
 
 

Prosjekt Henningsvær 

Informasjon om resultatet av ansettelsesprosessen – lokal 
prosjektmedarbeider 

 

 
Som del av arbeidet med en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær skulle det ansettes en 
lokal prosjektmedarbeider. Ansettelsen skulle være et spleiselag mellom Vågan kommune, 
Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren. Til tross for hardt arbeid fra våren av og til 
høsten 2019 har det ikke lyktes oss å finne noen. En lokal prosjektmedarbeider har vært en 
viktig brikke i arbeidet med en eventuell kulturmiljøfredning, og det er beklagelig at vi ikke 
har kunnet ansette noen i denne stillingen. 
 
Råd fra referansegruppen 
Etter råd fra referansegruppen (Henningsvær innbyggerforening, Vågan kommune og 
Nordland fylkeskommune) går prosjektet videre uten en lokal prosjektmedarbeider. Selv om 
en lokal prosjektansatt hadde vært viktig for prosjektet, er det også viktig å lage et forslag 
som dere kan ta stilling til innen rimelig tid.  
 
Prosessen blir derfor endret på følgende måte: 

- Riksantikvarens prosjektleder, Jorun Hals, har vært i Henningsvær flere ganger i høst 
mens vi ventet på å få ansatt en medarbeider. Nå vil hun fortsette å være jevnlig 
tilstede i Henningsvær for å svare på spørsmål og hente inn informasjon fram til vi 
har fått laget et forslag til fredning i 2020.  

- Framdriften blir forsinket som følge av at arbeidet foregår uten en lokal 
prosjektmedarbeider.  I stedet for å sende ut et fredningsforslag før sommeren 2020 
slik det var planlagt, venter vi med dette til etter at sommersesongen er over.  

 
Vi skal sende informasjon om prosessen eller annet som alle har nytte av oftere enn det har 
blitt så langt. Denne informasjonen legger vi på www.ra.no/henningsvaer og på 
innbyggerforeningens nettsider. 
 
Vi har fått mange gode innspill til fredningsforslaget og viktige spørsmål fra dere, men ta 
gjerne kontakt med Jorun Hals på 982 02 802 eller jorhal@ra.no om det er noe du ønsker det 
skal informeres mere om. 
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