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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
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Sommerarbeidsplasser ved Nord Troms Museum

Vedlegg

1 Søknad fra NTRM

2 Søknad fra NTRM

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling

Saksopplysninger
Kvænangen kommune har tidligere år reservert ”ungdomsarbeidsplasser” til Nord Troms 
Museum avd. Kvænangen.
Ved tildeling av årets arbeidsplasser kom ikke NTRM i betraktning – delvis pga. at ingen søkere 
hadde ønsker om dette og at behovet i ren kommunal virksomhet var stort.

Museet søker i brev av 12.03.10. om at kommunen avsetter to sommerarbeidsplasser a 150 
timer, alternativt direkte støtte på kr. 35.000,-

Vurdering
Kommunens sommerarbeidsplasser for ungdom begrenser seg til 75 timer pr. arbeidstaker. 
Dersom museets behov skulle kunne dekkes opp ville dette ha krevd 4 arbeidsplasser.

Dersom formannskapet finner å kunne imøtekomme museets søknad, anses den beste løsning av 
være direkte tilskudd på kr. 35.000,-





Fra:                                  Nina Einevold Strøm [nina@ntrm.no]
Sendt:                             3. juni 2010 15:53
Til:                                   Hans Jørgen Emaus
Emne:                              Søknad
 
Søknad
 
Nord-Troms Museum søker Kvænangen kommune om støtte til sommersesongen. Det søkes med dette om 1 
eller 2 sommerverter som skal ha åpent på flerbrukshuset og ha omvisning på gjenreisningsutstillinga i 
Burfjord. Tidligere har vi ventet på tilbakemelding på samdrift med turistinformasjonen fra ordfører John 
Helland. Nord-Troms Museum skal ha åpent fra 30. juni. 1.august, fra onsdag- søndag kl 11.00-17.00. 
Programmet er laget og vi skal i tillegg være aktiv på Verdde-turneringen med åpent magasin. 
 
Håper på positivt svar.
 
Vennlig hilsen
 
Nina Einevoll Strøm
 
Direktør
Nord-Troms Museum
Bjørklygården 13,
 
9152 Sørkjosen
mob:97558334 
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SOMMERARBEIDSPLASSER VED NORD-TROMS MUSEUM 2010.

Nord-Troms Museum søker med dette om støtte til sommerarbeidsplasser for 2010:

Alternativ 1: Kommunen avsetter 2 sommerarbeidspiasser å 150 timer for ungdom til
Nord-Troms Museum sommersesongen 2010. Kommunen har arbeidsgiveransvar for
ansatt person, men museet får myndighet til å velge ut rette kandidater samt
sysselsette disse.

Alternativ 2: Det søkes om  35 000 kr  i støtte til sommerarbeidsplass for ungdom.
Museet har arbeidsgiveransvar for ungdom etter utbetaling av søknadssum.

Nord-Troms Museum har blant annet svært gode erfaringer fra Kåfjord og
Kvænangen ved at kommunene har arbeidsgiveransvar for ansatt ungdom, mens
arbeidsoppgaver for denne planlegges av museets ansatte.

Uavhengig av løsning fra kommune, ber Nord-Troms Museum om svar på søknad
innen  15. april 2010.

HVA NORD-TROMS MUSEUM KAN TILBY SOMMERANSATT UNGDOM,
Nord-Troms Museum er en viktig kompetansebedrift i Nord-Troms. Museets ansatte
er sentrale i næringsutvikling med utgangspunkt i Gamslett og Kiilgården samt
utvikling av Halti og Åja. Museet har sentral kompetanse plassert i Storfjord ved
teknisk konservator samt ved hovedmagasin i Burfjord.

Nord-Troms Museum er en av få fagmiljøer i regionen som kan dokumentere
konkrete resultater innen FoU-sektoren. Denne kompetansen vil på sikt kunne gi
ungdommer fra Nord-Troms under utdanning en unik mulighet til å utvikle sin
kompetanse samt skape tilhørighet til hjemsted slik at de kommer hjem etter endt
utdannelse.

Adresse: Bjørklysvingen 13, 9152 SØRKJOSEN VTelefon: 97 55 83 30 Te1efaks: 77 76 41 36
Email: ntrrn(a),ntrm.no URL: http://ntrin.no/



En strategisk satsning fra kommunenes side vil gjennom langsiktige avtaler om
sommerarbeidsplasserkunne gi en forutsigbarhet som er nødvendig for museet.

Skal anleggene holdes åpne, kreves det bemanning på seks ulike steder i regionen,
noe som er svært ressurskrevende. At kommuner gir sene svar på søknader om
sommerarbeidsplasser, gjør det vanskelig for museet å planlegge åpningstider og
annonsere disse. Dette går utover besøkstall og hvordan museet oppleves som
tilgjengelig institusjon for regionens befolkning, som er museets primære
besøksgruppe.

Skal anleggene kunne holdes åpne sommeren 2010 er museet heit avhengig av
støtte fra kommunene, enten gjennom tilskudd eller arbeidsplasser. Uten slik støtte
vil ingen anlegg kunne holdes åpne sommeren 2010.

Museet ber kommunene å vurdere økt satsning på sommerarbeidsplasser i årene
som kommer. Ved inngåelse av langsiktige avtaler om sommerarbeidsplasser,
forslagsvis på 3 års basis, vil museet kunne tilby en unik kompetansepakke for
korttidsengasjerte der opplæring ikke bare knyttes til museets anlegg og
regionhistorie, men også innsikt i drift av en kompetansebedrift som museet er.

Nord-Troms Museum vil komme tilbake med forslag til rammer for langsiktige avtaler
for sommerarbeldsplasser om dette signaliseres som interessant.

Med ve nlig hilsen

Nord-Troms Museum
KVÆNANGEN.NORDREMA.SKIERVØY.KAFJORD.STORFJORD.LyNGEN

Nina Einevoll Strøm
Bestyrer
Nord-Troms Museum
97 55 83 34
e-post: nina@ntrm.no
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