
 

 

    Adresse:  Bjørklysvingen 13,  9152 SØRKJOSEN         Telefon: 77 76 58 68   Telefaks: 77 76 41 36 

     Email:  rs@ntrm.no     URL: http://ntrm.no/ 

Tilstede:  

 

Karin Fosshaug- Storfjord. 

Reidar Breivik- Historielaget.  

Ole Jan Knutsen- Kvænangen.  

Gørill Nilsen- Ansatte.  

Kari Digre- Nordreisa.  

Ole Anton Teigen- Lyngen.  

Asle Tveitnes- Kåfjord/Gáivuotna. ( styreleder )  

Per Larsen. Historielaget.  

 

Rune Sundelin - Administrasjonen.  

 

Forfall:  

Åshild Simonsen.  

Liv Reidun Olsen.  

Reidar Josefsen.  

 

Referat fra møte Mandag 26.04.2004 kl 11.00 på Bjørklygården.  

 
 

Sak 20/2004  Godkjenning av innkalling og saksliste.  

          Godkjent  

Sak 21/2004  Godkjenning av referat fra siste møte.  

          Godkjent 

 

Sak 22/2004  Orienterings saker.  

 1.  Penger fra AMB utvikling til magasinet i Kvænangen.  

Nord-Troms Museum har fått 102 500,- fra ABM utvikling til å bygge om magasinet i 

Kvænangen. Vi planlegger å start opp med ny brannvegg og nedgang i oktober.   

 

Vedlagt bevilgningsbrev.  

     

 2. KLP går mot omorganisering til ASA. 

KLP holder på å omdanne seg til ASA etter anbefaling fra FAFO.  

    

Administrasjonen har ikke sett noen grunn til at vi skal engasjere oss i saken, med ta dette til 

etterretning.  

 

Vedlagt utredning kort versjon. Mer stoff finnes på KLP sine hjemmesider. www.klp.no 

  

3. Nettverk for kvensk språk og kulturtiltak. 

 

Nord-Troms Museum  søkte for to år siden om et Interreg prosjekt om kvenske språk og 

kulturtiltak. Prosjketet har blitt liggende i nåvannet og det har vrt vanskelig å finne midler på 

svensk side. Nå er det imidlertid kommet en finansiering på plass. Prosjektet starter opp i mai 

med en startkonferanse.  
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Vedlagt: revidert prosjektbeskrivelse og program for startkonferanse.  

  

Muligheter for styrerepresentanter å delta dersom det er ledige 

plasser. Reidar Breivik og Kari Digre var interessert.  

 

 

4. penger fra Riksantikvaren til Tørfoss.  

 

Nord-Troms Museum har mottatt 47 000 i tilskudd til opprusting av Tørrfosstunet.  

 

Sak 23 /2004  NPP.  

 

I skrivende stund har vi ennå ikke fått svar fra om vi har en Interreg finansiering fra NPP. 

Men det ser svært lovende ut. Som lokale prosjekter har vi fått godkjent arbeid med Samisk 

båtbyggertradisjon og arbeid med mattradisjoner i Nord Troms. Totalt vil en få dekket 60 % 

av alle kostnader fra EU med maksimalbeløp på 65 000 euro ca 560 000 kr. Prosjektene vil gå 

over 3 år.  

 

 

Innehenting av Nord-Troms Museum s egenandel gjøres slik:  

 

Samlinger  Timer Timesats  sum  

Startsamling  80 450 36000 

2. Samling  40 450 18000 

3. Samling  40 450 18000 

4. Samling  40 450 18000 

5. Samling  40 450 18000 

Avslutnings samling  80 450 36000 

        

Sum Samlinger      144000 

        

Deltakelse båt prosjekt 2mnd 334 400 133600 

Deltakelse mat prosjekt. 2mnd 334 400 133600 

        

Egeninnsats andre aktører 2mnd 334 400 133600 

        

Sum egeninnsats.      400800 

 

 

Vedtak: Nord-Troms Museum deltar i NPP prosjektet Northert Coastal Experience NORCE.  

 

       

Vedlegg: Søknad.  

  

Sak 24/ 2004    Moms for museer.  

 

Nord-Troms Museum hadde først fått ja fra Fylkesskattekontoret til at vi er å betrakte som et 

kommunaltforetak som faller inn under momsrefusjonsordningen for Interkommunale 

selskaper. Denne avgjørelsenes er blitt overprøvd av skattedirektoratet i ettertid. Nord-Troms 

Museum har anket denne avgjørelsen med det er ikke store grunner til at vi skal kunne falle 

inn under ordningen.  

 



 

Kun selskaper som utfører lovpålagte oppgaver for kommuner får kompensasjon uten videre. 

Selskaper som ikke utfører lovpålagte må være organisert som Interkommunalt selskap for å 

falle inn under ordningen. Vi er organisert som BA dette gir oss ikke tilstrekkelig tilknytning 

til det kommunale forvaltningssystemet slik at vi blir fritatt for moms.  

 

En full momskompensasjon vil medføre en styrking av budsjettet med 400-500 000,- i året.    

Det vil si et betydelig beløp for Nord-Troms Museum. Finansministeren gir i sitt svar til 

Djupedal (vedlagt) en lovnad om at en vil komme tilbake til moms og frivillige/veldedige 

organisasjoner. Det vil imidlertid ta lang tid før dette arbeidet vil gi seg utslag i praktiske 

regler.   

 

Finnmarksmuseene som alle er organisert som IKS har alle fått full kompensasjon. Norges 

Museumsforbund går nå ut og anbefaler sine medlemmer å bli IKS.  

 

Se også:   

www.museumsforbundet.no 

 

Vedtak:  

Nord-Troms Museum bør velge en organisasjonsform som sikrer full momskompensasjon.  

Nord-Troms Museum bør starte arbeidet med undersøkelsene om å bli et IKS snarest mulig.  

 

 

Sak 25/2004   Budsjettsøknad 2005.  

 
Vedlagt søknad godkjennes.   
 

 

 

 

 

 

      Med vennlig hilsen 

 

 

     Rune Sundelin 

     Bestyrer 

 

http://www.museumsforbundet.no/

