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43.1 Driftsavtale med kommunene
Saksbakgrunn:
Administrasjonen i museet legger nå frem nye driftsavtaler med hver av eierkommunene.
Driftsavtalen består av to deler. Den første delen er felles for alle eierkommunene og den
andre delen er en tilleggsprotokoll som er spesifikk for hver kommune. Driftsavtalene vil være
på plass for alle kommunene i løpet av oktober/november 2008 og vil gjelde fra 01.01.2009.
Kommuneavtalen er sendt ut til alle medlemmer av styret. Styreleder, daglig leder og
styrerepresentant for Skjervøy kommune har gjennomført det første møtet med ordfører i
Skjervøy. I august skal daglig leder gi formannskapet en presentasjon av dagens drift i NordTroms Museum.

Styreleder orienterer:
NTRM har vært på møte med Skjervøy kommune angående driftsavtalen. Etter ferien skal
NTRM tilbake og gi en presentasjon av driften ved museet. Ordføreren stilte seg positiv til å
skrive en driftsavtale med museet. Det ble bestemt at beløpet skal ligge på 70 kroner pr.
innbygger.
NTRM har som mål at de faste driftsmidler fra kommunene i tillegg skal innholde fast
bevilgning til sommerarbeidsplasser. Årsaken til dette er at de ansatte bruker for mye
ressurser for produsere et sommerprogram. De planlagte sommeraktivitetene i hver kommune
er økonomisk avhengig av midler fra den enkelte kommune, og museet venter opptil flere
uker på at kommunen skal komme med en innstilling.
NTRM har også som mål at utgifter til husleie skal inn i kommuneavtalen. Driftsmidlene fra
Kåfjord innholder også kommunens støtte til husleien på Aja. På den måten blir våre
husleieutgifter synliggjort i regnskapet.

NTRM vil arbeide for å få til en dialog med Lyngen, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord og
Nordreisa etter ferien.
Hvert styremedlem har ansvar for å få til en god avtale i sin kommune.
Styret har ingen kommentarer til driftsavtalen slik den foreligger. Det er enighet om at
stillingsprosenten i hver kommune skal ikke stå oppført i driftsavtalen.

43.2 Vorterøykai
Saksbakgrunn:
Styret i Nord-Troms Museum vedtok på styremøte 5. mai 2008, sak 35/08: at kaianlegget på
Vorterøykai må stenges for trafikk dersom den er i for dårlig forfatning. Styreleder, daglig
leder og Skjervøy kommune v/Yngve Volden, Teknisk etat var på befaring torsdag 29.05.08 på
Vorterøya. Teknisk etats vurdering førte ikke til stenging av kaianlegget. Fundamentet er
dårlig, men det er ikke nødvendig å stenge lokalbåtanløpet umiddelbart.
Nord-Troms Museum og Skjervøy kommune hadde et møte med bygdelaget på Vorterøya for
og diskuterte ulike løsninger for kaianlegget. Nord-Troms Museum var tydelig på at vi vil
finne en ny løsning på eiersiden. Nord-Troms Museum ønsker å bidra til at kaianlegget slik
det står i dag blir bevart, men museet kan ikke stå som ansvarlige eiere.
Nord-Troms Museum vil få en tilstandsrapport fra Skjervøy kommune /Teknisk etat.
Styreleder orienterer:
NTRM oppfordrer bygdelaget til å legge frem planer angående kaianlegget.
Dersom kaia skal brukes videre som lokalanløp må NTRM overlate anlegget til Skjervøy
kommune og bygdelaget. Dersom dette ikke går kan vi tilbakeføre anlegget til tidligere eier.
Dersom anlegget blir tilbakeført til tidligere eier kan den bli lagt ut på det private marked. En
annen løsning er at museet kan arbeide for fredning av anlegget. En fredning vil begrense
aktiviteten på kaia og området rundt i fremtiden.
NTRM venter på utspill fra bygdelaget v/Rolf Terje Enoksen.

43.3 Kronebutikken
Saksbakgrunn
Styret fattet vedtak i mai 2007 om salg av Kronebutikken til Nordtro for kroner 10.
Vedlagt følger en kjøpskontrakt og en kopi av styrevedtaket.
Museet skal i tillegg fakturere Nordtro for 10.000 kroner for vedlikehold. Klausul om
tilbakeføring til museet vil forhindre næringsutvikling av prosjektet.

Styret støtter kontakten slik den står. Kronebutikken kan overleveres snarest.

44.4 Sommersesong

Museet skal ha sommeråpent på alle anlegg fra 2.juli til 3. august, fra onsdag til søndag kl:
12.00 til 18.00. Vi har fått innvilget støtte til sommerarbeidsplasser fra Kåfjord og Skjervøy.
Nordreisa, Storfjord og Kvænangen er positive, men søknaden er ikke ferdigbehandlet.
Lyngen har avslått søknaden fra Nord-Troms Museum.
Sommerprogrammet er lagt ut på våre nettsider.
Se vedlegg

Daglig leder sier at programmet for sommersesongen er ikke spesielt forandret fra 2007.
Administrasjonen har brukt mye tid og ressurser på å få behandlet søknaden angående
sommerarbeidsplasser i hver kommune i Nord-Troms. Derfor er det ønskelig å få midlene inn
i faste driftsmidler. Museets tilbud i den enkelte kommune blir mer forutsigbar og de ansatte
kan bruke ressursene på å forbedre sommertilbudet i den enkelte kommune.

Sak 45/08 Økonomi
Kvartalsrapport er lagt fram på styremøte.
Styreleder orienterer:
Nå har vi vært gjennom den verste utgiftsperioden (juni) i løpet av hele året. Det er fortsatt
penger på konto. Regninger betales jevnlig. Vi har ingenting å bekymre oss over.

Sak 46/08
Eventuelt
•

Styrerepresentant for historielaget Bentsen ønsker at NTRM kan tilby servering på
Holmenes i anledning Kulturminnedagen 14. september. Det skal være fordrag i
Ankerlia og Bentsen ønsker å tilby gjestene kaffe, vafler og rømmegrøt etterpå.
NTRM stiller seg positiv til initiativet.

•

I anledning besøk av Kvænangens kulturkonsulent Boberg Pedersen blir det regionale
samarbeidet diskutert. Styret forslår at det lages EN kulturkalender for hele NordTroms. NTRM understreker som regional bedrift at et kulturelt samarbeid over
kommunegrensene er viktig å få til.

•

NTRM ønsker samarbeid med kulturkonsulentene i hver kommune. Kontakt med
kulturkonsulentene kan være med på å synliggjøre museet i den enkelte kommune.

Befaring i magasinet

Se gjenreisningsutstilling

Solveig gir oss en omvisning.

Neste styremøte er mandag 1.september i Storfjord.

