementet. Dette har skapt en svært 

positiv trend i Ofoten, og en samlet 

landsdel står bak. Dette faktum skal vi 

forsøke å dra nytte av i framtidige strategier 

og handlingsplaner. Fokuset Narvik har fått 

og kommer til å få, gir oss muligheter til å 

utvikle et attraktivt museum rettet mot den 

økte tilstrømmingen av mennesker som et 

stort alpinarrangement skaper. Museet 

satser på kulturturisme, og kulturarven i 

Ofoten, med bergverksindustri og jernbane, 

skal gjøre museet til et ønsket sted å 

besøke. 

 

Denne strategiplanen skal være 

retningsgivende gjennom hele perioden. 

Den tar utgangspunkt i Museum Nords 

hovedstrategier, som skal gjenspeiles i 

regionens arbeid for å nå målene. 

 

Strategiplanen skal danne grunnlag for 

kortsiktige og målbærende handlingsplaner 

innen de ulike temaer. Disse 

handlingsplanene skal rulleres årlig 

gjennom kontinuerlig evaluering og 

forbedring der hele staben skal delta. 

 
10.2 VISJON OG MÅL 
 
Når en gjest forlater vårt museum etter et 
besøk, skal vi ha gjort opplevelsen så god 
at vi kan være sikre på at gjesten kommer 
tilbake. 
 

Dette kan vi få til når vi gjør opplevelsen 

ekte ved at vi engasjerer og begeistrer 

gjesten med den unike historien vi skal 

fortelle. Museene skal være innbydende for 

alle, og vi skal oppsøke nye brukergrupper 

som ikke tradisjonelt besøker museene. I 

det arbeidet skal vi benytte ulike og 

mangfoldige kommunikasjonsplattformer. 

 

Historiene og utstillingene skal spisses mot 

temaene geologi, bergverk og jernbane i 

formidlingsarbeidet. De skal være attraktive 

og interessante og fortelles på en 

mangfoldig måte slik at gjestene må ta alle 

sine sanser i bruk i besøket. 

 

Våre hovedmål for avdelingens utvikling er: 

• Følge opp styrevedtak (30/18) fra 

Museum Nord ad. Utvikling av 

museet i Narvik 

• Utvikling av Geopark-konseptet 

 
10.3 ORGANISASJON 
 
Avdelingen skal ha en dynamisk 

organisasjonsstruktur. Det betyr at alle 

ansatte skal utføre oppgaver på alle 

anleggene i avdelingen. Det er fast ansatte 

som skal drive museene, men det tas inn 

ekstra hjelp på midlertidig basis for 

vedlikeholdsoppgaver og ferie-

/sesongavvikling. Det er per i dag fire fast 

ansatte ved avdelingen og en som er i en ti 

prosent stilling, lønnet av Lofotr 

Næringsdrift A/S. 

 

Disse innehar følgende hovedkompetanse 

og ansvarsområder: 
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• Museumshandverker i 100 % stilling. 

Ingen formell kompetanse, men har 

stor praksiserfaring. Betjener alle 

anleggene våre med 

vedlikeholdsoppgaver. Har HMS-

ansvar og er verneombud 

• Konservator i 100 % stilling. 

Mastergrad i historie, og bred 

erfaring fra arbeid med museum. 

Hovedoppgavene vil ligge til 

forvaltning og samlinger, samt 

administrasjon 

• IKT (ca. 10 % Lofotr Næringsdrift). 

Timelønnet med ansvar for drift og 

sikkerhet av avdelingens 

datasystemer 

• Avdelingsdirektør i 100 % stilling. 

Utdannet i pedagogi og ledelse med 

bred erfaring fra personalledelse. 

Hovedansvar for alle områdene og 

utvikling i avdelingen 

• Museumskonsulent geofag i 100 % 

stilling. Mastergrad i geofysikk. 

Hovedoppgaver vil ligge til geologi 

og bergverk samt utvikling av 

geopark 

 

Organisasjonen skal framstå som en 

miljøbevisst enhet i alle våre gjøremål. 

Dette skal synliggjøres gjennom 

sertifiseringskrav. Personalets sikkerhet skal 

ivaretas på en god og hensiktsmessig måte 

gjennom involverende bruk av etablert 

HMS-system. 

 

For å kunne ivareta de kommende 

oppgaver skal personalet dyktiggjøres innen 

sine ansvarsoppgaver gjennom 

kompetanseheving. 

 

Vi skal sette oss noen klare mål i 

handlingsplanen som vi skal nå, og det vil 

være vesentlig for oss å opprettholde og 

utvikle de samarbeidsavtaler vi har med lag, 

foreninger, organisasjoner og næringsliv. 

Organisasjonen må bygge seg et nettverk 

både lokalt og internasjonalt. 

 

 
10.4 FORMIDLING 
 
Vi skal formidle dokumenterbare historiske 

fakta gjennom våre gjenstander og 

nedskrevne historie og bilder. 

Dokumentasjonen som er i museets 

forvaring skal gjøres lett tilgjengelig for alle 

som ønsker å benytte den til forskning. 

 

Vi skal formidle gjennom utstillinger og 

aktiviteter. Formidlingen skal legges opp til 

at gjestene kan ta i bruk hele sitt 

sanserepertoar i opplevelsen. 

 

Narvik 

• Utvikle lokalene vi er i nå, 

Administrasjonsveien 3 

• Nye lokaliteter for museet. Se styrets 

behandling av saken september 2018 

• EL 12 skal i utstilling som en 

attraksjon for dokumentasjon på 

teknisk og industriell historie, og aktiv 

opplevelse 

 

Ballangen 
• Utvikle museet til formidlingsarena 

for geologi og bergverk 

• Tilrettelegge for geologiturer 

(Geopark) (Melkedalen og Keiploftet) 

• Elkraft-utstilling 
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Tysfjord 

• SPREKK må synliggjøres slik at 

lokalbefolkningen lærer seg den å 

kjenne og tar med seg besøkende 

• Vi skal definere og analysere 

dagens og framtidige brukere, både 

lokale og tilreisende 

• Vi skal samarbeide med skolene i 

kommunen og kunne tilby gode 

formidlingsopplegg i forbindelse 

med den kulturelle skolesekken og 

utnytte mulighetsrommet og 

etablere faste avtaler for 

grunnskolene 

• DKS-produksjon innen kulturarv for 

videregående skoler 

• Gjøre museet til en selvfølgelig 

plass for kunnskap, læring og 

opplevelser for grunn- og 

videregående skoleelever 

• Utvikle formidlingsprogram innen 

geologi, bergverk og 

industrialisering 

 
 
10.5 FORVALTNING 
 
Narvik 

• Opprydding i avdelingens magasiner 

i Narvik, eventuelt etablering av 

fellesmagasin for avdeling Ofoten: I 

dag har vi objekter (gjenstander, 

foto, arkivalia, lydbånd og bøker) 

oppbevart på flere rom i 

administrasjonsbygget, EF-lageret og 

E-verksfløya. Våre magasiner er stort 

sett overfylte, og dette setter en 

stopp for aktiv innsamling av objekter 

knyttet til bergverk, jernbane og 

industrihistorie, som vi har for lite av. 

Kartlegging av klima i magasiner i 

Narvik som vi har startet høsten 2018 

har påvist en del feil og mangler som 

skal utbedres. 

• Narvik kommune har pålagt oss å 

tømme de to rommene i kjelleren til 

E-verksfløya som vi fortsatt 

disponerer, pga. kommende salg av 

bygget. Vi har fått flyttet ut foto som 

ble oppbevart der, men rommene er 

fortsatt i bruk som et mellomlager. 

• Fotografier er i dag oppbevart på sju 

forskjellige rom i 

administrasjonsbygget, noe som gjør 

det vanskelig å tilfredsstille krav til 

trygge oppbevaringsforhold i alle 

rom. Fotografiene skal i kommende 

periode samlokaliseres i to eller tre 

rom i bygget. 

• Lydopptak og videoopptak er i dag 

oppbevart på flere forskjellige steder 

i administrasjonsbygget. Disse skal 

samlokaliseres i ett rom. 

• Det skal bygges ett rom til i andre 

etasje på EF-lageret som skal brukes 

som magasin. Vi har ennå ikke fått på 

plass bjelken som skal støtte gulvet til 

eksisterende magasin i andre etasje. 

Så lenge denne ikke er på plass, kan 

vi ikke fullt ut utnytte kapasiteten til 

dette rommet. Det forventes at dette 

arbeidet blir fullført i kommende 

periode. 

• MNN var nødt til å flytte store deler 

av sine samlinger i perioden 2015–
2018. Selv om det ble brukt en god 

del tid på å sikre at flytting skulle 

gjøres på en oversiktlig og trygg 

måte, kom en del objekter på avveie. 

I tillegg ble det avdekket en del glipp 
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ved tidligere registreringer. Derfor 

skal det i kommende periode 

gjennomføres en ordentlig revisjon 

av alle samlinger til Ofoten Museum. 

• Aktiv innsamling av objekter knyttet 

til bergverks-, jernbane- og 

industrihistorie: 

Vi har altfor få gjenstander i dag som 

er knyttet til bergverks-, jernbane- og 

industrihistorie. Skal museet satse 

tungt på disse områder, er vi nødt til 

å drive med aktiv innsamling. Det er 

også ønskelig å ta over en del 

objekter som i dag tilhører andre 

organisasjoner i Narvik (f.eks. 

“skivogna”). Det er i dag lite 

oppbevaringsplass som kan brukes til 

nye aksesjoner. Derfor er det 

ønskelig å bli kvitt en del gjenstander 

som er lite relevante for MNN (f.eks. 

ved å flytte dem til MNs 

fellesmagasin, ev. å avhende dem) 

for å frigjøre plass til nye aksesjoner. 

Sett i lys av dette er det også 

ønskelig å etablere et stort 

fellesmagasin for hele avdeling 

Ofoten i eller nær Narvik, eventuelt i 

samarbeid med Narviksenteret og 

Sør-Troms Museum. 

 

Ballangen 
• Revisjon av samlinger til BM: Veldig 

mange objekter BM har i sine 

samlinger er ikke registrerte. Dette 

gjelder både gjenstander og bilder. 

Det finnes per i dag ikke magasin i 

Ballangen; gjenstander er lagret på 

steder som ikke passer til 

oppbevaring av 

museumsgjenstander. Arbeidet med 

etablering av et magasin i kjelleren er 

satt i gang, men er langt fra å være 

ferdig. Magasinet skal ferdigstilles før 

vi kan gjenoppta registrering av 

objekter. 

 

Tysfjord 

• Ferdigstillelse av magasinet i andre 

etasje på Hellandsbygget 

• Flytting av objekter til nytt magasin 

• Revisjon av samlinger 

• Stedfesting i Primus hvor 

gjenstandene oppbevares 

• Opprydding i åpent magasin i 

Lensmannsgården 

• Oppstart av klimalogging i magasiner 

til MN-D/T 

 

Felles 
• Revisjon av innsamlingsplaner for 

tidligere avdelinger 04, 08 og 12 

• Eventuelt etablering av fellesmagasin 

for avdeling Ofoten 

• Oppstart av aktiv innsamling iht. 

revidert innsamlingsplan 

• Gjennomgang av avtaler med 

eierforeninger i forbindelse med ny 

samlingsforvaltningsplan til MN. 

Eventuelt overtagelse av eieransvaret 

 

 
10.6 FORSKNING 
 
• Geopark-samarbeid 

• Bygge samarbeidsavtaler med 

universiteter i Nord-Norge 

• Internasjonale prosjekter innen 

industriell kulturarv 

 



 
STRATEGIPLAN 2019–2023  
 
 

 
 
  s. 48 / 49   

10.7 OMDØMME 
 
• Museum Nord – Ofoten skal fram fra 

glemselen. Besøkstall skal opp i 

enhetene gjennom å skape et 

positivt omdømme. 

• Vi skal være bevisst i 

omdømmebygging i alle våre 

handlinger gjennom et godt 

personalmiljø og et bærekraftig ytre 

miljø. Dette gjør vi gjennom å være 

aktiv og systematisk i bruken av 

sosiale medier, og levere positive 

nyheter til redaksjoner. 

• Miljøfyrtårn-sertifiseringen skal 

vedlikeholdes årlig, re-sertifiseres 

hvert tredje år, og brukes i vår 

markedsføring. 

• Gjestene våre er de viktigste 

omdømmebyggere. Gjestene våre 

skal tas med i jobben med å spre et 

godt omdømme for museene i 

Ofoten. 

• Konkrete aktiviteter for et positivt 

omdømme skal framgå i vår 

handlingsplan. 

 

 

10.8 ØKONOMI 
 

Antall faste stillinger er nå besatt. Lønn og 

pensjon tar den største delen av budsjettet. 

Gjennom omorganiseringen i forrige 

strategiperiode er antall stillinger gått ned 

slik at en større del av budsjettet kan brukes 

til drift og utvikling. 

 

Budsjett og regnskap skal organiseres i en 

felles enhet i løpet av perioden. Avdelingene 

04, 08 og 12 organiseres under ett 

budsjettkapittel. 

 

Avdelingen skal synliggjøre sitt behov for 

vedlikehold og driftsmidler for å ivareta 

gjenstander, bygninger og drift av anleggene 

ut fra kartlegging av hvert enkelt anlegg (jfr. 

forvaltningsplan). 

 

Det er to betydelige utviklingsprosjekter i 

avdelingen: GEOPARK og nytt 

museumsanlegg i Narvik. For å jobbe fram 

disse prosjektene må avdelingen tilføres 

friske ressurser. Spesielt gjelder dette 

prosjektstyring av Geopark. 

 

Økonomiplan og årsbudsjett skal balanseres i 

regnskapene, og Museum Nords 

målsettinger om avsetting skal innfris. 
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