Referat fra styremøte i Varanger museum IKS
Torsdag 25.06.2020
Fysisk møte i Vadsø på Det gamle bedehuset. Kl. 09.00 – 14.00
Til stedet: Randi Sjølie, Gry Andreassen, Einar Niemi, Elljan Johnsen, Kurt Wikan og
referent Turid Strand
Forfall: Monica Esbensen, og Harald Sunde

Sak 18/2020 Godkjenning av protokoll fra 09.06.2020
Sak 16/20, var ikke ferdigbehandlet
Sak 19/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 16/20 gjennopptaes til behandling
Sak 14/2020 Lønnspolitikk/seniorpolitikk
Saken er spilt inn via ledermøte 13.02.2020. VAM mangler lønns og
seniorpolitikk. Det ville være fint om det er på plass før forhandlingene til
høsten.
Lønnspolitikken i Vam skal behandles i SAMU, men styret bestemmer
rammene og gir retningslinjer.
Vedtak 09.06.2020 Saken utsettes til neste styremøte.
Dagen praksis ved lokale lønnsforhandlinger, er at den utregnede potten
fordeles av en gruppe (bestående av direktør og tillitsvalgt) Det vektlegges
utjevning av forskjeller mellom like fagstillinger, heving av lavtlønte og heving
av prioriterte fagområder. De ansatte lever inn lønnskrav, med begrunnelse.
Vi er medlem av Virke og kan følge deres annsiennitets beregning og
lønnsrammer for stillinger.
Forslag til vedtak; Styret vedtar at Varanger museum skal benytte seg av Virkes
lønnsrammer.
Vedtak i sak 14/2020;
Styret vedtar at Varanger museum skal benytte seg av Virkes lønnsrammer,
inntil det foreligger en lønnsstrategiplan. I de lokale lønnsforhandlingene skal
man bestrebe seg på å utjevne forskjellen mellom like fagstillinger. De må
foretas ansiennitets beregning. De museumsfaglige titlene må tilpasses Virkes
stillingsbeskrivelser og stillingskode. Det jobbes med planverk, der i blant ny
lønnsstrategiplan. Når den foreligger, må saken opp til ny vurdering.

Sak 15/2020 Opplæring styret

Noen er nye og andre har lang erfaring med styrearbeid. Styret har mange
plikter og stort ansvar. Virke tilbyr dagskurs som kan avholdes i egne lokaler i
styrearbeid for kr. 20.000,- + reise og opphold, + kr. 1.000,- pr.deltaker.
Vedtak 09.06.2020 Saken utsettes til neste styremøte.
Forslag til vedtak; Styret vedtar gjennomføring av styrekurs.
Vedtak i sak 15/2020;
Styret vedtar gjennomføring av styrekurs, både for styremedlemmer og
varamedlemmer. Kurset bør gjennomføres høsten – 20.

Sak 17/2020 Møteplan
Forslag:
Vardø 26.08.2020
Vadsø 04.11.2020
Kirkenes 03.02.2020
Forslag til vedtak; Styret vedtar følgende møteplan:
Vardø 26.08.2020
Vadsø 04.11.2020
Kirkenes 03.02.2020
Vedtak i sak 17/2020;
Styret vedtar følgende møteplan:
Vardø 24.08.2020
Vadsø 03.11.2020
Kirkenes 02.02.2021
Styret ønsker å spise lunch med de ansatte på avdelingen hvor styremøtet
avholdes.
Styret ønsker at avdelingslederen på den avdelingen hvor styremøtet
avholdes, gies inntil en time til å informere om dagsaktuelle saker på egen
avdeling og om tiden tillater det er det ønskelig med besøk på utvalgte
distrikts anlegg.
Synnøve Fotland Eikevik og Inger Lene Nyttingnes tiltrådte møtet, og spiste lunch sammen
med styret.
20/2020

Informasjon om avdelingen i Vardø
Synnøve Fotland Eikevik vil informere
Styret er informert:
Synnøve Fotland Eikevik, konstituert avd.leder Vardø informerte om
situasjonen mellom Varanger museum IKS avd Vardø og Vardøhus
museumsforening. Inger Lene Nyttingnes, arkivar informerte om sitt arbeid

med arkivene i Vardø (bla. Brodtkorb) Arbeidet utføres i prosjektet
Varangerarkivene. Se egen power point presentasjon.

21/2020

Informasjon om partisanprosjektet
Synnøve Fotland Eikevik vil informere
Styret er informert;
informasjon gitt av Synnøve Fotland Eikevik, konstituert avd.leder Vardø
Se egen power point presentasjon.

Synnøve Fotland Eikevik og Inger Lene Nyttingnes fratrådte møtet.
16/2020

Midler til maling av Esbensengården

Vedtak i sak 16/2020;
Styret gir klarsignal til oppstart av innhenting av pristilbud på nødvendige
utbedringer før maling, og på selve malingen. Hovedhuset med vinduer, og
fasadene har 1. prioritet. Øvrige vinduer, dører, porter, uthus og bakgård har
forskjellige grader slitasje og skader, og må vurderer individuelt. Tilbudene
sendes på mailsirkulær til styret for vurdering. Vurderinger som må gjøres er;
tilgjengelige håndtverkere, tid før vinter, pris, finansiering og i hvilken grad
dette vil påvirke prioriteringene.
Før igangsettelse av arbeidene, må alle pålagte godkjenninger fra offentlige
myndigheter være på plass.
Pristilbud innhentes fra flere snekker og male bedrifter, som alle må kunne de
antikvarisk reglene for sitt fag.
22/2020
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Eventuelt
Elljan Johnsen stilte spørsmål om hvorfor ingen av avdelingslederne var
konstituert i direktørens fravær. Kurt Wikan svarte at alle tre var forespurt,
men ingen kunne ta på seg jobben grunnet allerede stort arbeidspress.
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