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Strategiplan 2020 - 2025 skal være et overordnet planverk
for Nordlandsmuseet, og førende for hele virksomheten i
det konsoliderte museet. Strategiplanen bygger på, og er
en videreføring av Strategiplan 2015 – 2025. Arbeidet ble
innledet på et styreseminar i september 2019, og fullført
våren 2020. Den årlige museumsplanen skal forankres i
denne strategiens målformuleringer og satsingsområder.

Nordlandsmuseet har følgende formål:
Nordlandsmuseet samler inn, bevarer, forsker på og
formidler Saltens 10 000-årige historie. 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. Museet skal drive en allsidig
formidling av resultatene av dette arbeidet.
Nordlandsmuseet skal være kompetansesenter for
museal virksomhet i regionen, og skal fremme
koordinering og samarbeid i kulturvernarbeidet lokalt og
regionalt. Museet skal også engasjere seg i utvikling av
museumsfunksjoner på fylkesnivå, og delta i nasjonale
og internasjonale museale nettverk.

Visjon
Nordlandsmuseet skaper opplevelser av historien.

Verdier
Engasjert og gjestfri:
Formidlingsglede og imøtekommenhet skal prege
museet. Det kollegiale felleskapet skal kjennetegnes
av respekt og samarbeid, stolthet og arbeidsglede.
Museets ansatte er museets viktigste ressurs.
Kunnskapsrik og i bevegelse:
Faglig utvikling, nytenking og profesjonalitet skal være
et kjennetegn for museet. Offentligheten, gjester og
samarbeidspartnere skal møtes med overskudd og
utviklingsvilje. Ny og aktuell kunnskap skal være basis
for all formidling.

Målgrupper
Museets virksomhet er rettet både mot de som bor i
regionen, og mot de som besøker oss fra andre steder i
inn- og utland. Målgruppene er i et overordnet perspektiv
bredt definert, men det enkelte anlegg gjør egne
prioriteringer i henhold til sin egenart og beliggenhet.

Faglige, tematiske og strategiske
satsingsområder
• Kyst- og fiskerihistorie som grunnlag for regional 		
og nasjonal samfunnsutvikling.
• Bodø bys historie
• Industrihistorien i Salten
• Krigshistorie med vekt på krigsfangenes historie
• Det samiske Salten
• Litteraturarven etter Knut Hamsun
• Saltens kulturhistorie

Prioriterte prosjekter i planperioden
• Nordlandsmuseet skal bidra til å etablere en felles 		
bygningsverns- og konserveringstjeneste for Nordland.
• Nordlandsmuseet skal ta aktivt del i Bodø 2024 – 		
Europeisk kulturhovedstad - og arbeide for at 			
prosjektet blir vellykket.
• Gjennomføre et prosjekt for nytt hovedmagasin til 2025.
• Utvikle og etablere «Beiarn gamle prestegård – senter for
immateriell kulturarv 2025».
• Mulighetsstudie «Sulitjelma museum 2030» skal følges
opp, og være i ferd med å realiseres.
• Gjennomføre et prosjekt for fornyelse av hovedutstilling i
Hamsunsenteret.
• Fullføre en utbygging av Bymuseet i Bodø med hovedformål om «Tilgjengelighet for alle».
• Deltagelse i et utviklingsprosjekt for Gildeskål kirkested.

Forankring
Nordlandsmuseet har en sterk forankring i Nordland, og i
Saltenregionen spesielt.
De 9 kommunene i Salten, og Nordland fylkeskommune, er
våre nærmeste og viktigste strategiske samarbeidspartnere.
Mål
• Museet skal være en sterk bidragsyter til å styrke det
regionale arbeidet om kulturarven i Nordland. Drift og
utvikling av virksomheten skal være forankret i lokale,
regionale og nasjonale prioriteringer.		
Tiltak
• Kontinuerlig dialog med kommunene, fylkeskommunen,
Salten regionråd og nasjonale aktører gjennom jevnlige
møter, deltagelse i relevante nettverk og gjennom 		
tilstedeværelse på relevante samarbeidsarenaer.
• Sørge for god dialog med lokale aktører gjennom egne
møte- og samarbeidsinitiativer.
• Definere og prioritere samarbeidspartnere lokalt, 		
regionalt og nasjonalt.
• Museets ansatte oppfordres til å delta i offentlige rom,
og aktivt formidle og dele kunnskap fra museets 		
fagområder.
• Det skal tas initiativ til at museet brukes som arena for
temaer som berører vår felles kulturarv.

Forskning og kunnskapsutvikling
Forskning og kunnskapsutvikling skal være det faglige
grunnlaget for innsamling, dokumentasjon og formidling
ved Nordlandsmuseet. Forskningsaktiviteten skal drives
planmessig og styres av våre prioriterte satsningsområder.

Mål
Nordlandsmuseet skal være en attraktiv samarbeidspartner for museer og relevante forskningsmiljøer nasjonalt
og internasjonalt.
Tiltak
• Videreutvikle samarbeid med universiteter og andre
FoU-organisasjoner.
• Være deltager i FoU-nettverk nasjonalt og internasjonalt.
• Ha forskningssamarbeid om konkrete prosjekter med
definerte aktører nasjonalt og internasjonalt.
• Museet skal legge til rette for egen og andres forskning
på museets samlinger.
• Drive faglig utvikling også på kulturbaserte opplevelser
og læringsprosesser.
• Videreutvikle arbeidet med egne faggrupper på tvers av
de enkelte anleggene.
• Målrettet kvalifisering av våre ansatte til å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.
• Sørge for at det avsettes tilstrekkelig med ressurser til
forskning i henhold til forskningsplan.

Formidling
Nordlandsmuseet skal bidra til å øke interessen for og kunnskapen
om Saltens 10 000-årige historie gjennom formidling og opplevelser
som involverer, engasjerer, skaper innsikt og refleksjon.
Mål
Museet skal nå et bredt publikum med kunnskap og opplevelser, og
være tilgjengelig for alle.
Tiltak
• Etablere en aktiv og koordinerende faggruppe på tvers av 		
enhetene, med ansvar for å evaluere og fornye museets 		
formidlingsopplegg jevnlig.
• Holde høy kvalitet på all vår formidling
• Styrke vår formidling på digitale plattformer. Våre viktigste
formidlingstema skal også være synlige digitalt, i form av tekster,
digitale utstillinger, eller andre formidlingsformer.
• Utvikling av nye formidlingsopplegg skal vurderes kritisk opp mot
kapasitet og eksisterende tilbud.
• Sammensatte kulturuttrykk, samarbeid og dialog med andre
kulturaktører er et mål for museet.
• Jobbe for universell utforming i den videre utviklingen av museet.
• Vi ønsker å være inkluderende, og etterstrebe å nå ut til nye
målgrupper.
• Legge vekt på kontroversiell kulturarv, dialog og debatt i 		
utformingen av vår formidling.
• Museenes enkelte anlegg skal ha en tydelig identitet og profil, 		
og et aktivt informasjons- og markedsarbeid.
• Bygge en sterk merkevare med klare kundeløfter og en sterk og
klar profil.

Fornying
Nordlandsmuseet skal kontinuerlig arbeide for å utvikle
og fornye seg i takt med samfunnet. Dette er vesentlig for
å formidle og skape forståelse for de verdier vi forvalter på
vegne av Nordland og Saltenregionen.
Mål
Museet skal arbeide planmessig med faglig fornying,
videreutvikling og profesjonalisering slik at vi er oppdaterte
og aktuelle i alle deler av virksomheten.
Tiltak
• Publikumsbesøket skal styrkes årlig gjennom utvikling
av attraktive opplevelser for alle besøkende.
• Videreutvikle samarbeidet med bedriftsnettverk,
destinasjonsselskaper og andre aktører fra reiselivssektoren regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Videreutvikle og styrke vår kommersielle satsing
gjennom datterselskapet Makalaus AS.
• Satsing på å ta i bruk digitale løsninger og verktøy i alle
deler av virksomheten.
• Sørge for at alle tilbud, lokaliteter og anlegg er
bærekraftige og engasjerende.
• Jobbe for å oppfylle FNs bærekraftsmål i de ulike deler
av vår virksomhet.
• Arbeide for å styrke vår kunnskap og beredskap i
forhold til globale utfordringer som klimaforandringer,
migrasjon og helse.

Forvaltning
Forvaltning i Nordlandsmuseet inkluderer ivaretagelse
og bevaring av gjenstander, bygninger, miljø, fotografier,
arkivalia og immateriell kulturarv. Nordlandsmuseet skal
ha en samling som er strategisk definert og planmessig
forvaltet.
Mål
Museenes samlinger skal sikres og bevares best mulig
for ettertiden, og gjøres tilgjengelig for publikum og for
forskning. Nordlandsmuseet skal ha gode lagrings- og
magasinforhold og en bygningsmasse i god stand.
Tiltak
• Fortløpende gjennomføre utbedringer og sikringstiltak i
henhold til forvaltningsplan.

• Utarbeide en plan for å kontrollere og sikre magasin- og 		
oppbevaringsforholdene jevnlig.
• Sikre god oversikt over alle gjenstander, også gjenstander på
lager og i magasin.
• Arbeide med å lukke etterslepet i registrering, fotografering og
digitalisering av våre samlinger.
• Jobbe videre med sikringstiltak i våre kulturhistoriske og fredede
anlegg i forhold til brann, tyveri og naturskade.
• Innsamling og registrering av immateriell kulturarv i vår region
skal være et satsingsområde.
• Etablere en egen organisatorisk enhet i samarbeid med de andre
regionale museene, Norsk Luftfartsmuseum, Narviksenteret og
Arran Lulesamiske senter for å ivareta spesialistoppgaver knyttet
til samlingsforvaltning, konservering og bygningsvern i Nordland
fylke.
• Etablere nye magasiner og konserveringsfasiliteter til 2025.

Organisasjon og økonomi
En solid og bærekraftig økonomi er en forutsetning for å utvikle
en kvalitativ god og verdiskapende organisasjon. For å få til
faglig utvikling, nytenking og profesjonalisering er økonomisk
handlingsrom en vesentlig faktor.
Mål
Nordlandsmuseet skal være en robust og nytenkende 		
organisasjon med stabil økonomi, god ressursutnyttelse og et
godt samhold med faglig utveksling og utvikling.
Museet skal ha en adekvat organisering med klare ansvars- og
myndighetsstrukturer.
Tiltak
• Arbeide videre med organisasjonsutvikling og evaluere
organisasjonen fortløpende, og i takt med samfunnsendringer og betingelser.
• Museet skal arbeide for å styrke egenkapitalen og 		
egeninntjeningen.
• Det skal jobbes strategisk med å kommersialisere 		
opplevelsesprodukter og ha inntjening på disse.
• Videreutvikle samspillet mellom Nordlandsmuseet og
datterselskapet Makalaus AS.
• Sikre økonomisk handlingsrom gjennom aktiv dialog
med interessehavere og samarbeidspartnere.

