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Til stede:  
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Sak 34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent ved at en sak ble tilføyd sakslisten. Det 

var: Neste styremøte i Samisk museumslag/Samisk museumsnettverk. 

 

Sak 35/20 Referatsaker 

a) Orientering om teamsmøte med Sametinget/De samiske museene: 

a. Henrik Olsen, Sametinget tok opp spørsmålet om styret i Samisk 

museumslag/Samisk museumsnettverk bør bestå av direktørene fra de 

samiske musene. Begrunnelsen var at det ga styret større pondus. 

Forslaget drøftes på museumsmøtet som planlegges i Kirkenes neste år. 

b. Angående koronkrisen og de samiske museene: Sametinget orienterte 

om at de har fulgt opp prosessen ovenfor Kulturdepartementet og 

Kommunal og moderniseringsdepartementet. De samiske musene har 

hatt inntektstap på grunn av nedstigning av museene.  

c. Samiske gjenstander ved tyske museer og spørsmål om tilbakeføring av 

gjenstandene til de samiske museene. Etter teamsmøtet er det foreslått 

følgende i Statsbudsjettet for 2021:  

i. «Kap. 328 Museer m.m., post 78 Andre museums- og 

kulturverntiltak. Kulturdepartementet foreslår et tilskudd på 2 

mill. kroner til arbeidet med å få på plass en avtale mellom 

Norge, Tyskland og Sametinget for samarbeid og 

kompetanseoverføring om samiske gjenstander i tyske museer. 

En målsetning er å sette museene i Tyskland i stand til å 

presentere sine samiske samlinger for publikum».  

b) Orientering om tilskudd til SML fra Sametinget.  Sametinget gir et ekstra tilskudd 

på kr. 10 000 til SML. Totalt mottar Samisk museumslag kr. 456 000 i fast støtte 

fra Sametinget i 2020. 

c) Norges museumsforbund har sendt en «Høring Stortinget: Kommunal- og 

forvaltningskomiteen» 



d) Bååstede - gjenstander utlånt til andre museer. Karen Elle orienterte. Etter 

seminar om Bååstede på Norsk folkemuseum i 2019 vil det komme en 

publikasjon i 2021.  

e) Primus Workshop i Tana – Liv Astrid orienterte. Det planlagte Work Shop i Tana 

høsten 2020 er flyttet til 2021. Det planlegges to work shop, et ved  

Riddoduottarmuseat og et ved Deanu musea/Tana museum.  

f) Samisk museumlag/Samisk museumsnettverk har fått til uttalelse: Undersøkelse 

om behov for en arkivutdanning med et samisk perspektiv. Oddmund svarer på 

undersøkelsen. 

Sak 36/20 Retningslinjer for samlingsforvaltning 

Anne May Olli mener at SMLs «Retningslinjer for samlingsforvaltning» er noe 

utdatert (fra 2011) og trenger revisjon/oppdatering. Hun foreslår at vi starter en 

revidering av disse retningslinjene, kanskje sett i sammenheng med SPECTRUM 

(internasjonal standard). 

 

Styret merker seg at kulturrådet inviterer til digital lansering av Spectrum 5.0 på 

norsk 24. november.  

 

Vedtak: «Retningslinjer for samlingsforvaltning» sendes på høring til de samiske 

museene. Vi ber om innspill til meldingen.  

 

Sak 37/20  Neste styremøte: 3. desember kl. 10.00 

 

Referent: Oddmund Andersen 


