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Nord-Troms Museum

FORORD
Nord-Troms Museum har i 2007 hatt en markant oppgang i antall besøkende på sine
arrangementer. I løpet av året har flere medlemmer av kongehuset besøkt våre anlegg.
Museets nye nettsider ble lansert i februar 2007, men på grunn av bemanningssituasjonen har
ikke museet hatt kapasitet til å oppdatere sidene i den utstrekning som er ønsket. Til tross for
dette har det vært en meget stor økning i antall unike brukere og fotosamlingen er særlig godt
besøkt.
Museet skal fremstå som et regionsmuseum som ønsker å bli oppfattet som betydningsfullt
for innbyggerne i Nord Troms. Styret vil, innenfor gitte økonomiske rammer, jobbe for at
museet får kontor- og utstillingslokaler i alle sine eierkommuner.
Museet har hatt mange samarbeidsprosjekter, men har i løpet av året vært nødt til å avvikle en
del av disse for å rasjonalisere drifta. Vi vil takke våre samarbeidspartnere for samarbeidet og
ser fram til gode relasjoner også i framtida.
I 2006 hadde museet et underskudd på rett opp under 700.000,-. De ansatte har gjort et
formidabelt arbeid for å få den økonomiske situasjonen under kontroll og har i løpet av året
klart å snu drifta fra underskudd til et overskudd på over 400.000,- i 2007.
Museet har tilsatt ny bestyrer og skal i løpet at 2008 tilsette ny konservator. Styret har stor
tillit til sine ansatte og takker dem for innsatsen i 2007.

Asle Tveitnes
Styreleder
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1. FORMIDLING
1.1. Besøkstall og åpningstider
Nord-Troms Museum har bygd opp seks kulturhistoriske hovedanlegg - ett anlegg i hver
eierkommune. På Slettnes i Kvænangen formidles gjenreisningshistorie, på Holmenes i
Kåfjord sjøsamisk kultur, på Gamslett i Lyngen fiskerbondetilpasningen, på Tørfoss i
Nordreisa kvensk kultur, på markedsplassen i Skibotn markedshandel og læstadianisme og på
Maursund i Skjervøy handels- og fiskerihistorie.
Nord-Troms Museum har tre basisutstillinger. På Maursund gård vises utstillingen Hvem eier
fisken? Marked og Læstadius kan besøkes på Skibotn Markedsplass, mens utstillingen Krig,
evakuering og gjenreisning er plassert ved Flerbrukshuset i Burfjord.
I 2007 holdt hovedanleggene åpent for publikum onsdager til søndager kl. 12-18 i perioden
29. juni til 29. juli. Dette innebar en utvidelse av åpningstiden i forhold til i 2006 da
anleggene kun var tilgjengelig for publikum fredager til søndager i perioden 30. juni til 30.
juli. Avdelingskontorene har vært bemannet kl. 8.00-15.00 i perioden 1. april til 31. oktober
og kl. 8.00-16.00 i tidsrommet 1. november til 31. mars.
Utenfor ordinær åpningstid/hovedanlegg, har museet vist flere egenproduserte temporære
utstillinger.
Nord-Troms Museum har vært involvert i en rekke større og mindre arrangement i løpet av
2007. Særlig tre av disse innebar store besøkstall. Baaskifestivalen ble avviklet på museets
område i Sørkjosen 1.-3. juni. Den 28. august besøkte Kronprins Haakon og Kronprinsesse
Mette-Marit Skibotn markedsplass, mens Dronning Sonja besøkte Kronebutikken og
Sokkelvikhuset i Sørkjosen den 30. august.
Nord-Troms Museums nye nettsider ble lansert den 20. februar 2007. På grunn av
bemanningssituasjonen har ikke museet hatt kapasitet til å oppdatere sidene i den utstreknings
som er ønsket. Til tross for dette har det vært en meget stor økning i antall unike brukere.
Det totale besøkstallet ved Nord-Troms Museum har vært følgende:
2005
2006
Besøkende anlegg
1616
1636
Besøkende arrangementer
1931
1134
Foredrag, presentasjoner etc
823
566
Skoleaktiviteter
1186
1241
Til sammen eksl nett
5556
4577
Unike brukere www.ntrm.no
5813
60001
Til sammen inkl nett
11369
10577

2007
1203
3192
565
655
5618
22 7062
28324

Nord-Troms Museum har med andre ord hatt en markant oppgang i antall besøkende på
arrangementer samt internettbrukere, mens skolebesøkene har blitt omtrent halvert fra årene
2005 og 2006. Det har også vært en mindre nedgang i antall enkeltbesøkende, mens tilhørere
på foredrag og andre presentasjoner ligger stabilt fra 2006 til 2007. I sistnevnte kategori var
tallet fra 2005 svært høyt på bakgrunn av to foredrag som hver for seg trakk over 250
besøkende.
På grunn av overgang til nytt internettsystem, ble det for 2006 ikke mulig å hente frem eksakt
besøksstatistikk.
2 Antallet viser til absolutt unike besøk
1
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1.2. Temporære utstillinger
Nord-Troms Museum har vist følgende temporære utstillinger:
Tittel

Produsent

Visningssted Tidspunkt

Løsfunn fra Storfjord
Løsfunn fra Storfjord
(Med)menneskelighet3

Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum
Grethe Gunneng og
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum

LHL Skibotn
1.-10. januar
Rådhuset Hatteng
10. januar-5. februar
Flerbrukshuset
1.-28. februar

Sloans for gikta…
Sloans for gikta…
Bildeutstilling Baaski
Hvorfor strikker ikke menn i dag?
Kunstutstilling Anne Jakobsen
Sloans for gikta…

Nordreisa historielag
og Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum
Anne Jakobsen og
Nord-Troms Museum
Nord-Troms Museum

LHL Skibotn
Fysioterapi
Birtavarre
Halti bibliotek

15. februar-30. april
1. mai-21. juni
1.-15. juni

Flerbrukshuset
Maursund gård

1. juni-30. september
1.juni-30. oktober

Flerbrukshuset

1. oktober-31. desember

Da de temporære utstillingene har blitt vist
utenfor museets egne lokaler, er det vaskelig
å anslå hvor mange som til sammen har sett
utstillingene. Tallet må imidlertid være
betydelig, men lar seg ikke dokumentere.

Betty Larsen (stående) og Sigrid Nilsen besøker
Sloansutstillinga i Birtavarre

1.3. Arrangementer
Følgende arrangementer har vært avviklet på Nord-Troms Museums anlegg i 2007:
Sted
Museumsvollen
Tørfoss
Gamslettdagan
Slettnes
Slettnes
Holmenes
Skibotn markedsplass
Skibotn markedsplass
Museumsvollen
Opdal

Arrangement
Baaskifestivalen
Baaskifestivalen
Gamslett
Slettnesdagan
Gudstjeneste
Markedsdag
Bruktmarked
Besøk Kronprins Haakon og Kromprinsesse
Mette-Marit
Besøk Dronning Sonja
Kafe

Dato
1.-3. juni
3. juni
16. juni
29.-30. juni
1. juli
7. juli
21. juli
28. august

Antall besøkende
1300
45
82
124
16
450
250
600

30. august
27. september

300
25

Til sammen 3192 personer har deltatt på ulike arrangementer i regi av eller i samarbeid med
Nord-Troms Museum i 2007. Dette er en markant oppgang fra 2006 da tallet var 1134.
Økningen har sammenheng med at museet har vært involvert i tre store arrangementer i 2007;
Baaskifestivalen, samt de to besøkene i august fra Det kongelige norske slott.
Baaskifestivalen var avviklet på Museumsvollen, der Kronebutikken er utleid til Hilde Lund
og Nordtro. Sokkelvikhuste er eid av Nord-Troms Museum. Her har det vært stilt ut kunst i
regi av Hilde Lund og Nordtro. Besøkstall herfra er ikke tatt med i årets statistikk, men
må antas å ha vært betydelig.
Til sammen 1203 personer besøkte museet utenom arrangement.
3

Utstillingen ble i mars vist på Tromsø Museum
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1.4. Utleie av anlegg
Flere av anleggene har ved ulike anledninger vært leid ut i 2006:
Anlegg
Maursund
Maursund

Dato
23. september
17. november

Ansvarlig/leier
Vidar Brox-Antonsen
Kari Tretten (Julemesse)

1.5. Foredrag, presentasjoner etc
Nord-Troms Museum har avviklet følgende foredrag og presentasjoner:
Foredragsholder
Gørill Nilsen
Gørill Nilsen

Dato
8. januar
6. mars

Gørill Nilsen
Gørill Nilsen

15. mars
12. juni

Sted
LHL Skibotn
Bussguiding ÁjaHalti
Gratangen
Skjervøy

Gørill Nilsen

19. juni

Gildetun

Gørill Nilsen
Gørill Nilsen
Åse Grønnbakk
Asle Seppola

22. juni
23. juni
7. juli
19. juli

Åse Grønnbakk
Åse Grønnbakk
4. klasse Skibotn
skole og Solveig
Braastad
Halvard
Tjelmeland
Hans Erik Olsen

4. september
4. september
27. september

Spildra
Arnøya
Holmenes
Skibotn
markedsplass
Holmenes
Holmenes
Opdal gård

15. november

Nina Einevoll
Gørill Nilsen

30. november1. desember
1.oktober
25. oktober

Gørill Nilsen

8. november

Skibotn
markedsplass
Skibotn
markedsplass
Skjervøy
Tromsø: Nordnorsk
museumsseminar
Tromsø: Norsk
arkeologmøte

Tema
Løsfunn fra Storfjord
Nord-Tromshistorie

Antall
15
11

Naust som kilde til etnisitet
Nord-Troms Museums virksomhet
for Troms fylkesting
Nord-Troms Museums virksomhet
for Nord-Troms regionråd
Guiding for ansatte Nordreisa vgs
Arkeologi på Arnøya
Fortellerstund
Smedens tradisjonelle verktøy

39
50

61
4
21
20

Fortellerstund
Fortellerstund
Gårdens historie

16
15
25

Nordnorsk posthistorie

17

Kurs i grunnleddende smieteknikk

3

Skjervøy i verden
Nord-Troms Museum – et
fleretnisk museum
Hva er god formidling

45
67

6

150

Til sammen 565 har vært tilhørere på foredrag i regi av Nord-Troms Museum i 2007, med
andre ord et ganske stabilt tall i forhold til 2006 da tallet var 566. Toppåret 2005, med 823
tilhørere, hang sammen med at museet var involvert i to foredrag som hver for seg trakk 250
tilhørere. Antakelsen fra årsmeldingen i 2006, om at situasjonen i 2005 ikke betegner et
normalår, ser derfor ut til å stemme.

1.6. Skoleaktiviteter

Trollene i Trolleskogen i Kvænangen

Museet har hatt en markant nedgang i antall
skolebesøk. I 2005 og 2006 var antallet
brukere henholdsvis 1186 og 1241. I 2007
var det kun på 655. Årsaken til nedgangen
må settes i forbindelse med
bemanningssituasjonen ved museet i 2007.
På grunn av sykemeldinger, stillingsvakans
samt uforutsette ekstraordinære
administrative arbeidsoppgaver har
skoletilbudet, først og fremst i Skjervøy og i
Nordreisa, ikke kunne blitt gjennomført på
samme nivå som tidligere år.
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Den ekstraordinære situasjonen bidro også til at museumspedagog Nina Einevoll måtte
omdisponeres internt til andre arbeidsoppgaver, som medførte at oppfølging av skoler ikke
har kunnet blitt holdt på tidligere års nivå.
Det er viktig å understreke at det er gått ut tilbud til skolene i samtlige kommuner, og i alle
kommuner har det blitt avviklet skoleuker. Årsaken til nedgangen i besøk ligger med andre
ord ikke manglende tilbud, men heller i manglende oppfølging fra museets side.
Erfaringsmessig må skolene kontaktes gjentatte ganger før besøk avklares, og dette har ikke
blitt gjort i 2007 da tilbud kun gikk ut én gang per brev i flere av kommunene.
Elevene i regionen har som tidligere år kunnet delta på det årlige rollespillet på Maursund i
mai samt tradisjonelle aktiviteter på hovedanleggene på høsten. Før jul var det også
eventyrstund i Trollskogen og nissefester i Kvænangen. I 2007 kunne museet også tilby
nyutviklede skoleopplegg. I Kåfjord ble det i høst tilbudt et eget opplegg med fortellerstunder
som har tatt utgangspunkt i lokale samiske sagn. På Maursund ble det i høst holdt et eget
malekurs med Per Bjørkestøl som lærer.

1.7. Nord-Troms Museums internettsider www.ntrm.no
Den 20. februar 2007 ble de nye nettsidene til Nord-Troms Museum lansert. Statisk
informasjon er nå tilgjengelig både på norsk, samisk og finsk. De nye nettsidene har hatt et
meget godt besøk.

Det er verdt å merke seg at
fotosamlingen er særlig godt besøkt.
Dette bekreftes også av antallet
fotobestillinger som ble effektuert i
2007. Over 400 bilder har blitt
produsert for salg. De fleste av disse
har gått til privatpersoner, men
museet har også levert bilder til
bøker.
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1.8. Publikasjoner og distribusjon
Nord-Troms Museum har i 2007 gitt ut ett hefte i egen skriftserie:
•

Kari Digre: Sæterdrift og kornkverner

I tillegg har Nord-Troms Museum gjennom EU-prosjektet NORCE bidratt til produksjon av
følgende som har kommet ut i 2007:

• Northern Coastal Inspiration: Kokebok produsert av Forlaget Á la carte
• NORCE Boat Bictionary: Internasjonal båtordbok hvor Nord-Troms Museum har
bidratt med samiske båttermer i samarbeid med Beavza 4H og Lene Antonsen/Samisk
språksenter i Kåfjord.
Av kapasitetshensyn har Nord-Troms Museum måtte avvikle og være distribusjonsansvarlig
for Lyngen regionhistorie bind 1 og 2.

2. SAMARBEID
Nord-Troms Museum har i 2007 avviklet flere samarbeidsforhold for å rasjonalisere driften.
Dette har vært nødvendig sett på bakgrunn av underskuddet på nær 700 000 i 2006.

2.1. Nord-Troms Museum og Ája Samisk Senter
Sametinget vedtok i sak 06/07 Delutredning om samisk museumsvirksomhet i Nordre
Nordland og Troms følgende i punkt II a:
”Ája Samisk Senter tillegges samisk museumsansvar for Nord-Troms og
nordlige Midt-Troms, som innebærer utarbeidelse av utviklings- og
konsolideringsløsninger for samisk museumsvirksomhet i området. Dette
innebærer å utvikle et samisk museum underlagt Sametingets forvaltning i
dette området. Sametinget ser behovet for et eget samisk museum i dette
området som underlegges Sametingets forvaltning og at dette etableres ved
Ája Samisk Senter.”
Vedtaket innebærer at Nord-Troms Museum ikke lengre har en formell rolle knyttet til
museumsutvikling ved Ája Samisk Senter. Nord-Troms Museum vil imidlertid fortsette å ha
avdelingskontoret i Kåfjord ved senteret og som tidligere formidle samisk kulturhistorie, blant
annet med utgangspunkt i Holmenes sjøsamiske gård.

2.2. Nord-Troms Museum og Halti II
Nord-Troms Museum hadde per utgangen av 2007 ikke inngått noen formell intensjonsavtale
om innflytting i Halti II. Det forelå heller ingen styrevedtak om tilslutning til søknad om
utbygging som ble sendt inn med søknadsfrist 1. februar 2007. På denne bakgrunn bestilte
styret i Nord-Troms Museum i sak 59/07 en utredning om relasjonen Nord-Troms Museum
og Halti II. Utredningen ble behandlet i personalmøte 5. desember og overlevert styret.
På bakgrunn av sakens karakter ble det sak 63/07 fattet styrevedtak om at det innkalles til
ekstraordinært eiermøte i museet 7. januar 2008. Her ble det vedtatt å inngå en
intensjonsavtale med Halti II.
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2.3. Nord-Troms Museum og Lásságammi
I 2007 inngikk Nord-Troms Museum en formell avtale med Lásságammi om magasinering av
gjenstander. Disse er nå plassert ved museets hovedmagasin i Burfjord. I 2007 har museet på
oppdrag fra stiftelsen også ført kontroll med Lásságammi og foretatt tilstandsvurdering.
Museet har også etter avtale med stiftelsen gjort materialet tilgjengelig for forskning.

2.4. Nord-Troms Museum og Baalsrudstiftelsen
Nord-Troms Museum fikk ikke i stand en avklaring om de økonomiske rammene for en
utstilling om Jan Baalsrud med Baalsrudsstiftelsen. Samarbeidet har derfor måtte avvikles.

2.5. Nord-Troms Museum og Nord-Troms kystlag
Nord-Troms Museum har i 2007 samarbeidet med Nord-Troms kystlag om ivaretakelse av
MS Lyra. Kystlaget fikk et tilskudd fra Norsk kulturminnefond for reparasjon av skrog og
annet treverk. Dette arbeidet er nå sluttført. Det gjenstår fortsatt arbeid med overhaling av
motor før båten er sjødyktig. Museet tar sikte på å videreføre dette arbeidet i 2008.

2.6. Havets helter
Prosjektet er et samarbeid mellom Nord-Troms Museum, Nordvestsamisk Museumssiida
Porsanger, Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum, Trondarnes Distrikstmuseum, Museum
Nord avdeling Øksnes og Nordnorsk fartøyvernsenter/Indre Sør-Troms Museum. Prosjektet
ledes av Nordnorsk fartøyvernsenter/Indre Sør-Troms Museum.
I 2007 har Nord-Troms Museum bidratt med bakgrunnsmateriale til prosjektet hentet fra
Nord-Tromskontekst. I tillegg har Nord-Troms Museum fått innvilget 20 000 til oversetting
av heftet Havets helter til samisk fra Kåfjord kommunes 2-språklighetsmidler. Samarbeidet
vil derfor fortsette i 2008.

2.7. Nord-Troms Museum og NORCE
Prosjektperioden for EU-prosjektet Northern Coastal Experience gikk ut i juni 2007.
Prosjektet er nå avsluttet og sluttrapportert. Museet besluttet å ikke bli med i
søknadsprosessen rundt en videreføring av prosjektet ut fra kapasitetshensyn.

2.8. Kartlegginger
Nord-Troms Museum har bidratt med informasjon i tilknytning til nasjonale kartlegginger. I
år har disse vært relatert til musikkgjenstander i samlinger samt utredning om en nasjonal
kulturbåt. I anledning Mangfoldsåret 2008 har også museet bidratt med kartlegging av
egenaktivitet.

2.9. Forskningssamarbeid med Universitetet i Tromsø
Nord-Troms Museum har i 2007 fortsatt samarbeidet knyttet til forskning på maritime
kulturminner i etnisk grenseland med Stephen Wickler, Tromsø Museum. Sametinget
innvilget i år prosjektstøtte til en videreføring av naust-prosjektet. Støtten innebærer flere
analyser av materiale gravd frem i Lyngen og Berlevåg.
Samarbeidet med Universitetet i Tromsø vil fortsette i årene som kommer da konstituert
bestyrer Gørill Nilsen fra 1. januar 2008 er blitt ansatt som førsteamanuensis i arkeologi ved
Universitetet i Tromsø. Nilsen vil samtidig fortsette i 10% stilling som førstekonservator II
ved Nord-Troms Museum.
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3. FORVALTNING
3.1. Samlingen
Gjenstandssamlingen teller ca.17 000 gjenstander hvorav 16848 er elektronisk registrert. Ca.
2600 gjenstander er i databasen daterte til før 1945, mens ca. 5300 gjenstander er udaterte.
Samlingen kan ellers karakteriseres som en variert etterkrigssamling som typemessig har
endret seg lite fra før andre verdenskrig. Fotosamlingen består av 42 369 elektronisk
registrerte kulturhistoriske fotografi.
Det er i 2007 registrert 43 nye gjenstandregistreringer. Disse er ført i gjenstandsprotokoll,
men ikke i den digitale basen. Gjenstandene stammer fra Storfjord, Lyngen og Skjervøy.
I 2007 gikk Nord-Troms Museum til anskaffelse av Foto-Lars sitt arkiv fra Nordreisa. Museet
gikk allerede i 2000 til anskaffelse av hans samling fra Skjervøy. Den nye samlingen består av
negativer fra hans forretning på Storslett og består av flere tusen serier med personportretter
fra slutten av 1960-tallet til 1986. Samlingen er per utgangen av 2007 ikke gjennomgått og
katalogisert.
21 gjenstander er blitt aktivt konservert. Arbeidet er dokumentert på egne skjema samt med
før- og etter-bilder.
Ved magasinet på Gamslett er pakking av tekstiler fullført. Her er det også laget system og
oversikt over gjenstander som skal inn fra våningshus til magasin etter endt sommersesong. I
magasinet er forholdene for opphenging på vegg ytterligere forbedret. Postkortsamlingen fra
Gamslett er også organisert og registrert. Samlingen består av til sammen 1130 objekt.
Digitale temperatur- og luftfuktighetsmålere har vært plassert i museets magasin og i enkelte
våningshus.

3.2. Vedlikehold
Samtlige anlegg har blitt gjennomgått før åpning. Det har også vært utført nødvendig
forefallende vedlikehold. I tillegg har følgende større arbeid vært utført:

• Det har vært utført elektrisk kontroll av anlegg. På bakgrunn av feil har det vært utført

•

•
•

•

el-reparasjoner på Holmenes, Maursund, Bjørklygården samt verkstedet i Sørkjosen.
Det er påvist feil på Sletnes. Da rapporten kom til museet i desember 2007, kunne ikke
feilene utbedres inneværende år.
På Museumsvollen har gulvet i Kronebutikken blitt slipt. I tillegg har det vært utført
en rekke utbedringer på Sokkelvikhuset: vinduer er blitt renovert og det er blitt satt
opp listverk både utvendig og innvending. Det har blitt lagt nytt gulv i byggets 2.
etasje og begge dørene har blitt renovert.
På Skibotn markedsplass er vinduer kittet og glass skiftet ut. I tillegg er Posthuset
skrapt og malt og dørene på de rekonstruerte markedsbodene er beiset.
På Holmenes har det vært utført omfattende vedlikeholdsarbeid av Nils Samuelsen.
Torv på tak er etterfylt og torvholdsstokker skiftet ut. Det var planlagt at
sommerfjøsen skulle utbedres i 2007, men dette har måttet blitt utsatt til 2008 av
kapasitetshensyn.
På Maursund har servicebygget blitt malt og det har vært foretatt utbedring av avløp.
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Det er akutte vedlikeholdsbehov på Bjørklygården knyttet til lekkasje i tak. Skaden en
midlertidig utbedret, men permanent reparasjon kunne ikke iverksettes i 2007 på grunn av
avslag på søknad om midler fra Nordreisa kommune samt manglende egenkapital.
Det har også vært foretatt nærmere tilstandsvurdering av flere av anleggene. På bakgrunn av
disse har det blitt sendt inn søknad om ekstern finansiering av arbeid ved følgende anlegg:
• Holmenes (Sametinget: behandles i 2008)
• Opdal (Sametinget: behandles i 2008)
• Maursund (Riksantikvaren: behandles i 2008)
Styrets konklusjon:
Nord-Troms Museum har ansvar for 79 bygninger og 23 båter. Styret finner ut fra de
forutsetningene som ligger til grunn at vedlikehold og ivaretakelse av samlinger har foregått
på en tilfredsstillende måte.
Til tross for museets vanskelige økonomiske situasjon i 2007, har en fått utført et betydelig
vedlikeholdsarbeid ved flere av museets anlegg. Om søknader om ekstern finansiering
innvilges i 2008, vil situasjonen ved flere av anleggene forbedres betydelig.
Styret påpeker imidlertid at slik de økonomiske rammene for museet er, makter en ikke å
vedlikeholde museets bygg tilfredsstillende ved egne driftsmidler.

4. KOMPETANSEHEVING
4.1. Deltakelse på seminarer, konferanser, kurs etc
Museets i 2007 deltatt på følgende saminarer, konferanser og kurs:
Deltaker(e)
Solveig Braastad
Gørill Nilsen
Solveig Braastad
Gørill Nilsen
Gørill Nilsen
Gørill Nilsen
Nina Einevoll
Nina Einevoll

Tittel
Nils Aslak Valkapää
Samisk båtbygging og båtbruk *
Seminar som samlingsforvaltning
Mangfoldsåret *
Nordnorsk museumsseminar *

Norsk arkeologmøte *
Kultursamarbeid og –formidling i
Barentsregionen
Museene i Troms og den kulturelle
skolesekken

Sted
LHL Skibotn
Gratangen
Oslo
Oslo
Tromsø
Tromsø
Vadsø

Dato
1. februar
15.-16. mars
25.-26. april
13. juni
25.-26. februar
8.-10. november
18.-19. april

Tromsø

16. oktober

* Eksternt finansiert

4.2. Videreutdanning ansatte
Åse Grønnbakk

H-2007

Samisk språksenter

Samiskkurs

5. ADMINISTRASJON
5.1. Styret
5.1.1. Styrets årsberetning
Nord-Troms Museum driver sin virksomhet i de seks Nord-Troms-kommunene Storfjord,
Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Hovedkontoret er lokalisert til
Sørkjosen i Nordreisa kommune. Formålet med driften er å dokumentere, forske og formidle

Årsmelding for Nord-Troms Museum 2006

Side 11 av 26

historie og kultur fra regionen, med særlig vekt på kulturelle møter og brytninger som har
funnet sted i regionen. Etter styrets mening er forutsetningene for fortsatt drift til stede.
Nord-Troms Museum skader ikke det ytre miljø på noen måte.
Resultatet for 2007 viser et overskudd på 474 007,-. Tallene for 2007 er dermed svært positive
sammenlignet med underskuddet på nær 700.000 i 2006. Dette betyr at bedriften nå er à jour
økonomisk. Årsakene til dette er en stram økonomisk kontroll samt en inntektsøkning på faste
driftsmidler på rundt kroner 800.000.
Det vil være viktig å drifte museet ”forsiktig” i tiden fremover. Det anbefales at det blir bedre
rutiner på pengebehandling ved de ulike avdelingene. I normale tilfeller må to ansatte telle
opp og signere for pengebeholdning. For å unngå revisjonsbemerkning bør systemet for
rapportering være likt ved alle avdelingene.
Bjørklygården er i regnskap verdisatt til 50 000. I 2006 ble det tatt takst på bygget. Salgsverdi er
i denne satt til 1,9 millioner.

5.1.2. Styrets sammensetning
Fra 1. januar 2007 besto styret i Nord-Troms Museum av følgende personer:
Faste medlemmer:
Navn
Kommune etc
Verv
Asle Tveitnes
Kåfjord kommune
Styreleder
Kari Digre
Nordreisa kommune
Nestleder
Jan Helge Jensen
Kvænangen kommune
Styremedlem
Åshild Simonsen
Skjervøy kommune
Styremedlem
Bente Pedersen
Storfjord kommune
Styremedlem
Inge Storseinnes
Lyngen kommune
Styremedlem
Gørill Nilsen
Ansattenominert
Styremedlem
Nummererte vara:
Navn
Carl J. Bentsen
Maria Figenschau
Ole Anton Teigen
Solveig Braastad

Kommune etc
Historielaget
Storfjord kommune
Lyngen kommune
Ansattenominert

Verv
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara

Gørill Nilsen fratrådte sin styreplass i styremøte 16. mars 2007. Carl Johan Bentsen rykket da
opp fra 1. vara til fast plass. Maria Figenschau fikk innvilget permisjon fra styret ut
valgperioden i styremøte 5. juni.
Etter generalforsamlingen i Nord-Troms Museum 3. oktober 2007 har styret hatt følgende
sammensetning:
Navn
Asle Tveitnes
Åshild Simonsen
Elin Kaasen
Guri Isaksen
Ole Anton Teigen
Elna Karlsen
Solveig Braastad

Kommune etc
Kåfjord kommune
Skjervøy kommune
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Ansattenominert
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Nummererte vara:
Navn
Carl J. Bentsen
Gry Hege Johansen
Ann Mari Lund
Trond-Ove Holmgren
Emma Vik

Kommune etc
Historielaget
Kvænangen kommune
Nordreisa kommune
Ansattenominert
Kåfjord kommune

Verv
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

5.1.3. Forhandlingsutvalg
Forhandlingsutvalget har fra 1. januar til 12. november 2007 bestått av:
Leder for forhandlingsutvalget:
Styreleder:

Åshild Simonsen
Asle Tveitnes

I styremøte 12. november 2007, sak 57/07, ble det nye forhandlingsutvalget konstituert. Det
består av følgende personer:
Leder av forhandlingsutvalget:
Styreleder:
Medlem:

Åshild Simonsen
Asle Tveitnes
Elin Kaasen

5.2. Styrets arbeid
Styret har i 2007 hatt ni styremøter, hvorav to ekstraordinære. Styret har til sammen behandlet
63 saker, inkludert orienteringssaker og formalia. Sentrale saker har vært oppfølging av den
økonomiske situasjonen og museets engasjement ved Halti II samt personalforhold herunder
konstituerting og ansettelse av ny bestyrer.

5.2.1. Mål og visjoner
Nord-Troms Museum skal arbeide med kulturelle brytinger og møter i fortid og samtid.
Jamfør museets handlingsplan for perioden 2004-2007 skal institusjonen løftes faglig og
organisatorisk til et nivå der en kan inngå i nasjonale museumsnettverk og finne sin plass i en
nasjonal arbeidsdeling innenfor museumssektoren.
Arbeidet med sjøsamisk- og kvensk kultur og møte mellom disse og andre kulturer er sentrale
områder for satsingen ved Nord-Troms Museum. Kulturelle endringer i samtiden og
møter/brytninger mellom de gamle kulturene i Nord-Troms og nye kulturer er et annet viktig
arbeidsområde for museet.
Nord-Troms Museum skal oppfattes som en organisasjon som har relevans for befolkningen i
regionen.

5.2.2. Prioriteringer for 2008
Jamfør årsmeldingen for 2006, var det viktig for Nord-Troms Museum å få en avklaring av
relasjonen til Ája og Halti II. Forholdet til Ája er nå avklart, og relasjonen til Halti II ble
behandlet i ekstraordinær generalforsamling 7. januar 2008. På denne ble det undertegnet en
intensjonsavtale med Halti II.
På bakgrunn av minimal økning i tilskudd fra staten, vil en ikke i løpet av 2008 kunne
realisere målsettingen om å øke fagstaben ved Nord-Troms Museum. Museet ser det er et
stort behov for å øke dagens bemanning, for bedre å kunne ivareta faglige utfordringer,
vedlikehold og formidling, herunder satsningen overfor skoleverket i regionen.
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På bakgrunn av denne situasjonen vil Nord-Troms Museum prioritere følgende
arbeidsoppgaver i 2008:

• Videre arbeid med relasjonen Nord-Troms Museum og Halti II
• Ny handlingsplan for museet: En arbeidsgruppe er blitt nedsatt med dette formål
bestående av både styremedlemmer og ansatte

• Nye driftsavtaler med kommunene
• Vedlikehold av anlegg: Arbeidet er avhengig av ekstern finansiering (se 3.2.)

5.3. Ansatte
5.3.1. Fast ansatte og prosjektarbeidere
Gørill Nilsen
Jon Arild Andersen
Trond Ove Holmgren
Toril Paulsen
Åse Grønnbakk
Solveig Bråstad
Nina Einevoll
Mary Ann Gustavsen
Erling Mikalsen
Rune Sundelin

Førstekonservator til 26. mars 2007.
Konstituert bestyrer 26. mars-31. desember
Museumssnekker
IT-ansvarlig/Kontorleder
Avdelingsleder Kvænangen/Magasinansvarlig
Avdelingsleder Kåfjord
Avdelingsleder Storfjord/Teknisk konservator
Avdelingsleder Skjervøy/Museumspedagog
Kontorfullmektig
Prosjektleder Lyngen
Daglig leder (i permisjon fra 1. januar til sluttdato 30. juni 2007)

Fast ansatte og prosjektarbeidere har til sammen utgjort 6 årsverk eksl Sundelin.
Det har vært et meget høyt sykefravær ved Nord-Troms Museum i 2007, på til sammen 25 %.
Dette er langt høyere enn de senere år, hvor det i 2006 var på 6%, i 2005 på 12,4% og i 2003
og 2004 på 4,2%.
Sykefraværet i 2007 utgjør i praksis til sammen 1,5 årsverk, noe som innebærer at det reelt
sett bare har vært uført 4,5 årsverk ved museet av fast ansatte og prosjektarbeidere.
Nord-Troms Museum tar denne situasjonen meget alvorlig. Et høyt sykefravær er ugunstig
både for den sykemeldte og for den delen av staben som til en hver tid er i virksomhet.
Museet har så langt det praktisk har vært mulig bidratt med tilrettelegging av arbeidssituasjon,
også i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen. Museet må også i 2008 arbeide aktivt med
siktemål å få ned fraværsandelen.

5.3.2. Korttidsengasjerte og sommerguider
Sommeren 2007 har følgende personer har jobbet ved Nord-Troms Museum, men har vært
lønnet fra kommune:
Kvænangen kommune:
Kåfjord kommune:
Storfjord kommune:

Charlen Livesey og Sunniva Ulvatne
Karoline Trollvik og Silje Marlen Stenseth
Tine Lambela Pedersen

Følgende personer har Nord-Troms Museum sommeren 2007, og har vært lønnet av museet:
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Kvænangen kommune:
Nordreisa kommune:
Skjervøy kommune:
Kåfjord kommune:
Lyngen kommune:
Storfjord kommune:

Ole Jan Knutsen og Kristina Karlstrøm
Marthe Gausdal, Lill-Hege Tveito og Tonje Andersen
Susanne Isaksen, Lill-Hege Tveito, Emma Huagnes, Fredrik
Einevoll, Munni Bithammer
Mette Kristine Dahl og Olaug Isaksen
Erling Mikalsen: økt fra 60% til 100% stilling under
sommersesong
Tine Lambela Pedersen, Ane Storaas og Borghild Braastad

Fra markedsdagen på Holmenes

Disse har, sammen med renholdspersonale i Kvænangen (Anette Li) og Nordreisa (Lill-Hege
Tveito) samt annet innleid personale i tilknytning til arrangement og skoleaktiviteter, utført
0,8 årsverk.

6. KONKLUSJON
2007 har vært et meget vanskelig år for museet. I forhold til tidligere år har en stilling stått
vakant (bestyrer/førstekonservator). I tillegg har det vært et høyt sykefravær. Til tross for
dette kan museet vise til meget gode besøkstall. Dette har utvilsomt vært en vanskelig tid for
kollegiet med høyt arbeidspress.
I 2006 gikk museet med et underskudd på nær 700 000. Dette innebar at det måtte drives
meget stramt i 2007. I løpet av året har en imidlertid klart å ta inn underskuddet uten å måtte
be om ekstra bevilgninger fra noen av eierne.
Årsaken til at underskuddet er tatt inn, henger sammen med en kombinasjon av menget streng
kostnadskontroll, nedskjæring og omstrukturering av virksomhet samt avvikling av
prosjekter.
På denne bakgrunn mener Nord-Troms Museum at det er grunnlag for videre drift.

Årsmelding for Nord-Troms Museum 2006

Side 15 av 26

7. ÅRSREGNSKAP
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