Referat 9. februar 2009. Olderdalen.

Tilstedet:

Asle Tveitnes
Elin Kaasen
Carl johan Bentsen
Solveig Bråstad
Ole Anton Teigen
Åshild Simonsen
Guri Isaksen (meldt frafall)
Elna karlsen

Referent: Nina Einevoll Strøm

Godkjenningssaker
Sak 01/09
Godkjenning av referat fra styremøte 11. desember 2008.
Se vedlegg

Godkjent

Sak 02/09
Godkjenning av innkalling

 Adresse: Bjørkligården 13, 9152 Sørkjosen
URL: http://ntrm.no/

Telefon: 97558334 Email: nina@ntrm.no

Godkjent

Sak 03/09
Godkjenning av saksliste

Godkjent

Orienteringssaker
Sak 04/09
Presentasjon av Nordkalottsentret i Storfjord ved prosjektleder Riitta Leinonen fra Mangfold
styrker. Klokken 13.00.

Sak 05/09
Lyra er overhendet til Kystlaget.
Styreleder orienterer:
Et kapittel er avsluttet. Skjøtet er underskrevet. Lyra ble solgt til Kystlaget for 1 krone.
Kulturminnefondet bevilget 104 000 kroner som ble delt mellom Kystlaget og NTRM.
Sametinget bevilget 47 500 kroner til kystlaget. 26 000 kroner er ikke utbetalt fordi det
mangler rapport. Kystlaget må skrive rapport på dette og har ansvaret for at pengene blir
utbetalt.
Tidligere bestyrer Gørill Nilsen arbeidet med saken i 2007. Støtten fra Norsk
Kulturminnefond var på 104 000 kroner. Av disse midlene skal 52 000 kroner til NTRM.
Bestyrer undersøker om NTRM har mottatt 52 000 fra Kystlaget.
Saken er avsluttet.

Sak 06/09
Kulturminneåret 2009 ble lansert i Trondheim 2. februar 2009
En orientering ved bestyrer:
NTRM arbeider som koordinator for Kulturminneåret 2009 i nord-troms. Dette betyr at
NTRM avvikler møter mellom fylkeskommunen og nord-troms kommunene. Møtene skal
inspirere til at planlagte prosjekter som etableres i kommunene blir gjennomført. NTRM har
ikke ansvaret for gjennomføring av prosjektene, men skal arbeide for at de forankres og blir
realisert. NTRM kan også være delaktig som samarbeidspartner i enkelte prosjekt.
Tiltak fra NTRM:
På nettsiden til NTRM publiseres hver måned et nytt kulturminne, og museet har oppfordret
publikum i nord-troms til å være aktiv med å foreslå kulturminner som kan publiseres her.
Videre utover i 2009 vil NTRM ha arrangement som kulturdager, foredrag o.a som vil være
knyttet opp mot Kulturminneåret 2009.

Sak 07/09
Sykemeldingsstatistikk for Nord-Troms Museum.
Bestyrer orienterer:
Sykemeldingsstatistikken i museet viser 25% for januar og 52% for februar. Dette er alvorlig
høye tall som ledelsen i museet ser alvorlig på.
Følgende tiltak er satt i verk:
HMS-arbeid og valg av verneombud er gjennomført. Arbeidet med HMS i bedriften vil bli
sluttført i februar 2009. Verneombud, Varaverneombud og bestyrer vil i august 2009
gjennomføre et lovpålagt kurs som gjelder HMS i bedriften.
Bedriftshelsetjenesten har startet en kartlegging av psyko-sosialt arbeidsmiljø og vil også
besøke hver enkelt ansatt på sitt kontor. Der de gjennomfører en enkel helseundersøkelse og
ser på de fysiske arbeidsforhold. I løpet av våren 2009 vil det foreligge en rapport for
bedriften.
Nord-Troms Museum er nå blitt IA-bedrift og vil fremover få veiledning for oppfølging av
sykemeldte. Rådgiver for IA-bedrift vil avvikle et informasjonsmøte for de ansatte 29. april
2009.
Nord-Troms Museum har tiltross for høye sykemeldingstall også fått liten støtte og
oppfølging fra NAV i de enkelte kommuner i nord-troms. I 2008 fikk museet ingen respons
tiltross for en rekke skriftlige henvendelser til kontoret i Nordreisa. Dette skyldes stort
arbeidspress hos NAV og har vært en tendens over hele landet. Etter en henvendelse fra
bestyrer til NAV fylkeskontor i Tromsø har vi nå fått respons. Det vil fremover bli avviklet
flere oppfølgingsmøter mellom NAV, den ansatte og museet. Det vil også være en rådgiver
tilstede fra IA-bedrift. Målet vil være å se på mulighetene for at sykemeldte kan komme
tilbake på jobb.
Den høye sykemeldingsprosenten i NTRM berører også ansatte som daglig er på jobb.
Arbeidspresset er til tider stort, og mange må ofte gå utover sitt arbeidsområde for å bidra til
at saker blir behandlet. Dette kan på sikt skape stor slitasje på staben. Ledelsen må allerede nå
gjøre grep for å forhindre at flere blir sykemeldt.
På bakgrunn av den høye sykemeldingsprosenten har personalgruppen sammen med ledelsen
fokus på arbeidsmiljø i 2009.

Beslutningssaker
Sak 08/09
Budsjettet for 2009 blir behandlet på neste styremøte.

Sak 09/09
Ansettelse av stillingen som museumspedagog.

Søknadsprosessen er fullført. En søker står igjen som interessert i stillingen som
Museumspedagog i Nord-Troms Museum. Stillingen er regional og fysisk plassert i Lyngen
kommune. Budsjettet for 2009 vil avgjøre om ansettelsen skal fullføres. Museet har stort
behov for flere ansatte og besøkstallene på skolesiden har tidligerer hatt den sterkeste
økningen. I 2007 og 2008 viser tallene for skolebesøk en tilbakegang, noe som blant annet
forklares med at stillingen som museumspedagog har stått vakant siden januar 2008.

Forslag til vedtak
1. Det ansettes en person i stillingen som museumspedagog/avdelingsleder i Lyngen i
100% stilling. Den ansatte tiltrer snarest.
2. Bestyrer foreslår at det ansettes en person i 50% stilling som museumspedagog på
bakgrunn av den økonomiske situasjonen i museet.
Forslag 1 er godkjent

Sak 10/09
Skademelding fra 2006. Saken gjelder et trafikkuhell forårsaket av tidligere bestyrer Rune
Sundelin. Saken er sendt til Nord-Troms Museum av Ole-Jonny Valø. Skademeldingen er
ufullstendig utfylt.

Forslag til vedtak
Nord-Troms Museum sender saken til forsikringsselskapet som avgjør saken.
Godkjent

Eventuelt
Sak 11/09
Styrerepresentant Teigen ønsker å vite hvordan NTRM kan bidra på Lyngendagen i Tromsø.
Lyngen kommune skal markedsføres på torget i Tromsø i mars.
Hva kan NTRM bidra med i den forbindelse:
-

Vise gamle bilder fra Lyngen.
Bidra med brosjyrer

Hva kan NTRM bidra med til vinterfestivalen i Lyngen i april. Museumspedagogen vil være
på plass i februar slik at NTRM kan bidra på vinterfestivalen.

