Utkast:

30.01.03

SAMARBEIDS AVTALE
MELLOM
Troms fylkeskommune, Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy
kommune, Kåfjord kommune/Ga`ivuona suohkan, Lyngen kommune, Storfjord
kommune, og Nord-Troms Museum.
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1. SAMARBEID
Nord Troms Museum er et regionalt museum som omfatter kommunene Kvænangen,
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord og er en del av Troms fylkeskommunes
museumsstruktur.
Målsettinger for samarbeidet:
Gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling skal Regionmuseet skape grunnlag
for, kunnskap om, forståelse for og opplevelse av natur, kultur og samfunn. Nord-Troms
Museum skal spesielt arbeide med det flerkulturelle samfunnet og skape en positiv forståelse
av møte mellom de etniske gruppene i regionen.
Regionmuseet skal:
•
•

Ftyrke museumsformidlingen som et møte mellom museum og samfunn slik at
museene blir aktive deltakere i utviklingen av befolkningens forståelse for egen
bakgrunn og egenart.
Formidle historie og kultur for de tre etniske gruppene likeverdig.

Regionmuseet skal videre:
a) arbeide etter de fylkeskommunale hovedmålsettinger for museumsarbeidet som er
trukket opp i fylkesplan, kulturplan og museumsplan for Troms og videre ta hensyn til de
nasjonale målsettinger for museumsarbeidet..
b) arbeide for de regionale målsettinger som er nedfelt i kommunale plandokumenter og:
-

ta vare på og sikre kunnskapen om kulturarven og bidra til å øke interessen for
denne regionen.

-

gjøre kunnskap om kulturarven tilgjengelig for publikum.

-

bidra til å økt forståelse om alle former for kulturminner.

-

samarbeide med skolene i regionen for økt informasjon om og forståelse for at
kunnskap om kulturarven er viktig for utviklingen av identitet i de enkelte
lokalsamfunn
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2. REGIONMUSEETS ORGANISERING OG STYRING
a) Nord Troms Museum organiseres som en stiftelse eller BA og ( Spørsmålet om stiftelse
bør avklares en gang for alle i 2003) har det overordna ansvar for museumsvirksomheten i
regionen.
b) Styrets sammensetning:
1 representant m/vararepresentant fra Kvænangen kommune.
1 representant m/vararepresentant fra Nordreisa kommune.
1 representant m/vararepresentant fra Skjervøy kommune.
1 representant m/vararepresentant fra Lyngen kommune.
1 representant m/vararepresentant fra Kåfjord kommune/Ga`ivuona suohkan
1 representant m/vararepresentant fra Storfjord kommune.
1 representant m/vararepresentant de ansatte.
2 representant m/vararepresentanter fra Nord Troms Historielag.
Valgperioden følger kommunevalgene.
Historielagsrepresentantene velges på historielagets årsmøte.
De ansattes representant velges av alle de ansatte. Daglig leder kan ikke velges som
representant for de ansatte.
c) Styrets ansvar
Styret har det overordna administrative og faglige ansvar for museet og skal påse at den
daglige drift blir ivaretatt på en økonomisk og faglig forsvarlig måte.
Styret har tilsettingsmyndighet og kan tilsette fagpersonell og andre etter vedtatt
budsjett og økonomiplan. Museet har ansvar for regnskap og utbetalinger, og er
underlagt stiftelsesloven / kommuneloven når det gjelder regnskaps- og
revisjonsbestemmelser.
Styret har det administrative, faglige og økonomiske ansvar for de museumsavdelinger som ligger direkte inn under Nord Troms Museum .
d) Ordninger med støtteforeninger for de forskjellige bygdetun forsøkes opprettet.

3. SAMARBEID I KOMMUNENE
Regionmuseet har kulturansvarlig som sin primærkontakt i kommunene. Kulturansvarlig
fungerer som bindeledd mellom regionmuseet og den øvrige kommunale administrasjon.
I bygningsvernsaker skal museet kun være et rådgivende organ.
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4. REGIONMUSEETS OPPGAVER
Regionmuseet skal gjennom dokumentasjon og innsamling ha ansvar for bevaring og
formidling av historie, kultur og tradisjoner i regionen.
På grunnlag av museumssamlingene og annet innsamlet materiale skal museet drive
formidling og forskning basert på utarbeidede planer.
Nord Troms Museum skal ha et spesielt ansvar for minoritets og urbefolkningshistoria i
Troms.

5. BYGNINGER OG SAMLINGER

( denne delen er ennå uferdig )

KVÆNANGEN KOMMUNE
Kvænangen kommuneleier ut følgende bygninger/anlegg og samlinger tilhørende de nevnte
museumsanlegg til Nord Troms Museum :
Slettnes .
Flerbrukshuset .
Djupanvikhuset.

NORDREISA KOMMUNE
Regionmuseet skal leie følgende museumsanlegg med samlinger vederlagsfritt og ha ansvaret
for drift og vedlikehold av følgende bygg:
Tørfoss kvengård.
SKJERVØY KOMMUNE
Regionmuseet eier følgende hovedanlegg.
Maursund .
KÅFJORD KOMMUNE/GA`IVUONA SUOHKAN
Holmenes sjøsamiske gård.
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6. ØKONOMI
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, og Storfjord forplikter seg
til å gi et økonomisk driftstilskudd til Regionmuseet med kr.70,- pr. innbygger fra 01.01.04
Fra og med 2004 skal de kommunale bevilgningene til Regionmuseet være (basert på SSBinnbyggertall pr 01.01 det enkelte år.
Disse beløpene er å betrakte som minimumsbeløp for driftstilskuddet de nærmeste år.
Tilskuddet skal prisjusteres hvert år med utgangspunkt i konsumprisindeksen pr. 01.01.2004.

Troms fylkeskommune:
Troms fylkeskommune forplikter seg til
- å være deltaker i stiftelsen / BA
- å legge forholdene til rette slik at regionmuseet kan utføre sine
museumsfunksjoner på en tilfredsstillende måte
- å arbeide for etablering av et museumssenter i regionen
- bidra til at Nord-Troms Museum kan ta nasjonale oppgaver i urbefolknings og
minoritetshistorien.
Fylkeskommunen har ansvaret for lønnskompensasjon til basisstillingene før
budsjettbehandlinga.

7. ENDRINGER I MUSEUMSSTRUKTUREN
Dersom det skulle skje endringer i regionmuseumsstrukturen i Troms, følger bygninger og
samlinger de til enhver tid eksisterende offentlige museumsenheter som kommunene er en del
av.
En kommune kan trekke seg ut av museumssamarbeidet med to års skriftlig varsel. Dersom
en kommune trekker seg ut, vil ansvaret for drift og vedlikehold av museumsenhetene som
kommunen gikk inn i samarbeidet med overtas av kommunen.
8. PLANVERK/MÅLSTYRING
Nord Troms Museum skal arbeide etter målretta langtids- og handlingsplaner som evalueres
og ajourføres med jevne mellomrom.
Museet skal utarbeide:
- langsiktig museumsplan for regionen
- handlingsplan for formidlingstiltak
- handlingsplan for bevarings- og sikringstiltak
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- handlingsplan for forsknings- og utviklingstiltak
- handlingsplan for integrering av natur- og
kulturhistorie
- årlig virksomhetsplan

De omtalte planer skal basere seg på de til enhver tid gjeldende målsettinger etter
avtalens pkt.1. Museumsplan for Troms ligger til grunn for alt planarbeid.
9. SIKRING OG KATALOGISERING AV SAMLINGENE
Nord Troms Museum har det overordna ansvaret for at bygninger og samlinger til enhver tid
er forsvarlig sikret. Museets sikringsplanen ligger til grunn for de ulike sikringstiltak.
Samlinger og antikvariske bygninger kan ikke avhendes eller pantsettes..
Museet har ansvaret for at samlingene til enhver tid er forsvarlig oppbevart med hensyn til
innbrudd, brann og ytre påvirkninger av nedbrytende karakter.
Regionmuseets samlinger skal til enhver tid være godt dokumentert gjennom en fullverdig
katalogisering. Museet skal benytte felles standard for museene i Troms ved
registrering/katalogisering og ta i bruk informasjonsteknologi i sitt daglige arbeid slik at
samlinger og arkiv på en best mulig måte blir gjort tilgjengelig.
Fotoarkivene skal gjøres tilgjengelig i kommunene slik at det bl.a. kan benyttes i
lokalhistorisk arbeid.

10. RAPPORTERING
Regionmuseet skal innen utgangen av mars måned hvert år sende inn resultatregnskap,
balanse og årsmelding til Troms fylkeskommune og kommunene. Årsmeldinga skal gi en
oversikt over museets arbeid i det året det framlegges melding for og inneholde en vurdering
av resultat i forhold til oppsatte regionale, fylkeskommunale og statlige målsettinger.
Innen utgangen av november måned hvert år skal Regionmuseet sette opp en virksomhetsplan
for kommende år basert på statlige, fylkeskommunale og regionale prioriteringer av
museumsarbeidet. Virksomhetsplanen skal inneholde planlagte oppgaver innenfor områdene
innsamling, bevaring, forskning og formidling.
Det foretas årlig evaluering av virksomhetsplanen.
11. AVTALENS VARIGHET
Avtalen trer i kraft når den er godkjent av Kvænangen- Nordreisa- Skjervøy- Kåfjord- Lyngen
og Storfjord kommune samt fylkeskommunen.
Avtalen trer i kraft fra 01.01.2004 Deretter fornyes/ revideres avtalen hvert annet år. Det er
en gjensidig skriftlig oppsigelsestid av avtalen på to år.
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Sted:
Dato:
Nord Troms Museum

Sted:
Dato:
Skjervøy kommune

Sted:
Dato:
Kåfjord kommune/Ga`ivuona suohkan

Sted:
Dato:
Storfjord kommune

Sted:
Dato:
Lyngen kommune
Sted:
Dato:
Nordreisa kommune
Sted:
Dato:
Kvænangen kommune

Sted:
Dato:
Troms fylkeskommune
Sted:
Dato:
Nord-Troms Museum.
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