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Orienteringssaker

Sak 57/08 Vorterøykai
NTRM arbeider fremdeles med å få til en ordning med Vorterøykai. Museet representert av styreleder,
daglig leder og konservator har vært i møte med Skjervøy kommune, Vorterøya bygdelag og ledelsen i
Lerøy Aurora fredag 12. september. Deretter har Reiersen fra Nord-Troms Museum , Barlinghaug,
Skjervøy kommune, Vorterøy bygdelag og Lerøy Aurora utført en befaring på kaianlegget på Vorterøya
2.oktober.
NTRM arbeider for at Skjervøy kommune skal bli formelle eiere av kaianlegget. Museets oppgaver i
fremtiden skal være oppfølging av restaureringsprosessen og rådgivning på problemstillinger innen
bevaring.
Barlinghaug lager en prosjektbeskrivelse med økonomisk oversikt over prsjektet. NTRM vil motta
saksdokumenter til gjennomsyn. Arbeidsprossessen vil ikke bli påbegynt før Skjervøy kommune er
formelle eiere av anlegget.

Sak 58/08 Restaurering av Maursund gård

Prosjektet blir presentert av Marit og Jon Arild.
SL: 600.000 bevilget fra riksantikvaren. Strøm er prosjektansvarlg og Marit har rapporteringsansvar.
Marit informerer om status i prosjektet.
Framgangen kan beskrives som tilfredstillende og prosjektet skal ferdigstilles i mars/april 2009.
I denne prossessen vil NTRM få reforhandlet kontrakten som gjelder Maursund. I dette arbeidet vil
fylkeskommunen være innvovert som rådgivende part.

Sak 59/08 Halti II
KKD er kommet med en tilbakemelding på søknaden om Halti II.
Fredag 10. oktober ble saken lagt fram for fremtidige leietakerne i Halti II
Daglig leder orienterer fra møtet: KKD har kommet med et avslag på søknaden. Begrunnelsen er at det
må foreligge en formell avtale mellom kvenkultursentret og kvensentret i Børselv.

Styret i NTRM etterlyser mer skriftlighet i saken. KKD bør gi en direke henvendelse til museet angående
avgjørelsen på Halti II søknaden. Museet er den største leietaker i bygget og etterlyser også mer
skriftlighet fra styringsgruppa i Halti II.
Styret legger vekt på at NTRM skal være et selvstendig museum også i fremtiden.

Forslag til vedtak
NTRM gjør en skriftlig henvendelse til KKD og ber om en plan for hvordan Nord-Troms Museum skal
være i fremtiden.
Dersom vi ikke skal være et selvstendig museum i fremtiden må dette være formulert av departemenetet
og fylkeskommunen. To representanter fra styret skal korrespondere angående konsolidering.
Valg: Elin Kaasen og Asle Tveitnes.

Enstemmig.

Sak 60/08 Kommuneavtalen
Arbeidet med kommuneavtalene er kommet godt igang.
Styreleder, daglig leder og kommunenes styrerepresentant skal delta på møtene fremover. Møtedatoer
som er fastsatt:
-

Kvænangen 16. oktober

-

Skjervøy 31. oktober

-

Nordreisa 1. desember

-

Lyngen 4. desember

-

Styrerepresentantene får informasjon så snart møtetidspunktene er fastsatt i de andre kommunene.
Kommuneavtalen som Nord-Troms Museum inngår med den enkelte kommune i nord-troms er todelt.
Første del er en standar avtale som gjelder hver av de seks eierkommunene. Tilleggsprotokollen
innholder egne bestemmelser som gjelder den enkelte kommune. Målet med dette er økte driftsmidler og
i tillegg at økonomisk støtte til sommersesongen kan bli fastsatt som et årlig bidrag. Dette vil føre til mer
forutsigbarhet for driften som planlegges i sommersesongen. Museet vil heler ikke være avhengig av
arbeidskrevende søknadsprosseser hver vår.

Beslutningssaker
Sak 61/08 Lønn
Daglig leder henstiller til styrets forhandlingsutvalg om en gjennomgang av lønnsbestemmelsene som
gjelder i bedriften i dag.

Bakgrunnen for saken er at avstanden mellom årslønnen til bestyrer og konservator er meget liten.
Konservator mottar etter nye lønnsjusteringer som gjelder fra 1. mai 2008 en årslønn på 398.800
kroner. Bestyrers årslønn er fastsatt til 400.000 kroner i året.
Styret henviser til de lokale forhandlinger som er fastsatt til 27 november 2008. Daglig leder må legge
inn et lønnskrav til forhandlingsutvalget.

Sak 62/08 strategiplan

NTRMs totale samling er omfattende og består i 2008 av 79 bygninger, 23 båter, 17 000 gjenstander
og 45.000 bilder. Museets modell beskrives som et økomuseum. På 1990- tallet kom det til en rekke
nye bygninger som ble en del av den museale samling. I 1993 hadde museet en stab på 36 ansatte.
Det store antallet bygninger og båter har ikke minket i særlig grad siden 1993, men antall ansatte har
derimot minket betydelig. I dag er det 8 stillinger i museeet og en av dem er ansatt på
vedlikeholdssiden.
Et økomuseum legger blant annet vekt på å drive museum der folk er, altså i nærmiljøet. I den
forbindelse er det lagt vekt på at hver kommune skal ha et hovedanlegg som sin utstilling. I tillegg til
dettte har museet ansvar for å bevare flere bygninger i hver kommune.
I arbeidet med strategiplanen og fremtidige mål for Nord-Troms Museums drift i regionen må styret ta
stilling til følgende:
1. Skal Nord-Troms Museum være et museum for bygningsvern i fremtiden.
2. Skal Nord-Troms Museum fokusere på formidling/forskning/utstilling/ bevaring av gjenstander i
fremtiden og bare ha et utvalgt antall bygninger i samlingen.

SL:
Styret mener at administrasjonen i NTRM må utarbeid et forslag til hvilke satsningsområder museet skal
ha i fremtiden. Hva kan vi avhende og hva kan vi beholde. I dette arbeide bør Håvard Dahl Bratreins
rapport være et hjelpemiddel.

Strategiplanen for museet må komme med forslag på hvilke utviklingsmål som skal ligge til grunne for
Nord-Troms Museums arbeid og virke i regionen. Strategiplanen må tydeliggjøre hvilke anlegg som skal
satses på i den enkelte kommune.

Forslag til vedtak
Administrasjonen presenterer for styret hvilke bygninger som skal være en del av museet samlinger i
fremtiden. Styret mener at Nord-Troms Museum også i fremtiden skal være økomuseum.

Enstemmig

Oppfølgingssaker

Sak 63/08 Nærmiljøsentralen
NTRM mottok i juni 2008 en forespørsel om å være med som aksjeeier i Nærmiljøsentralen på Skjervøy.

Begrunnelse for saken var en påstand om at museet hadde aksjer i andre Nærmiljøsentraler i NordTroms.
Det viser seg at NTRM ikke har støttet slike organisasjonsenheter. Begrunnelsen for dette er at museet
er en organisasjon som mottar driftstøtte fra det offentlige.

Forslag til vedtak

1. Administrasjonene foreslår at NTRM ikke går inn som aksjeeier i Nærmiljøsentralen på Skjervøy.

Enstemmig

B-sak

Eventuelle saker (orientering)

Statsbudsjettet

- ABM søknaden for 2009 var på 800.000 kroner. NTRM har ikke fått innvilget søknaden. Alle
museer har fått en økning på budsjettet med 4,4 %. Dette vil utgjøre 104.000 kroner.

-

Styremøter skal i fremtiden avholdes 6 ganger i året.

-

Neste styremøte 11. desember 2008. Da vil vi ha møte og middag for styremedlemmer og
ansatte i bedriften. Middagen skal være på Reisafjord hotell klokken 14.30.

