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Stavanger kommune 

 

Olga Mortensen <olga.mortensen@stavanger.kommune.no> 

 

Budsjett for driften knyttet til omsøkte 2.500.000,- fra Stavanger 

komme, driftsmidler 2021. 

 

Midlene fra Stavanger kommune er grunnlaget for den totale driften 

av Kystkultursenteret. Utover den delen som finansieres av driftstilskuddet, har stiftelsen 

virksomhet som finansieres med eksterne midler fra NAV, diverse gaver og støtte og andre 

offentlige finansieringskilder som Riksantikvar, kulturminnefondet og gaveforsterkingsmidler fra 

departementet. V anslår at driftsbudsjettet for 2021 blir på mellom 6 og 6,5 millioner kroner.  

Aktivitetene knyttet til driftsmidlene fra Stavanger kommune er en integrert del av øvrig 

virksomhet, hvilket gjør det utfordrende å lage tydelige budsjettmessige skiller knyttet til 

virksomhetsområdene.  

 

De budsjetterte inntektene fra Stavanger kommune skal dekke videreføring av de aktivitetene som 

er beskrevet i tidligere oversendt årsmelding. Fordelingen av kostnader går frem av nedenstående 

tabell, og må forstås som en noenlunde korrekt beskrivelse. 

 

På grunn av Covid 19 pandemien i 2020 ser vi at mye av årets budsjetterte inntekter (støtte til 

arbeidstrening/ praksisplasser og vernet sysselsetting) har falt bort.  

Likeså har markedet for utleie og turer/arrangementer ligget dødt i årets sesong.  

Vi vil derfor slite med å holde årets budsjett, og egenandelen ift den totale driften. 

Vi har brukt Coronatiden til å søke etter, og rigge oss for nye oppdrag for å holde drift og 

bemanning på det nivået vi hadde i 2019. Vi har unngått innskrenkinger i den delen av driften som 

er forutsatt gjennom tilskuddet fra Stavanger kommune, men hadde tre ansatte i sterkt reduserte 

stillinger under nedstengningen.  

 

I 2019 hadde vi mye inntekter (støtte og gaver, ref årsregnskapet) knyttet til restaurering av vår 

vernede bygningsmasse, og et verdiskapingsprogram med midler fra Riksantikvaren og Kultur- 

minnefondet. Slike midler vil bli vanskelig å opprettholde på tilsvarende nivå, uten at vi går inn på 

nye utviklingsprosjekter.  

Inntektssiden er derfor avhengig av at vi klarer å selge tjenester i nye markeder for å opprettholde 

driften. Leieinntekter er usikre, i og med at smittesituasjonen for neste sesong er ukjent. 

 

Driftsavtalen for NØKK er etter mange års purring ikke tatt opp til reforhandling. Vi forventer en 

avklaring på dette i forbindelse med neste års HØP. Tilskuddet knyttet til drift av den kommunalt 

eide vernede fartøyet ligger langt under de reelle kostnaden, og det er urimelig av stiftelsen må  

finansiere drift av kommunens flytende kulturminne med egne midler.  

Vi ser at etterspørselen etter våre tjenester nå øker som følge av pandemisituasjonen mht 

alternativ sysselsetting og opplæring. Inntektene på denne delen av virksomhet gir noe tilskudd til 

lønn/stillinger, men vil ikke kunne dekke driftskostnadene knyttet til slik virksomhet. 

 

Vi vil derfor peke på at det for neste år, kanskje mer enn vi er vant med, vil være behov for 

det alternativet som Engøyholmen tilbyr til utsatte og marginaliserte grupper og mennesker. 

 

Stavanger 10.7.2020 

Vennlig hilsen  

 

Ketil Thu 

Daglig leder 
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Budsjett for drift / tiltak i 2021 
 

Inntekter kr Utgifter kr 
 

 

Tilskudd fra 
Stavanger 
kommunen   

 2 500 000 

Porto, telefon, 
kontorkostnader, 
Kopiering 
Undervisningsmateriell 

 100.000  

Medlemskontingent   Forsikring  80.000  

Inntekter aktiviteter   Regnskap og revisjon   80.000  

Inntekter fra salg 
varer og tjenester 

  
Diverse Inventar/ 
utstyr/verktøy 

50.000  

Inntekter fra leie, 
provisjon og 
sponsorer 

  
Styremøter/årsmøte/ 
samarbeidsmøter 

 20.000  

Andre inntekter 
(spesifiser) 

  
Husleie, HMS, Sertifisering 
av mannskap,  

 50.000  

Tilskudd NØKK      

Leieinntekter  Lønnskostnader  1.800.000  

Gaver      

Andre tilskudd  Honorar, gaver  0  

    

Drift og vedlikehold 
kultursenter, båter. 
«Undervisningsmateriell 
og klasserom»  

320.000  

Totalt inntekter   2 500 000 Totalt utgifter 2 500 000  
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§ 1   Stiftelsen 
 

Stiftelsen ENGØYHOLMEN KYSTKULTURSENTER er en alminnelig stiftelse av ideell 
karakter, opprettet av Fortidsminneforeningen, Rogaland avdeling og Rygja kystlag, lokalavdeling 
av Forbundet Kysten; samt de tidligere eierne av holmen, Engøy Bruk as; i 1990. Da Stavanger 
kommune kjøpte Engøyholmen i 1994 og i den forbindelse ikke ønsket annen status enn å 
fortsette som observatør i stiftelsens styre, ble Fortidsminneforeningen og Rygja kystlag fra 1995 
av å regne som stiftelsens konstituerende parter. 

 

Engøyholmen kystkultursenter har vært i kontinuerlig utvikling siden etableringen i 1991.  
Fra å være en interesseorganisasjon for vern av kystkultur har stiftelsen vokst og blitt en 
samfunnsaktør med engasjement, aktiviteter og påvirkningskraft innenfor både maritimt 
kulturminnevern, sosialpedagogisk arbeid og byutvikling.  
 

Som initiativtaker til, og senere sentral aktør i utviklingen av Stavanger kulturhistoriske 
havnelandskap, er stiftelsens arbeidsområde utvidet og i utvikling.  
 

Stiftelsens vedtekter skal åpne for videre utvikling og engasjement basert på vern og forsvarlig  
bruk av våre maritime kulturminner. 
 

§ 2   Formål 
 

Stiftelsens formål er å: 
 

§ Restaurere og bevare stiftelsens eiendom: bygninger, anlegg, båter og fartøy; som 
verneverdige kulturminner av høg klasse og som viktige elementer i et av de få autentiske 
sjøbruksmiljøene i Stavanger.  

§ Gi kystkultursenteret en samfunnsrettet og sosialpedagogisk profil der forebyggende og 
rehabiliterende arbeid har en sentral plass. 

§ Gi Engøyholmen en aktiv og utadrettet bruk som kystkultursenter for Stavanger og Rogaland. 
§ Drive dokumentasjon og bevaring, fremme forståelse for og drive formidling av de maritime 

kulturtradisjonene generelt i vårt distrikt. Dette omfatter både bygninger og anlegg på land, 
fartøyer, båter, utstyr og gjenstander samt immateriell kunnskap og håndverkstradisjoner som 
hører kysten og den maritime kulturen til. 

§ La Engøyholmen være en arena for mange bruker- og aldersgrupper, der det spesielle miljøet 
og kystkulturens mange objekter og gjøremål skal være det som samler og aktiviserer. 

§ La alt arbeid vise en høg faglig standard, være bærekraftig og etisk forsvarlig.  
 

§ 3   Stiftelsens firmanavn og forretningskontor 
 

Stiftelsens firmanavn er Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter. Stiftelsen har forretningskontor 
i Stavanger kommune. Stiftelsens organisasjonsnummer er 871 340 412. 

 
§ 4   Stiftelsens kapital 
 

Stiftelsens grunnkapital er kroner 200.000.-, som var den anslåtte verdi av de to sjøhusene ved 
stiftelsens opprettelse i 1990. 

 

Etter omdanning ved sammenslåing av Stiftelsen Hundvaag I i 2008, er fartøyet Hundvaag I tilført 
stiftelsen og forhøyer derved stiftelsens grunnkapital med kr 1.300.000,-. 
 

Stiftelsens forvaltningskapital er kroner 164.000.-, som var det beløp som ble stilt til disposisjon 
av Riksantikvaren ved stiftelsens opprettelse i 1990. 
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Stiftelsens materielle verdier består pr 2014 av følgende objekter: 
 

§ De to restaurerte sjøhusene på Engøyholmen bygget ca 1835 
§ Sjøhus replikabygg på Natvigs Minde gjenreist i 2008 
§ To sammenbygde grindbygg på Natvigs Minde bygget i 2006 
§ 2 verksteder med verktøy og maskiner  
§ Passasjerfergen Hundvaag I, LKOT, Verneverdig. Bygget 1939 
§ Kaier, slipp 
§ Diverse fløtt og bruksbåter av ulik størrelse, med og uten seil/motor 
§ Diverse bevaringsverdige mindre tradisjonelle båter 
§ Museal gjenstandssamling 
§ Utstillingen «Vestkystens byggeskikk og trehusbyen Stavanger» etablert i 2010 
§ Til enhver tid lagerført materiell 

 
Stiftelsens immaterielle verdier består pr 2014 av følgende: 
 

Stiftelsen Skonnertbrigg Marcille Riiberg etterlot seg en solid samling kvalitetstegninger av 
skonnertbriggen og byggeplassen da den ble avviklet i 2005. Tegningene og den tenking/ 
prosjektering som er lagt ned i det som var ment å skulle være forarbeidene til byggeriet er 
omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter deler 
rettighetene til bruk av disse tegningene likt med Dag Fjeldstad, konstruktør, Hardanger 
Fartøyvernsenter, og Stavanger maritime museum. Verdien er satt lik forprosjektet, kr 500.000,- 
 
Engøyholmen som grunnareal eies av Stavanger kommune. Det arealet stiftelsen disponerer leies 
av Stavanger kommune så lenge stiftelsen i hovedsak består i sin opprinnelige form.  

 

Natvigs Minde som grunnareal eies av Stavanger interkommunale havn IKS. Stiftelsens aktiviteter 
på Natvigs Minde reguleres av Stiftelsens vedtekter og de til enhver til gjeldende avtaler med 
grunneier. 
 

§ 5   Styret 
 

Stiftelsen ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer med personlige varamedlemmer, fordelt slik: 
§ 1 styremedlem med vararepresentant oppnevnes av Fortidsminneforeningen 
§ 1 styremedlem med vararepresentant oppnevnes av Rygja kystlag 
§ 1 styremedlem med vararepresentant oppnevnes av de ansatte på Engøyholmen 
§ 1 styremedlem med vararepresentant oppnevnes fra Stavanger Sjøspeidergruppe EKS 
§ 1 styremedlem med vararepresentant oppnevnes fra skoletilbudet Stavanger kommune 
§ Inntil ytterligere 2 styremedlemmer kan oppnevnes av styret 

 

Medlemmenes funksjonstid er minimum 2 år. 
 
Følgende institusjoner varsles om styremøter og kan tiltre styret med en observatør hver: 

 

§ Fylkeskultursjefen i Rogaland 
§ Byantikvaren i Stavanger 
§ Stavanger Sjøfartsmuseum 
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Fortidsminneforeningens og Rygja kystlags representanter i styret fremmer sammen forslag til 
styreleder og nestleder. 
 

Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, og tre styremedlemmer eller deres 
vararepresentanter, er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det føres referat fra 
styremøter og dette signeres av styret. 

 

Styret skal innkalles skriftlig når lederen eller to av styremedlemmene krever det, med minst en 
ukes varsel. 
 

§ 6   Styrets oppgaver 
 

Styret er ansvarlig for stiftelsens drift og forvalter dens eiendom. Stiftelsen forpliktes ved 
underskrift av lederen og ett av styremedlemmene i fellesskap. 

 

Styret fastsetter årlig budsjett for stiftelsen innen 1. april i driftsåret, fastsetter regler og priser for 
utleie, engasjerer nødvendig personale og gir de instrukser m.v. som er nødvendige for driften av 
stiftelsens eiendom. 

 

Styret engasjerer en daglig leder til å forestå driften og gi denne fullmakt til å foreta økonomiske 
disposisjoner innenfor rammen av vedtatt budsjett og instruks. 

 
§ 7   Regnskap og årsberetning 
 

Styret skal avgi regnskap og årsberetning innen utgangen av mars måned i det påfølgende år. 
Regnskapet skal revideres av Kommunerevisjonen i Rogaland. 

 
§ 8   Forsikring 
 

Stiftelsens bygninger, anlegg, fartøy, ansatte og personer i stiftelsens tjeneste skal til enhver tid 
holdes tilstrekkelig forsikret. 

 
§ 9   Spesielle hensyn og tiltak i nærmiljø 
 

Den virksomhet som utvikles i og omkring sjøhusene må ikke bli til upåregnelig ulempe for 
beboerne langs Sørvågen og Halvorstraen. Sjølinjen som tilligger sjøhusene skal nyttes i tråd med 
tradisjonell bruk av slike sjøhus. 

 

Stiftelsen skal søke samarbeid med beboer- eller velforening for å bidra til en positiv utvikling av 
nærmiljøet. 
 

§ 10  Disponering av forsikringsbeløpet ved brann m.v. 
 

Dersom stiftelsens bygninger, anlegg eller fartøy skulle bli ødelagt av brann eller på annen måte, 
og styret med godkjennelse av de antikvariske myndigheter finner at de ikke kan restaureres; skal 
forsikringsbeløpet disponeres til kystkulturvernet i Rogaland. 
Ved total skade av sjøhusene skal stiftelsen, i samråd med Stavanger kommune og antikvariske 
myndigheter; ha rett til å vurdere gjenoppbygging av sjøhusene. 
 

§ 11  Endring av vedtektene 
 

Stiftelsens styre kan, med Fortidsminneforeningen og Rygja kystlags samtykke; foreta endringer i 
disse vedtekter. Stiftelsen ønsker på denne måten å bevare vektleggingen av kulturminnevern i 
stiftelsens rammeverk. 
 











TancredStenseth









 

Årsmelding 2019 
 

Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter 
 

Styrets sammensetning 
Hans Dybvad Olesen   Fortidsminneforeningen styreleder 

fra 1-1-2019 til 17-9-2019 
Mathies Ekeland Erlandsen  Fortidsminneforeningen styremedlem  

fra 2-9-2019 og nestleder fra 3-12-2019 
Tom Bjørn-Nielsen  Fortidsminneforeningen (vara) fra 2-9-2019 
Sven Peder Klungtveit   Rygja Kystlag nestleder fra 1-1-2019 

til 3-12-2019 og styreleder fra 3-12-2019 
Knut Jarl Sæland    Rygja Kystlag (vara) 
Thormod Gilje    Sjøspeiderne Engøyholmen 
Aksel Tidemann Onarheim  Sjøspeiderne Engøyholmen (vara) 
Jan Erik Stenseth    Skoletilbudet Engøyholmen 
Eivind O. Langeland   Skoletilbudet Engøyholmen (vara) 
Hannes Reuter    Ansattes representant 
Jan Tor Hobberstad    Ansattes representant (vara) 
Hanne Windsholt    Observatør Stavanger kommune Byantikvaren  
Jan Auestad     Observatør Fylkeskonservatoren 
Bitten Bakke      Observatør Stavanger Maritime Museum 
      til juli 2019 
Ketil Thu      Daglig leder / sekretær 
 

Det er avholdt 3 styremøter i perioden 
 
Driftsgruppen ved Engøyholmen Kystkultursenter 
Ketil Thu     Representant for eier, dagtilbudene, sekretær 
 

Driftsgruppen har hatt 0 møter i 2019 
 
Stiftelsens ansatte 
Ketil Thu   daglig leder    100% hele året 
Torstein Randa  skipsmekaniker     50% hele året 
Hannes Reuter  båtbygger     100% hele året 
Jan Tor Hobberstad  mekaniker     100% hele året 
Halvor Fottland  prosjektmedarbeider    60% hele året 
Terje Bergsagel   maskinist      50% hele året 
 
Andre engasjerte medarbeidere  
V H   diverse maritimt arbeid    hele året 
O S   diverse maritimt arbeid/opplæring hele året 
F I    diverse maritimt arbeid/opplæring 11 mnd 
Person på elektronisk soning       2 mnd. 
Egil Haaland  frivillig        1 dag pr uke  
Paul Nedrebø frivillig        1 dag pr uke  
Leif Johansen frivillig        1 dag pr uke   
Anna Kloidt  Frivillig EU stipend       6 uker    
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Sosialpedagogisk ansvarlig for kommunens skoletilbud på Engøyholmen 
Jan Erik Stenseth  ansatt av Stavanger kommune 
Per Fosse    ansatt av Stavanger kommune 
Eivind Langeland  ansatt av Stavanger kommune 
 
Likestilling og kjønnsfordeling  
Representanter til styre og driftsgruppe velges i andre organisasjoner eller følger 
stillinger utenfor stiftelsens innflytelse og ansvarsområde. Styret med observatører 
har i dag en overvekt av menn. 
 
Personellsituasjonen 
 

• De fast ansatte har fordelt innsats på egne spesialområder og har deltatt i 
personellkrevende oppgaver der det har vært behov for det.  

• 3 personer har vært i tilrettelagt tiltak/rehabiliteringsopplegg. 1 person har 
gjennomført elektronisk soning. 

• Forespørslene om opplæring og attføring kommer fra Stavanger kommune/ 
helse og sosialtjenesten, NAV, Rehabiliteringstjenester/institusjoner og fra den 
enkelte arbeids-/attførings-søker direkte. Stiftelsen har opparbeidet et godt 
samarbeid med NAV, som i hovedsak blir den formelle samarbeidspartneren. I 
2019 var tiltakene i hovedsak praksisplass med mentorordning, hvilket gir 
både bruker og stiftelsen best mulighet for å lykkes. 

• Ordinære drifts- og vedlikeholdsoppgaver blir utført av ansatte og personer 
under opplæring/tiltak. Både faste og flytende kulturminner inviterer til et 
mangfold av utfordringer og læringsmuligheter. Dette gjør Stiftelsens drifts- og 
vedlikeholdsoppgaver spesielt godt egnet til opplæringsformål og individuelt 
tilpassede arbeids og utviklingsmuligheter. 

• Det er utført godt og mye dugnadsarbeid i perioden.  

• Lærlingeordningen 
Stiftelsen var i 2019 ikke tilstrekkelig bemannet til å ta imot ny lærling. 

• Sosialpedagogisk arbeid, restaureringsarbeid på sjøhuset samt bytte av 
motorer i NØKK har hatt prioritet i 2019. Iverksetting av verdiskapings-
prosjektet med støtte fra Riksantikvaren tok stor plass i siste halvdel av 2019. 

• Samarbeidet med NAV gir oss nye medarbeidere for kortere eller lengre 
tidsrom.  Disse utgjør, sammen med de frivillige er en viktig del av personal-
gruppen og er en naturlig del av miljøet på Engøyholmen og Natvigs Minde.  

 
Stiftelsens virksomhet i 2019 
 

Enkelt skissert kan vi dele stiftelsens virksomhet inn i tre hovedområder som vist i 
figuren under. 
 

- Praktisk kulturminnevern. Vedlikehold og drift av bevaringsverdige maritime 
kulturminner, miljøer og håndverkstradisjoner. 

- Individuelt rettet sosialpedagogisk arbeid, opplæring i maritime fag. 
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- Samfunnsrettet arbeid der befolkningen er målgruppe. Aktivitetene kjenne-
tegnes ved åpne arrangementer, utstillinger og engasjement i kulturmiljøet og i 
andre sammenhenger lokalt. 

 

 
 
 
 
De tre aktivitetsområdene er gjensidig avhengig av hverandre, de er både mål og 
virkemiddel. 
 
Som det fremgår av neste figur, så gjenspeiler også denne hvordan personell-
ressursen, stiftelsens økonomi og de materielle forutsetningene utnyttes for å 
realisere stiftelsens formål. 
  

Prioritert i 

2019 
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Med økonomisk grunnlag i det kommunale tilskuddet lønnes i dag 6 ansatte i 4,6 års-

verk. Stiftelsens lønnede personer driver opplæring/produksjon/formidling sammen 

med frivillige og inntil 5 midlertidig engasjerte medarbeidere med arbeid eller 

opplæringsavtale.  Denne gruppen bygger nytt, vedlikeholder og restaurerer båter og 

anlegg som blir tilgjengelige for bruk og formidling for et stort publikum. Arbeidene 

gjennomføres i stor grad som praktiske kurs i ulike håndverksfag. På denne måten 

holder stiftelsens ansatte gamle håndverkstradisjoner i hevd, og overfører denne 

immaterielle arven videre til nye medarbeidere og generasjoner. 

  

SALG AV SOSIALPEDAGOGISKE 

TJENESTER OG UNDERVISNING. 

Tilrettelagt skoletilbud for inntil 20 

elever/uke fra grunnskolen i Stavanger. 

Opplegg for 1000 elever fra Den 

Kulturelle Skolesekken i Stavanger. 

Andre tilbud til skoler/SFO, barnevern, 

NAV og helse og sosialtjenesten. 

MATERIELLE 

INNSATSMIDLER 

2000 m2 verneverdig 

bebyggelse, verksteder, 

to verneverdige fartøy 

og 10 tradisjonelle og 

bevaringsverdige bruks-

båter.  

 

PERSONELL OG 

KOMPETANSERESSURS 

4,6 årsverk fordelt på 6 ansatte 

med ulik faglig bakgrunn og 

kompetanse + 3 kommunalt 

ansatte miljøarbeidere. Diverse 

innleid spesialkompetanse. 

4- 8 (varierende antall) per-

soner i opplæringsstillinger 

kvalifiseringsstillinger og 

praksisplasser. 

Bruk og formidling av verne-

verdig kompetanse.  

Utvikling av sosialpedagogiske 

tiltak /restaureringstjenester, 

opplæring og formidlingstilbud 

FRIVILLIGE OG 

INTERESSEGRUPPERS RESSURS 

Tilholdssted for frivillige og ulønnede 

medarbeidere, båteiere, 132 

medlemmer i sjøspeidergruppen, og 

Rygja Kystlags medlemmer. 

Røde kors, Nettverk etter soning,  

dugnadsarbeidere.  
Deltakere i Kompetansesenter for 

håndverksfag innen fartøy- og 

bygningsvern Natvigs Minde 

Åpne arrangementer og organiserte 

aktiviteter for grupper. 

ØKONOMISK RESSURS 

Virksomheten mottok i 2019 

kommunalt driftstilskudd på 

2 millioner. Med støtte, gaver 

og salg hadde stiftelsen en 

samlet inntekt på 5.6 

millioner i 2019 

Inntektene gir mulighet for 

aktivt kulturminnevern, 

sosialpedagogisk arbeid og 

bærekraftig bruk av vernet 

lokal bebyggelse og fartøyer. 

SALG AV 

HÅNDVERKS-

TJENESTER 

Oppdragsbaserte 

restaureringsarbeider på 

båter, fartøy og bygninger.  
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Kulturhistorisk havnelandskap 
 

Stiftelsen har levert høringsuttalelser og deltatt i ulike møter og sammenhenger for å 
gi innspill til videreutvikling av kulturhistorisk havnelandskap. Kommunedelplaner for 
sentrum og kultur ble vedtatt våren 2019. Vi ser at mange av våre innspill er å finne 
igjen i den nye sentrumsplanen og i kulturplanen.  
Stiftelsen fikk på våren 2019 tilsagn og midler fra Riksantikvaren for å gjennomføre et 
verdiskapingsprosjekt med målsetting å etablere et   
«Kompetansesenter for håndverksfag innen fartøy - og bygningsvern». 
 

Betingelsen var blant annet at Engøyholmen/Stavanger kommune gikk inn med 
minimum tilsvarende beløp. Finansieringen er dermed sikret og realisering av 
prosjektet er godt i gang. 
I oktober gjennomførte vi 3 dagers arbeidsseminar for håndverkere og andre 
interesserte innenfor museum, fartøy og bygningsvern. Prosjektet løfter Stiftelsens 
virksomhet og fremtidsmuligheter til et annet og høyere nivå. Totalt er det gitt tilsagn 
på kr 1 725 000,- over en periode fra 2018 til 2021 for å finansiere prosjektet, med 
diverse styrkninger utover det opprinnelige RA omsøkte verdiskapingsprosjektet 
(som var budsjettert med kr 1 230 000,-). 
 
Natvigs Minde (NM) 
 

Leieavtale med Stavanger interkommunale havn IKS som omfatter alt uteområde, 
kaier samt det store pramhuset og servicebygget ble inngått 1.1.2018. Avtalen er 
forlenget til 31.12.2025. Dette betyr at Engøyholmen har totalansvar og styrer all 
aktivitet på Natvigs Minde. Vi har avtale med Sjøberg Ferie ved Kai Risa om levering 
av catering/selskaps-håndtering.  
På uteområdet er det satt opp nytt grindbygg (påbegynt under Tall Ships’ Races i 
2018 og levert halvfabrikat fra Ryfylkemuseet). Huset skal fungere sammen med en 
kalkbrenneovn som skal bygges i samarbeid med Arkeologisk museum (domkirkens 
restaureringsprosjekt) i 2020. Bygget blir kostnadsført med ca kr 200 000,- før 
yttertak er lagt (kommer i 2020). Dette er ca 100 000,- mer enn budsjettert. Årsaken 
finner vi i natursteinsgulvet, og i utvidelse med faste vegger i svåler på begge sider.  
 
Sjøhuset 
Bygget fra 2008 er godt vedlikeholdt. Vi hadde god hjelp av arbeidskraft fra kriminal-
omsorgens tilbud om soning under elektronisk kontroll, som vedlikeholdt og malte 
nordveggen.  
Grindbygg og monteringshall er i god stand. Verkstedet i tankfundamentet fungerer 
godt. Vi har med dette fått en temperert, lys og oversiktlig arbeidsplass. 
‘ 

Verkstedene i sjøhusets 1. etasje er flittig i bruk. Fra Verkstedet på Natvigs Minde 
har vi levert 8 livbeltekasser til MS ROGALAND. 
Curtiss Anderson og Rahna Reuter er leietakere i sjøhuset på NM. 
Sjøhuset benyttes mye i formidlingssammenheng. Utstillingen om byggeskikk på 
Vestlandet og Trehusbyen er mye besøkt. 
Som del av verdiskapingsprosjektet har vi delt av og gjort klart til nytt snekker-
verksted i 2. etasje. Kostnadene ble holdt godt innenfor budsjett på kr 100 000,-. 
Her gjorde frivillige en stor innsats. 
 
Grindbygget 
Bygget rommer aktivitetsarealer for den kulturelle skolesekken og andre besøkende. 



Årsmelding 2019 6  /  12 Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter 

Vi har lagret 3 verneverdige båter hvorav en er ferdig restaurert. Bygget fungerer 
også som lagerplass for diverse verktøy og forbruksmateriell samt søppelhåndtering. 
Som delprosjekt i verdiskapingsprosjektet har vi innredet nytt verksted for stein-
hogging i den ene enden av grindbygget. Dette blir tatt i bruk i 2020. 
 
Monteringshallen 
Fungerer i dag som lager og verksted, og gir fleksibilitet til den totale driften. 
Monteringshallen ble godkjent som permanent bygg i sammenheng med Verdi-
skapingsprosjektet på Natvigs Minde og Engøyholmen i 2019.  
 
Universell utforming er ivaretatt i og med at vi har heis i Sjøhuset, og de øvrige 
husene har fri tilgang uten trapper og terskler. 
 
Stiftelsens anlegg på Natvigs Minde består i dag av Sjøhuset, Grindbygget, 
Monteringshallen, Kalkovnshuset/nytt grindbygg 2019, og rettighet til 
kai/uteområde.  
 
Anlegget på Engøyholmen er restaurert som beskrevet i tidligere årsmeldinger.   
 

I 2018/1919 ble det sørvestre hjørnet i 1. og 2. etasje restaurert. Det aller meste av 
gulvbjelker gulv og stolper, samt semser og dragere måtte byttes. Vi hadde god hjelp 
av Håvard Obrestad fra firma Jens Gerlach Sørensen i dette arbeidet. 
Maskiner og utstyr er nå på plass i 1. etasje, mens nytt pause/møterom har tatt 
plassen til det gamle kontoret i 2. etasje. Nytt kontor er innredet i det opprinnelige 
«styrehuset»/pauserommet. Garderobeforholdene er en vesentlig forbedret.  
Frivillige skal ha stor takk for innsatsen i dette prosjektet. 
 

Arbeidene er gjort innenfor budsjetterte rammer, og med tilskudd fra Stavanger 
kommune, Kulturminnefondet, Inge Steenslands Stiftelse, Vendetta, Hulid as, Rotary, 
Rygja Kystlag, og Norsk tipping. Restaureringsarbeidene er finansiert med til 
sammen kr 1 114 230,- som har dekket alle våre kostnader. 
 
Ny slipp på Engøyholmen 
Som del av verdiskapingsprogrammet ble det investert i ny slippvogn på Engøy-
holmen. Før denne ble levert ble det besluttet å bytte ut den gamle skinnegangen 
som viste seg å være svært dårlig. Med ekstra støtte fra Klosters legat, Vestenfjelske 
Bykreditts stiftelse og Inge Steenslands stiftelse har vi nå etablert en godt 
fungerende slipp. Det vil bli gjort tiltak for oppsamling av spylevann i løpet 2020. 
Totale kostnader i 2019 kom på ca kr 300 000,- som er innenfor budsjettert kostnad. 
 
Loftet i det restaurerte østre huset på Engøyholmen 
Brukes i hovedsak av Røde Korsprosjektet Nettverk Etter Soning (NES), og Engøy-
holmen KFUM sjøspeidergruppe.  
Lokalene fungerer etter målsettingen og holdes fleksibelt uten faste installasjoner.  

 
Nottørken på Halvorstraen  
Ansatte og andre medarbeidere byttet ut en rekke skråstag og bygde nye innkas-
singer på vestre langvegg i 2019. Oppdrag for Stavanger kommune. 
 
Nottørken på Engøyholmen Anlegget fremstår nå som godt vedlikeholdet. 
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Restaureringsfaglig arbeid og vedlikehold på anlegg og båter 
 

Stiftelsens bruksbåter er holdt i rimelig god stand. De er mange, og de krever stor 
innsats. Følgene flåte er til bruk i egen virksomhet og i kurs/utlånssammenheng: 
 

MERIEL 31” gavlabåt. 
SPIREN 27” gavlabåt.  
ASLAKEN 24” motorbåt.  
PANSER 24” ombygd loddebåt 
GAVLABÅT 18” Satt på land årsskifte 2019-2020 for reparasjon under vannlinjen og 

oppmåling. 
GLIMT Lien-bygd motorbåt 24 fot beregnet til skyssbåt Børevigen/Natvigs 

Minde/Engøyholmen 
SVANHILD  Askeladden med utenbordsmotor for frakt av catering /personal til og fra 

Natvigs Minde. 
 

Ro-/seil-båter (færinger/seksæringer) 
Svarten, Else, Hardangergeita, Gjøsen, Brakahauen, Tingviken samt to tverrrauinger. 
Fløttbåter: Olebåden 
10 bevaringsverdige historiske båter 
1 stk pram med glassbunn og 4 eldre prammer. 
2 stk «vestlandsbåter», regattabygde åpne båter fra ca 1940  
 
MERIEL Spant og hudplank er skiftet etter pælemarkangrep. 
 
BS NØKK Det er utført årlig vedlikehold. 
To motorer er montert. Kjøling er etablert. Prøvekjørt ved årsskiftet. 
 
MS HUNDVAAG I har vært brukt i formidlingssammenhenger for skoler, foreninger, 
private selskap og bedrifter. Fartøyet har fått normalt vedlikehold. Ungdommer og 
ansatte har vært på noen turer, for det meste i tilknytning til egne transportoppdrag.   
I forbindelse med utvidet engasjement på Natvigs Minde er økonomien knyttet til det 
verneverdige fartøyet positiv.  
 
RESTAURATION 
Eieren av emigrantskipet RESTAURATION valgte å si opp avtalen om vedlikehold 
høsten 2019. Fartøyet er satt på land og vi avventer situasjonen. Engøyholmen har 
engasjert seg i å få til en avtale mellom mulige offentlige og private partnere. Så langt 
har vi ikke lykkes med det. Vi har grunn til å tro at nye initiativ vil bli tatt i 2020. 
 
KNUDSASKJÆRET MIDLERTIDIGE VETERANBÅTHAVN 
Avtalen med Stavanger kommune om bruk av skjæret reforhandles. Avtalen med 
Rygja er sagt opp og det arbeides med opprydding. Permanent veteranbåthavn er i 
støpeskjeen etter at ny sentrumsplan er vedtatt.  
 

Forebyggende ungdomsarbeid, inkludering og sosialpedagogisk 
virksomhet 
 

• Alternativt skoletilbud for inntil 20 elever fra 5. – 7. klasse i Stavanger 
kommune. Sosial kompetanse, relasjonsbygging og mestringsopplevelser er 
sentralt i tilbudet til elevgruppen.  
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• Den kulturelle skolesekken hadde nærmere 1000 elever fra barnetrinnet på 
tokt i Stavanger havn og en dags maritim historieformidling på Natvigs Minde. 
Opplegget inneholder omvisning i utstillingen Byggeskikk på Vestkysten, tema 
fra marin arkeologi, studier av ballast og mudderfunn fra Vågen på Natvigs 
Minde, grindbygging og quiz med oppfølgingsspørsmål. Opplegget får svært 
gode tilbakemeldinger. Det er tilbud til nye 30 klasser for skoleåret 2020-2021. 

• Andre grupper. Barnehager og SFO har ikke hatt tilbud i denne perioden. 

• Voksne med spesielle behov for oppfølgingstiltak eller opplæring. 
Avklaring, kvalifiseringsprogrammer og attføring gjennom NAV og straffe-
dømte med fotlenkesoning har tilbud om opplegg i stiftelsens virksomhet. Vi 
har hatt relativt godt belegg på plasser og har hatt et fruktbart samarbeid med 
NAV og Rogaland Friomsorgskontor Stavanger det siste året.  

• Engøyholmen sjøspeidergruppe har fast tilhold i sjøhusene. Havseileren 
Midtholm og bruk av leirstedet på Midtholmen har tatt mye tid.  Sjøspeiderne 
på Engøyholmen kan vise til stort engasjement hos ledere og god søkning fra 
barn og unge. De yngste holder i hovedsak til i det nyrestaurerte loftet, som de 
deler med Røde Kors/NES gruppen. Det har vært en stabil ledergjeng på 13, 
og antallet Oppdagere (6 - 10 år) er på inntil 30. Møtene har loftet på Engøy-
holmen som base, og Natvigs Minde og Midtholmen til turer/ekspedisjoner. 
I 2019 fikk gruppen, gjennom legater og fond, finansiert 10 seiljoller, samt en 
følgebåt til Oppdagerne, samt støtte fra Stavanger kommune til å bygge 
opplagsplass til disse under nottørka på Engøyholmen. 

• Rygja kystlag har kun sporadisk aktivitet på Engøyholmen. Kystlagets 
motorbåt «Rygja» er solgt.  

• Røde Kors/Nettverk Etter Soning har gjort avtale om oppstart av gruppe-
virksomhet knyttet til båt, båtbruk og vedlikehold. Oppmøte har økt fra 5 til 15 
pr kveld, og tilbudet er utvidet med enkelte lørdager. 

 

Det sosialpedagogiske arbeidet er en av grunnpilarene i virksomheten, der 
rammen er trygge og inkluderende medarbeidere i arbeid med bevaring og bruk av 
flytende og faste kulturminner. Vi opplever høy grad av trivsel blant faste og mer 
sporadiske brukere, og får gode tilbakemeldinger på tilbudene fra samarbeids-
partnere eksternt. 
 

Det er en utfordrende og meningsfull oppgave for ansatte og andre medarbeidere å 
bidra til at alle kan oppleve mestring, trivsel og tilhørighet. 
   
Den samfunnsøkonomiske verdien av stiftelsens sosialpedagogiske arbeid er 
stor. 
Stiftelsens heldagstilbud med arbeidstrening, med oppfølging og fokus på personlig 
vekst og utvikling koster samfunnet maksimum kr 15 000,-  pr måned. Dersom dette 
sparer en institusjonsplass innenfor rusvern eller psykiatri, ville denne kostet 
nærmere kr 15 000,-  pr dag. Samme forholdet finner vi dersom vi sammenlikner 
forebyggende barnevern med institusjonsbarnevernet. Gjennomsnittspris på 
soningsplass ligger på rundt kr 2 500,-  pr døgn, eller omlag kr 75 000,-  pr mnd.  
 

Samfunnsregnskapet utover sparte penger er kanskje den største gevinsten. 
Lykkeligere, mer inkluderte mennesker, som i større grad lever selvstendige liv med 
lite eller ingen støtte fra det offentlig, kan vanskelig regnes om i kroner og øre.  
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Formidling   
II tillegg til den kulturelle skolesekken driver stiftelsen 
opplæring og formidling gjennom sitt sosialpedagogiske 
engasjement. 
I forbindelse med verdiskapingsprosjektet støttet av blant 
andre Riksantikvaren, gjennomførte vi et 3 dagers praktisk 
seminar for tradisjonshåndverkere og andre interesserte. 
Bygningsvern og fartøyvern stod i sentrum, og ble godt for-
midlet til Riksantikvarens deltakere på høstmøtet som ble 
arrangert i Stavanger samtidig.   
Vi var representert på en EØS-partnerskapssamling i 
Lisboa/Portugal september. Dette vil bli fulgt opp i 2020. 
 
 

Faglige besøk Engøyholmen har tatt imot flere grupper og 
personer som ønsker å se og å lære av stiftelsens sosial-
pedagogiske virksomhet, restaureringsfaglige arbeid, og drift 
av senteret. Vi har hatt besøk fra Portugal, Riksantikvaren og 
representant fra Kulturminnefondet, i tillegg til representanter 
fra liknende virksomheter i Norge.  

 

 

Utleievirksomheten og arrangementer 

Senteret tilbyr kulturhistorisk innhold i forbindelse med utleie. 
Omfanget på utleie har vært på et akseptabelt nivå. 
HUNDVAAG I blir brukt til å frakte besøkende til og fra 
Engøyholmen og Natvigs Minde og på korte «kulturturer». 
Skoleklasser og andre grupper fra Stavanger kommunes 
institusjoner og virksomheter benytter stedet til ulike 
sammenkomster. 
 
 

Filminnspilling «Atlantic Crossing»  

Engøyholmen fikk en stor rolle under lokale opptak av NRKs innspilling av serien 
«Atlantic Crossing». Vi deltok 
med egne fartøy og båter, og 
leide inn og koordinerte lokale 
verneverdige fartøy med mann-
skap til opptak i Mastra-fjorden. 
Vi deltok med mann-skap, 
fartøy, båter og rekvisitter under 
innspillingene i Dirdal.  
Utfordrende oppgaver som vi 
skal få se resultatet av i 2021. 
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Helse, miljø og sikkerhet 
 

• Arbeidsmiljø Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid foregår ihht HMS plan. 
I forbindelse med arbeid på eget anlegg og eksterne oppdrag er to ansatte 
sertifisert som stillasbyggere.  

• Årlig vedlikehold er gjennomført på brann og redningsmateriell etter avtaler med 
eksterne og godkjente firma.  

• Det sosiale miljøet rapporteres som positivt. 

• Ytre miljø. Stiftelsen driver ikke virksomhet av særlig forurensende karakter. 
Normale utslipp fra båtmotorer, motorsager og traktor forekommer. 

• Avfallshåndtering fungerer etter dagens standard for kildesortering/gjenbruk.  
 
Kompetanseutvikling 
 

Alle ansatte deltar på HMS-runde sammen med verneleder eller daglig leder.  
Hannes Reuter og Jan Tor Hobberstad deler tillitsvalgt/verneleder-vervet. 
Alle ansatte får nødvendige kurs i varme arbeider. Oppfølgingssamtaler er gjennom-
ført mellom daglig leder og de fleste ansatte. Ansatte med lang kontrakt har rett til 
studiepermisjon. Denne muligheten er ikke brukt. 
 

Økonomi 
 

Stiftelsen har en sunn økonomi. Det vises til fullstendig oversikt i årsoppgjøret. 
 

Driftsresultat 2019 
 

Drift og økonomi ble også i 2019 preget av restaureringsarbeidene i Sjøhuset. Vi har 
hatt inntekter i tråd med forventninger og budsjett på ordinær drift. Også utgiftene 
svarer til forventet nivå. Inntekter fra Natvigs Minde er som forventet. Inntekter fra 
håndverksleveranser er relativt små. Dette skyldes stor egeninnsats i verdiskapings-
prosjekt og restaureringsarbeidene i sjøhuset på Engøyholmen.  
Også fra sosialpedagogisk arbeid har stiftelsen hentet inntekter.  
EKS har tatt initiativ til en offensiv for å skape entusiasme og etterspørsel etter våre 
tjenester fra NAV. Som del av Verdiskapingsprosjektet vil vi arrangere et bredt anlagt 
seminar over samme tema våren 2020.  
 
Lønnsregulering 
Lønnsregulering er gjort i tråd med LOs tariffrevisjon. 
 
Investeringer 
Vi har investert i store restaureringsoppgaver og i verdiskapingsprosjektet.  
Noen av investeringene er ført i balanseregnskapet. Årsoppgjøret viser detaljer. 
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Utfordringer 
Stiftelsens formål står fast. Med de nye mulighetene vi har etablert med egen 
avdeling på Natvigs Minde og flere tilgjengelige båter er vi godt rustet for å: 
 

• La Engøyholmen være en arena for mange bruker- og aldersgrupper, der det 
spesielle miljøet og kystkulturens mange objekter og gjøremål skal være det 
som samler og aktiviserer. 

• Gi kystkultursenteret en samfunnsrettet og sosialpedagogisk profil der fore-
byggende og rehabiliterende arbeid har en sentral plass. 

• Drive en virksomhet som ivaretar HMS forskrifter og selvpålagte krav som 
sikrer mennesker og anlegg mot skade og tap. 

• Holde fokus på at det inntrykk vi formidler gjennom våre gjenstander og 
aktiviteter også skal tilstrebe høy faglig og etisk standard. 

 
I 2020 blir de største utfordringene å: 
 
 

• Sikre nødvendig inntekt slik at vi kan utføre nødvendig vedlikehold på  
stiftelsens anlegg og båter og beholde de ansatte. 

• Sikre nødvendig oppdatering og sertifisering av ansatte. 

• Videreutvikle virksomheten på en bærekraftig måte i tråd med formålet. 

• Legge godt til rette for skoletilbudet og andre brukergrupper. 

• Utover dette vil stiftelsen arbeide spesielt med å utvikle areal og anlegg med 
utleieverksteder for formidling og produksjon innenfor tradisjonelle håndverks-
fag ved å sluttføre verdiskapingsprosjektet. 

• Utforme et planverktøy som sikrer virksomheten i forbindelse med at flere av 
stiftelsens eldste ansatte vil trappe ned eller fratre stillingene frem mot 2025. 

 

 

  



FfaqErie Stenseth
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