Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Virksomhetens
beretning 2005

Avtalen mellom Rendalen Bygdemuseum og
Nordøsterdalsmuseet signeres, Eli Skoland og
Per Hvamstad
2005 er andre året i den nye institusjonen, Nordøsterdalsmuseets, virksomhet.
Fra 1. juli tok Nordøsterdalsmuseet over
driftsansvaret ved Rendalen Bygdemuseum og omfattet dermed 8 avdelinger
med 142 hus, 132 antikvariske og 9 driftsbygninger, på 33 lokaliteter, ca 20000
gjenstander, ca 95 ulike arrangement og
et samlet besøkstall på vel 16500.
Styret har i 2005 (fra 9. mars) bestått av:
Astrid Skaug, Tynset, (2004) leder, Toril
Andreassen, Rendalen, (2004) nestleder,
Ola Jonsmoen, Alvdal (2004), Arne
Karlsen, Tolga (2004). Tor Stenersen
Folldal (2005) og Torgeir Rennemo fra de
ansatte. Vararepresentanter har vært
Oddveig Eggen, Os, Tove Hagen,
Rendalen og Bjørn Øyan, Os og Rachel
Haarseth fra de ansatte.
Valgkomite: Ola Rye, Tolga og Odd S.
Grindal, Rendalen.
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Rådsmøtet (årsmøtet) ble holdt på
Aukrustsenteret 9. mars med ordinære
årsmøte saker og valg.
Museumskoordinator Kirvild Haukelid
innledet til samtale om aktuelle museumsutfordringer, med fokus på bl a utfordringen med å aktivisere flere folk og
drive en mer inkluderende aktivitet
Det er holdt 6 styremøter med budsjett,
økonomi, museumsreformen/konsolideringen, utlysing av ledige stillinger.
Personale
Faste stillinger:
Museumsbestyrer konservator: Per
Hvamstad, 100 % stilling. (1976)
Museumsarbeider, foto, utstilling, data:
Rachel Haarseth, 70 % stilling. (1986) )
permisjon fra1. sept.05
Museumsarbeider, registrering, data, formidling, utstilling: Helga Reidun
Bergebakken Nesset, 70 % stilling. (1988)
Museumshandverker: Torgeir Rennemo,
100 % stilling, fra 1.okt. 2001, også ansvar
for sikringstiltak.
Avdelingsleder Marit Kveen, 80% stilling
ved Rendalen Bygdemuseum, overflyttet
til Nordøsterdalsmuseet fra 1. juli 2005
Anna hjelp
Arild Alander, Folldal, arkivar 10% jobb
Trond Jergel, data 50% i samarbeid med
Arbeid med bistand
Mohammed Ali, 2 dg pr uke
Prosjekt:
Olav Storrøsten, vedlikehold
Per Sverre Lysgaard, vedlikehold
Erik Mikkelsen, matprosjekt
Synnøve Struck, kontor, hjelp Rendalen
Bygdemuseum
Maren Ingeborg Hvamstad, turistinformasjon
Dagne Olsberg, formidling
Vi har også hatt personer fra A-etats ulike
ordninger i kortere perioder.
Det er journalført 178 brev ut og 442 brev
inn.
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Museet er medlem av Handel og
Servicenæringens hovedorganisasjon. Det
holdes personalmøter hver 2 mnd. Det er
gjennomført lokale lønnsforhandlinger.
Museumsreformen
Den framtidig museumsstruktur for NordØsterdalen ble lagt i 2004. Representanter
fra ABM- har vært på befaring og blitt
informert.
Det er inngått nye avtaler, med fem års
varighet med Folldal Bygdetun, Alvdal
Museum, Tynset Bygdemuseum, Tylldalen
Bygdemuseum, Sætersgårds Samlinger /
Dølmo, Os Museum og Rendalen
Bygdemuseum Fra 1. juli 2005 er det totale driftsansvaret for Rendalen
Bygdemuseum overført til
Nordøsterdalsmuseet. Det er opprettet
samarbeidsavtaler mellom
Nordøsterdalsmuseet og Nord-Østerdal
Forsvarsforening om Okkupasjonsstua og
Nord-Østerdal Pelsdyravlslag om
Pelsdyrsamlinga. Det er ført samtaler med
Stiftelsen Folldal Gruver, men pt fant ikke
styret i Sfg det aktuelt å gå inn i
Nordøsterdalsmuseet.
Forhandlingene med Aukrustsenteret a/s
er sluttført, avtale utarbeidet og godkjent
av alle parter. Det faste personalet ved
Aukrustsenteret overføres til
Nordøsterdalsmuseet fra 1. jan 2006.
Økonomien i 2005
Nordøsterdalsmuseet oppnådde ingen
økning i midler fra staten i 2005 og mottok 928.000,- kr. Fra Hedmark
Fylkeskommune mottok vi kr 614.000.
Alle kommuner i Nord-Østerdalen bidrog
med kr. 25,- pr innbygger.Andre bidrag
har vi mottatt fra ABM-utvikling til sikring
Regnskapet er gjort opp med kr
2.371.419,- i omsetting, og et overforbruk
på kr 136.532,-.
Det er avsatt midler til brannsikringsprosjekt som er under arbeid
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Forholdet til lokalavdelingene
Det er løpende kontakt med alle lokalavdelingene, og deltaking på lokale styremøter. Arbeidet med å skaffe oss gode oversikter har fortsatt, med dataregistreing av
gjenstander, bistått med registrering. Det
har også vært fokus på sikringstiltak
Samtlige avdelinger er besøkt flere ganger, det er laget skisse til prioritering av
vedlikeholdsoppgaver.
Restaureringsprosjekt
Nordøsterdalsmuseet omfatter 8 avdelinger, 135 hus lokalisert på 31 steder. Det er
satt opp ei liste over vedlikeholdsbehov og
i 2005 er det utført innsats ved :
Tylldalen Bygdetun, Bur, loft og do, fundamentering og restaurering er sluttført.

Når grunnen er dårlig, må det til omfattende
grunnarbeid, med utskifting av masse og bruk
av solide flate steiner. Mye av arbeidet syns
ikke. Tylldalen Bygdetun.
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Rendalen Bygdemuseum, Vinduer i
Gammel-Skola
Folldal Bygdetun, Saga i Mellomsbekken,
et større reparasjonsarbeid på overfallshjulet

Samlingsarbeid
Gjenstander
Det har innkommet 150 nye gjenstander,
alt som gave. Gjenstandene som gis til
lokalavdelingene registreres med lokalavdelingenes initialer og forblir lokalavdelingenes eiendom.
Gaver har kommet fra bl.a.: Bjørnar
Orkelbog, Torbjørn Nerby, Bjørn Norbye,
Odd Bryhni, Ola Steen, Aashild
Westgaard, Anna Sigrid Trøeng, Erling
Storstrøm, Kjell Olav Strømshoved, Leif
Magne Bjerkaker, Randi Arnestad, Gert
Eggen, Magnhild Storeng, Stein
Sagbakken, Arne Nybroen, Olav
Storrøsten

Restaurering av overfallshjulet i Mellomsbekken, Folldal. Torgeir Rennemo og
Mohammad Ali har mange utfordringer.

Trygve Jensen bak deler av arkivet til Tynset
Arbeiderparti.

Formidlingshuset ved Lovise Hytte, Alvdal er
klart til bruk.
Alvdal Museum, ferdigstilt formidlingshuset ved Lovise Hytte, bl.a. peis.
Tynset Bygdemuseum: skifer på
Pelsdyrsamlinga.
118

Arkiv
Arkivet består 85 ordnede arkiv.
Tilveksten har vært 5 arkiv med arkivet til
Tynset Arbeiderparti med avdelinger og
arkivet etter Hans Eggen som de store,
dessuten er Tylldalen Bygdemuseums
arkiv ordnet.
ABM-utvikling i samarbeid med
Statsarkivet har gjennomført en gjennomgang av museets arkiv, -innsats og –lokaler,
for å samle bakgrunnsmateriale til en rapport om bevaring av privatarkiv.
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Fotobevaring
Samlinga etter PM Grue er ferdig registrert og databehandlet, også videre innsats.
Det brukes nå stort sett bare digitalfotografering, 1000 opptak i 2005, vesentlig
nye opptak, men også en del repro.
Tilveksten for 2005 er identifisert.. Samlet
avfotograferte bilder og gamle negativer
er nå ca 74 000.
Nyopptak er nå på ca 35000 ( 34203)
pluss en tilvekst som ikke er ferdig registrert
Lysbildearkivet er på ca 26000
Samlet består fotosamlinga består nå av
ca. 136000 bilder.
Som tidligere er det levert bøker til noen
bokproduksjoner og private, i tillegg til
eget bruk i utstillinger og årboka.
ABM har vært på befaring og vurdert
museets innsats som fotobevaringsinstitusjon i Hedmark
WinRegimus, brukes til gjenstander, foto
og arkiv. Samarbeidet med Universitetet i
Bergen er avviklet, dette tas over av
Museenes datatjeneste og programmet
skal ikke videreutvikles. Vi har bidratt til
utviklingen av dette programmet og vil
bruke det inntil videre.

ne, Fylkeskommunen og Fylkesmannen i
dette arbeidet, med kurs på Alvdal og
Tynset: Moanlangsetra, Framnes, Lilleeng,
Moen, Dalsvangen, Movangan, Huset,
Gammeldalen, Aumdalen, Heimstad,
Brattbost, S. Veen, Åkerøyen
Tolga: Ivaregga, Gjelten
Os: Myrtrøen, Sentralen, slåtteng
Kjurrudalen, Såttåhaugen
Alvdal: Strømmen, Tronsvangen,
Lilletrøen, Eggen, Sætersmoen, Nygard,
Langleite, Kvebergsvangen, Dølbekken,
Langsetra, Kjemsjøsetra, Follandsvangen,
Vesle Sølnsetra.
Folldal: Tangmoen, Furuhovde
Rendalen: Sand
Seterstue Marsjølia,1664 innrisset ved
peisen.

Biblioteket har økt med 174 innførsler, av
dette er 124 bøker fra bytteforbindelser
og gaver..
Dataregistrering
10075 gjenstander er nå lagt inn på data.
Til sammen er 27800 (26800) fotografier
lagt inn på data, alt med søkermuligheter.
ABM-utvikling har vært på besøk og
gjennomgått museet fotobevaringsarbeid,
utstyr og lokaliteter.
Arbeid med bygningsvernsaker
Uttalelse og kommentar i forbindelse
med restaurering og riving har fortsatt.
Det har vært et nært samarbeid med noen
kommuner om vurdering av SMIL-midler.
Museet har samarbeidet med kommuneÅrbok for Nord-Østerdalen 2006

Snekkerstue på Sand, Rendalen.
Kanskje bygd som ball-sal?
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Prosjekt
Matprosjekt, Erik Mikkelsen engasjert til
innsamling, men også utvikling av mat
basert på tradisjon og lokale råstoffer tilpasset moderne kjøkken

lag. Det er også skissert et opplegg når det
gjelder Samvirkelagsarkiv, spore opp, lage
oversikt. Gammel historie fra 1869
(Tolgen Forbruksforening) Målet er å
skaffe oversikt over hvor arkivmateriale
finns.
Nettverk
Nordøsterdalsmuseet er med i to abmnettverk 1) gruve og bergverk med
Bergverksmuseet på Kongsberg som ”nav”
og 2) ”byggnettverk” med Ryfylkemuseet
som pådriver.
Dessuten et regionalt Fjellbygdnettverk og
interregprosjektet: Bygningstradisjon
langs grensen med museer fra begge sider
av grensa som deltakere.
Gruve / bergverk hadde seminar i Folldal.
Bygningstradisjon langs grensen, interregprosjekt med bl a flere reiseseminarer for
å studere lokal byggeskikk og restaurering.

Klar for vurdering av lokale surpølseprodukter.
Fjellbygddokumentasjon, det er satt i
gang innsamling og dokumentasjon av
Børsunggrenda, som et eksempel på en
fjellbygd i NØ, som er et prosjekt i samarbeid med andre museer i Fjellbygdnettverket.
Innsamlingsprosjekt, det er utarbeidet
spørreliste om: 1905, Utviklinga av garden
(hus og drift) kjøkken, kulturell kontakt
Trøndelag Härjedalen. Så langt har det
kommet inn 5 svar.
Det jobbes dessuten kontinuerlig med
temaer knyttet til Byggeskikk og seterbruk, bruk av utmarka.
Arkivprosjekt. Arbeidet med å spore opp,
kartlegge privatarkiv har fortsatt, særlig
knyttet til Tynset Arbeiderparti med lokal120

Kaffekvernbygning på Hummelvoll, Os.
Utstillingsarbeid
Sommerutstilling: 1905 i NordØsterdalen, Kubjøller, Gamle fotografier
Kunstutstillinger: Kari Steihaug: ”Lukten
av Stemorsblomster sitter i kroppen”, tekstilinstallasjon, Giske Sigmundstad: ”Ly
lue”, Janniken Strømseng: Malerier og
tegninger, Sjaan Strømseng: Honnluer
med variasjoner.
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Juleutstilling, med kunst, handverk, husflid, bakst, 25 utstillere
Fanepresentasjon på Ramsmoen
Kvinner i gruvesamfunnet, Folldal, bilder
og interiør
Vandreutstilling: ”Med geita inn i framtida”, har vært utlånt 2 steder, bla Nordisk
Geitedager på Røros.
Fotoutstilling om seterbruk i Dalsbygda og
Einunndalen i forb med 100års jubileet til
Storsteigen, sammen med plakatutstilling
om seterbruket i Nord-Østerdalen

Middelalderdag i Tylldalen
Byggeskikk i Nord-Østerdalen, sosiale, bo
og leveforhold
Boligforhold i eldre tid
Stil og stoff, moter gjennom mer enn
250 år
Kleberstein i Nord-Østerdalen

Galleribyen Tynset, samarbeid med andre
gallerier på Tynset om åpning, markedsføring

Kunstutstillinger (Lukten av
Stemorsblomster sitter i kroppen)
Plassen skole og Steigen skole Alvdal,
Rydd ett kulturminne, kverna ved
Aursjøbekken
Plassen og Steigen skoler: Veving av band
og andre aktiviteter Husantunet
Ca 1350 skoleelever

Foredragskvelder, seminar
Søndagskveld på Ramsmoen:
Jon Suul: Kulturell kontakt mellom NordØsterdalen Trøndelag Jämtland
Härjedalen.
Ola Jonsmoen: Hybellivets gleder og fortvilelser
John Midtdal: ”Tufsingelvens fiskeri”
Ole Jørgen Kjellmark: Forsvaret av
Fedrelandet. 1905 i Fjellregionen.

Turistinformasjonen
Turistinformasjon er nå tilgjengelig hele
året, spesiell bemanning i sommermånedene, med åpent hver dag. Vinterhalvåret
pr telefon. I løpet av sommersesongen
–juni/aug- har det vært ca 660 besøk og
130 telefoner, dessuten en rekke henvendelser via e-post.
Heimesida www.tynsetturist.no har hatt en
god del besøk.

Temakvelder
Kirker og kirkekunst
Byggeskikk. Hus og kulturlandskap i
Nord-Østerdalen
Bergverk og gruvedrift
Mat og kosthold.
Arkivkveld. Trygve Jensen: Ordning av
Tynset Arbeiderpartis arkiv, smakebiter fra
arkivet, utstilling av faner.
Mat og kosthold. Helge Christie: Surpølse
– fjellbygdidentitet og kjøttkonservering

Opplysningsvirksomhet
Helga Reidun Bergebakken Nesset har
bidratt:
Guideopplæring på Dølmotunet
Per Hvamstad har bidratt:
Med 1905 foredrag Tynset, Os
Bergverk og gruvedrift i Nord-Østerdalen
på nettverkssamling Bergeverk og gruve.
Kaffekvernhuset på samling om
Bygningstradisjon langs grensen

Smilseminar – om restaurering – i Alvdal
og Tynset
Samarbeid med skolene / Den kulturelle
skolesekken med temaer knyttet til:
Lokal byggeskikk i Rendalen
Årbok for Nord-Østerdalen 2006

Artikler
Rachel Haarseth:
Bilder fra Tylldalen fiskevei,
Årbok for Nord-Østerdalen 2005
Helga Reidun Bergebakken Nesset:
Kubjøller sammen med Odd s. Grindal i
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Årbok for Nord-Østerdalen 2005
Friarbelte sammen med Kirstine
Prestmoen Tallerås, i Årbok for NordØsterdalen 2005
Per Hvamstad:
1905 i Nord-Østerdalen i Årbok for NordØsterdalen 2005
Besøkstall/Arrangement
Samlet besøkstall ved
Nordøsterdalsmuseets ulike avdelinger og
arrangement er omlag 16500 med til sammen ca 95 ulike arrangement.
De største arrangementa var: Olsokspel i
Tylldalen, Bullspillet: Morosamme kropper og arme kropper, Malena-Knut – gløtt
frå eit spellmannsliv ”Spelle mei, jæven
han, sa’n, Landbrukets Dag i
Museumsparken, Tynset, Dølmotunet,
museumsgard på Tolga og Sommer på
Oddentunet, gjennomført av lokalstyra
sammen med lokalmiljøet for øvrig.
Se ellers vedlagte statistikk.
Markesdsføring
Museumsbrosjyra for Nord-Østerdalen gitt
ut på tysk.
Ny felles brosjyre for alle museer i
Hedmark
Museet har produsert en rekke plakater
og løpesedler
Heimeside
Det er lagt ned mye energi i utarbeiding
av heimeside:
www.nordosterdalsmuseet.no. Også egen
side til Tynset Turistinformasjon og
Tylldalen Bygdetun, dessuten betjener vi
heimesida til Garborgdagane.
Faste innslag: månedens bilde og månedens gjenstand
Informasjon, prosjektresultat og bakgrunnsmateriale, deler av fotosamlinger
er lagt ut.
Museets heimeside hadde i 2005 234919
hits.
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Kontakt media
Museet har god kontakt med Arbeidets
Rett og Østlendingen, det er bl.a. leverer
eldre bilder til Østlendingen. NRKHedmark gjorde opptak og sendte flere
program i tilknytning til arrangement og
innsamling av minner om hybellivet.
Årbok for Nord-Østerdalen 2005
Årbok for Nord-Østerdalen 2004 var ferdig fra trykkeriet i slutten av november,
opplag 1200.
Bidragsytere var: Ola Jonsmoen, Magny
Steimoeggen, Odd Tjade, Trygve Nesset,
Kirstine Prestmoen Tallerås, Ola
Jonsmoen, Rachel Haarsetn, Helga
Reidun Bergebakken Nesset, Arne Dag
Østigaard, Kristin Dæhlie, Odd S.
Grindal, Amund Spangen, Per O.
Mathisen, Hans E. Garborg, Arne
Østgård, Bjørn Ostrø og Per Hvamstad.
Det lykkes oss å få en del annonser, 14
gode støttespillere reagerte positivt på
henvendelsen.
Salget skjer gjennom bokhandlene, dessuten i Tolga-Os Sparebank, frivillighetssentral, Tynset u.skole og Tynset
Museums- og Historielag.
Andre publikasjoner
Det er gitt ut en Matkalender, som delresultat av Matprosjektet.
Diverse brosjyrer og infomateriale, bl.a.
for Olsokspelet Tylldalen Bygdetun og
Rendalen Bygdemuseum er produsert.
Samarbeid og deltaking, kurs, verv
Per Hvamstad
styremedlem i Musea i Hedmark
arbeidsgruppe knyttet til utvidelse av
Verdenskulturminnet Røros
bergverkseminar i Folldal
Seminar hos Riksantikvaren om kommunal kompetanse i kulturminneforvaltning
Studietur til Sÿd Tirol, fjellbygdjordbruk
seminar om byggeskikk / restaurering fra
Nord-Østerdalen til Nord-Trøndelag
Årbok for Nord-Østerdalen 2006

Årsmøtet til Norges Museumsforbund i
Karlstad
Studietur til Nederland i regi av
Forskerforbundet
Rachel Haarseth
varamedlem til styret i Stiftelsen
Nordøsterdalsmuseet
Torgeir Rennemo
styremedlem i Stiftelsen
Nordøsterdalsmuseet
seminar om byggeskikk/restaurering fra
Nord-Østerdalen til Nord-Trøndelag og
seinere i Jämtland-Dalarna
Helga Reidun Bergebakken Nesset
Klesdraktens magi, to seminar ved
Statsarkivet i Trondheim

vedtatt av Stortinget og bekreftet fra KKD
om økte midler i 2006. Også Hedmark
Fylkeskommune har økt sine midler.
Museet har ved utgangen av 2005 4.2 årsverk i faste stillinger fordelt på 5 personer,
3 kvinner og 2 menn, med 2 årsverk
menn og 2,2 årsverk kvinner. Museet har
hatt ca.1 årsverk engasjement. Styret har
kvinnelig styreleder, i styret ellers sitter 4
menn og 1 kvinne, mens det blant varamedlemmene er 2 kvinner og 1 mann.
Frivillige museumsarbeidere er ellers godt
fordelt mellom kjønnene
Nordøsterdalsmuseet forurenser ikke det
ytre miljøet og har et godt arbeidsmiljø.
Blant de fast ansatte har sjukefravær vært
lite.
Tynset, mars 2006

Faglige vurderinger/måloppnåing
Det er relativt bra samsvar mellom
arbeidsplan 2005, satsingsområder i
Departementets tildelingsbrev og det som
er gjort i løpet av året. Spesielt vil vi peke
på den store innsatsen med restaurering /
vedlikehold og at antall skoleelever som
har vært brukt museet har økt betraktelig.
Men det må også understrekes at det er
en del oppgaver det ikke har vært mulig å
gjennomføre i inneværende år pga museets kapasitet.

Per Hvamstad
Museumsbestyrer/konservator (MNF)

Sluttkommentar
2005 har vært første året for den nye institusjonen Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet.
Arbeidet har vært konsentrert om avtaler
og lokale forhold, sikre faglig innsats og
kvalitet, sikre opprettholde den lokale
innsats. Museets ansvarsområde har økt
med driftsansvar for Rendalen
Bygdemuseum fra 1. juli 2005.
Bemanningen har dermed økt med 0,8
årsverk daglig leder Rendalen
Bygdemuseum.
Gjennom offentlige tilskuddsordninger er
drifta for 2006 og de kommende år sikret,
med gladmelding i Statsbudsjettet 2006,
Årbok for Nord-Østerdalen 2006
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Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet

Virksomhetens
beretning 2005
Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet, som er en
videreføring av Musea i Nord-Østerdalen,
er fra 1. 1. 04 en konsolidert museumsenhet i Nord-Østerdalen og skal iflg vedtektene:
– arbeide for å befeste museets posisjon
som en sentral og allsidig fag- og samfunnsinstitusjon, ved en samlet handlingsplan og en målrettet utvikling av felles
identitet, i nært samspill med avdelingene
– fungere som pådriver for å styrke interessen og kunnskapen om lokalkulturen og
dens plass i et regionalt, nasjonalt og
internasjonalt perspektiv
– legge grunnlaget for vern og videreutvikling av regionens kulturverdier
– utvikle museets rolle innen samfunnsog næringsutvikling, særlig knyttet til reiselivsnæringa
– etablere samarbeid innen naturlige nettverk med andre museer og faginstitusjoner både innefor og utenfor landets grenser
Nordøsterdalsmuseet har følgende avdelinger:
Os Museum, Sætersgårds Samlinger/
Dølmotunet, Tynset Bygdemuseum,
Tylldalen Bygdetun, Alvdal Museum,
Folldal Bygdetun, fra 1.7 drift og forvaltningsansvar for Rendalen Bygdemuseum
ihh til avtale .
Nordøsterdalsmuseet har ifølge avtalene
drift- og forvaltningsansvar for hus og
gjenstander, dessuten formidling, spesielt
knyttet til skole – museum, mens de lokale avdelingene har ansvar for arrangement, samt driftsutgifter etter nærmere
avtale. Stiftelsens forvaltningsansvar
omfatter 133 hus, 32 avdelinger og ca
20000 gjenstander. Nordøsterdalsmuset
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eier Museumssentret Ramsmoen med hus,
inventar og dokumentasjonsmateriale.
Eiendomsretten til de andre avdelingene
er ikke overført til Nordøsterdalsmuseet,
men ligger fortsatt lokalt.
Nordøsterdalsmuseet hadde i 2005 ca
16500 besøkende (se virksomhetsoversikten 2005).
Det er holdt 6 styremøter med budsjett,
økonomi, museumsreformen/konsolideringen og etablering av Stiftelsen
Nordøsterdalsmuseet som viktigste saker.
Nordøsterdalsmuseets drift er basert på
offentlig støtte. Fra 2004 er Tilskuddsordningen for halvoffentlige museer
omlagt. Nordøsterdalsmuseet er nå blant
de musea som mottar direkte støtte fra
Kulturdept. Dessuten mottar vi støtte fra
Hedmark Fylkeskommune og samtlige
kommuner i Nord-Østerdalen.
Regnskapet er gjort opp med
kr 2.460.260,- i omsetning og et overforbruk på kr 152.532,Museumsreformen Fylkestingets vedtaket
2003 pkt 1: ”Musea i Nord-Østerdalen
samles til en konsolidert enhet, med
Museumssentret Ramsmoen som administrasjons og faglig knutepunkt og nytt
navn: Nordøsterdalsmuseet” og pkt 3
”Arbeide videre med mål og oppnå en
sammenslåing med Aukrustsenteret” er
gjennomført, opprettet avtale med
Aukrustsenteret, ansvar for de fast ansatte
fra 01.01.06. Derimot er ikke pkt 2 i fylkestingets vedtaket: ”Stiftelsen Folldal gruver søkes lagt inn under den nye konsoliderte enheten” er ikke gjennomført. Det
er utarbeidet avtale, men SFG har ikke
funnet at tida er inne til å inngå avtale.
Museumsreformen forutsetter at museet
deltar i museumsfaglignettverk.
Nordøsterdalsmuseet er med i gruve/bergverk, byggnettverket og leder et eget
nettverk mellom museer i fjellbygdene.
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Museet har 4,2 årsverk i faste stillinger
fordelt på 5 personer, 3 kvinner og 2
menn, med 2 årsverk menn og 2,2 årsverk
kvinner. Museet har hatt ca. 1 årsverk
engasjement. Styret har kvinnelig styreleder, i styret ellers 4 menn og 1 kvinne,
mens det blant varamedlemmene er 2
kvinner og 1 mann. Frivillige museumsarbeidere er ellers godt fordelt mellom
kjønnene

Tynset, 16. mars 2005
Astrid Skaug, styreleder
Toril Andreassen nestleder
Ola Jonsmoen
Arne Karlsen
Tor Stenersen
Torgeir Rennemo
Per Hvamstad
Museumssbestyrer

Nordøsterdalsmuseet forurenser ikke det
ytre miljøet og har et godt arbeidsmiljø.
Blant de ansatte er det lite sjukefravær.
Gjennom offentlige tilskuddsordninger er
drifta for 2006 og de kommende år sikret.
Nordøsterdalsmuseet får 1.558.000 fra
Staten og 746.400,- fra Fylkeskommunen,
dessuten bidrar kommunene med 25 kr.
Noen kommuner har dessuten øremerkede midler til sine museumsavdelinger.
Drifta er dermed sikret.
Når det gjelder den totale museumsaktiviteten vises til årsmeldinga for 2005,
framlagt av museumsbestyreren.

Tidsmessig og kjapp produksjon
av trykksaker og reklame,
til fornuftige priser.

Brugt. 5, 2500 Tynset
Tlf. 62 48 48 62 - Fax 62 48 48 60
E-post: helge@retten.no per.roar@retten.no
www.arsmith.no
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