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Søknad om økonomisk støtte til utbygging
Helgeland Museum
Rådmannens innstilling:
Herøy kommune avslår søknaden fra Helgeland museum avdeling Herøy om støtte til arbeider med
graving av grøfter og legging av rør for avløp og trykkvannsforsyning i forbindelse med etablering
av toalett, kontor og kjøkken i fjøset på Prestegården.

Saksutredning:
Bakgrunn:
Helgeland museum avdeling Herøy søker i brev av 19.5.2017 til Herøy kommune om et tilskudd på
kr 70 000 til støtte til arbeider med graving av grøfter og legging av rør for avløp og
trykkvannsforsyning i forbindelse med etablering av toalett, kontor og kjøkken i fjøset på
Prestegården. Prosjektet forutsetter flytting av låvetrappa, utforming av ramper for rullestolbrukere
og oppsetting av to smårom for toalett og kontor. Golvet isoleres for å utvide bruken av museet
også utover sommersesongen. Tiltaket er godkjent av kulturvernavdelingen i Nordland fylket.
Mesteparten av utbyggingen skal gjennomføres og bekostes av museumsavdelingen i Herøy.
Hele prosjektet hadde en kostnadsramme på kr 390 000 (brutto, dvs. ink. mva.), hvorav museet selv
står for kr 200 000 i egne midler og eget arbeid og Herøy historielag med kr 100 000. Det er lagt
inn tilskudd fra kommunen på kr 90 000 ink. mva., dvs kr 72 000 eks. mva.
Prosjektet er under bygging.
Vurdering:
Helgeland museum avdeling Herøy synes å få mye ut av begrensede ressurser. Museet har en
sentral plass i Herøysamfunnet, bl.a. i forbindelse med Herøydagan og som reiselivsanlegg på
sommerstid. Den utbyggingen som nå foregår har bl.a. som mål å kunne utvide bruken av anlegget
både med hensyn på type arrangementer og årstid.
Herøy kommuner yter et årlig tilskudd (kr 370 000 i 2017) til Helgeland museum som i
utgangspunktet skulle dekke halve stillingen til en museumsarbeider med arbeidssted på Herøy.
Rådmannen mener tiltaket i og for seg er positivt for både museet og for lokalsamfunnet. I
utgangspunktet ønsker kommunen å få anledning til å vurdere eventuell støtte før prosjektet er
igangsatt. Dette for å unngå å bli satt under et uheldig press.
Det er ikke satt av midler til slike tiltak i budsjettet for 2017. Rådmannen innstiller derfor på avslag.
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Søknad datert 19.05.2017
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