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SEKSJONSMØTE FOR SAMISK SEKSJON I NMF 

Referat 

Tid:    18.april 2018 kl 17.30 – 18.30 
Sted:    Haugans hotell, Mosjøen 
Til stede:   SML-styret: Lisa Dunfjeld-Aagård, Oddmund Andersen, Marit Myrvoll.   
   Birgitta Fossum og Erik Norberg, Saemien Sijte 

Lars Magne Andreassen NMF/Árran 
Bente Østli Eilertsen, Várdobáiki  
Anne-May Olli, RiddoDuottarMuseat 
Sissel Ann Mikkelsen, Sametinget 
Jérémie McGowan, Nordnorsk Kunstmuseum  

Saksliste: 
Sak 1 Sannhetskommisjonen. Innspill til høstens seminar 
 SML inviterte til debatt om sannhetskommisjonen og innspill til høstens seminar. 

Marit orienterte om arbeidet med sannhetskommisjonen. 
Stortinget vedtok i 2017 at det skal opprettes en granskningskommisjon, eller sannhets-
kommisjon om fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.  
Presidentskapet i Stortinget har antydet et mandat der det historiske vektlegges, samt at det 
skal strekke seg over to år. 
Samisk museumslag skal arrangere et seminar 17. -18. september i Tromsø, som en del av 
fagdagene innen samisk nettverk. Det blir et lunsj til lunsj seminar. Det vil gå en invitasjon til 
alle museene. De som deltar bes om å holde et innlegg på 10-30 minutter, der de sier noe om 
eget museums syn/satsning på dette tema. Sametinget deltar med innlegg på seminaret. 
For øvrig har Árran lulesamisk senter har gitt en uttalelse til sannhetskommisjonen 

 
Sak 2 Regionreformen og de samiske museene 

I tilknytning til regionreformen har et ekspertutvalg kommet med forslag om å overføre de 
aller fleste museene til fylkeskommunene sammen med utviklingsmidlene til museum og 
arkiv samt midler til nasjonale kulturbygg.  
Samisk museumslag drøftet region-reformen og betydningen den hadde for de samiske 
museene. De samiske museene er imidlertid lagt inn under Sametinget. Hvordan 
regionreformen berører de samiske museene er derfor usikkert. Det ble drøftet om 
Sametinget burde vurdere/evaluere hele museumsreformen for de samiske museene. 
 
Saken om regionreformen kommer opp på Norges Museumsforbunds årsmøte torsdag den 
19. april. I uttalelsen fra museumsforbundet er de samiske museene utelatt.  

Vedtak   Møtet var enig om at Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat, tar ordet i debatten og kommer  
med et forslag til tilføyelse om de samiske museene i uttalelsen 

 
 
Oddmund Andersen 
Referent 


