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1. MUSEUMSSIIDAENS (DVMV/TVM) OVERORDNEDE MÅLSETTING  
Vedtektenes § 2. Formål gir følgende mål for virksomheten:  
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida 
(DVM/TVM) har som formål å bidra til at samisk identitet, språk og kulturtradisjoner dokumenteres, 
synliggjøres og utvikles. Dette gjøres ved:  
o å drive dokumentasjon, bevaring, innsamling, formidling og forskning med utgangspunkt i samisk 
kultur og historie,  
 
o å arbeide for å øke samlingenes tilgjengelighet for et bredt publikum, og å yte museumsfaglig 
bistand til andre museer og aktuelle institusjoner.  
 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida skal 
vektlegge lokal og regional historie og styrke og videreutvikle hver enkelt museumsenhet innenfor 
følgende tematiske områder:  
o Ä´vv - Saa'mi Mu´zei/Skoltesamisk museum har som hovedmål å arbeide med styrking og 
bevisstgjøring av skoltesamisk kultur og identitet, samt formidling av den skoltesamiske fortiden og 
samtiden og også bidra til økt kontakt mellom skoltesamene i Norge, Finland og Russland.  
 
o Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum har som hovedmål å dokumentere, utforske og 
formidle den sjøsamiske kulturhistoria i Finnmark, med hovedvekt på indre Varanger. Museet 
vektlegger videre dokumentasjon og formidling av duodji, samisk forhistorie og samisk samtid.  
 
o Saviomusea/Saviomuseet har som hovedmål å forske på, dokumentere, formidle og bevare John 
A. Savios kunst og livshistorie. Videre vektlegges forskning på eldre samisk kunst og visuelle uttrykk, 
samt referanseverk av urfolks kunst og kunsthåndverk.  
 
o Deanu musea/Tana museum har som hovedmål å dokumentere samt formidle Tanadalens kultur 
og da særlig den elvesamiske kultur. I tillegg til den samiske kulturen, skal museet samtidig ivareta 
den finske og norske kulturtradisjonen i kommunen.  
 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida 
skal være åpen for, og medvirke til et nært samarbeid med andre museer, institusjoner og 
organisasjoner, herunder også næringslivet, og bidra til utvikling av ulike typer nettverk.  
 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida skal delta i 
og ta initiativ til internasjonalt samarbeid, spesielt i de samiske bosettingsområdene, men også når 
det gjelder urfolk og etniske minoriteter i andre områder.  
 
Museumsetisk regelverk  
 
Virksomheten til Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel 
Mu’zeisiida skal utøves innenfor rammen av ICOMs museumsetiske regelverk som minstestandard 



 

 
  
 

for museumspraksis og faglig yrkesutøvelse. Dette er også nedfelt i driftsavtaler med 
vertskommunene.  
 
 

2. Eiendommer og lokaler  
DVM/TVM har som formål å være en driftsorganisasjon, og skal ifølge Stiftelsesdokumentet ikke eie 
samlinger eller museumsbygg.  
 

Administrasjon  
DVM/TVM har administrasjonssted på Várjjat Sámi Musea, der Nesseby kommune stiller kontorer og 
lokaler til rådighet for direktør og administrasjon av DVM/TVM, mot husleie. Direktøren benytter 
også Saviomusea’s kontorer når det er ledig. 
 

Ä’vv Saa’mi Mu’zei/Skoltesamisk Museum  
Ä’vv Saa’mi Mu’zei/Skoltesamisk Museums bygg eies og driftes av Statsbygg. DVM/TVM betaler 
husleie og driftskostnader.  
 

Deanu Musea/Tana museum  
Deanu Musea/Tana Museum drives fra museumsbyggene i Polmak som er åpne for publikum i 
sommerhalvåret, og flyttet i 2019 inn i kontorer i Tana bru. Byggene og tunet i Polmak eies og driftes 
av Tana kommune, og museet betaler ikke leie for disse byggene. I tillegg leier museet lokaler i 
kjelleren i Sparebanken Nord-Norge der arkivmateriale og en del gjenstander er lagret. I 2020 har 
Tana kommune i gangsatt arbeid med Jodduprosjektet, hvor også nye museumslokaler for Deanu 
Musea er inkludert i planene. 
 

Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum  
 
Museet driftes fra hovedbygget i Varangerbotn, og Ceavccageađge/Mortensnes kulturminneområde 
med infohall (begge lokalitetene er eid av Nesseby kommune). I tillegg har museet oppsyn med det 
privateide Sabahuset, som er Isak Sabas fødested. Museet har også en del lagrede gjenstander i 
lokalene/byggene etter Amtmannsgammen museum. I 2020 brukes lagringslokaler i ved siden av 
hovedbygget. DVM/TVM betaler leie for bruk av museumslokalene. 
  

Saviomusea/Saviomuseet 
 
Saviomuseet drives fra leide lokaler inne i Grenselandmuseet (stiftelsen Grenselandsmuseet)/Sør-
Varanger museum, og DVM/TVM betaler husleie til Varanger museum IKS. Styret har vedtatt å 
igangsette et mulighetsstudie for etablering av et eget Saviomuseumsbygg eller flerbrukshus som kan 
romme ulike funksjoner. 
 

3. Virksomhet 
 



 

 
  
 

Likestillingsperspektiv  
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida er 
opprettet som en driftsorganisasjon for museer og er underlagt lover og retningslinjer for offentlig 
forvaltning. Derav følges offentlig forvaltnings krav til likestillingsperspektiv. 
 
Styrets virksomhet  
Styret i DVM/TVM har hatt følgende sammensetning:  
 
Styreleder Geir Mortensen – valgt for perioden 2018 – 2021 (Oppnevnt av Sametinget) Personlig 
vararepresentant Venke Tørmenen.  
 
Nestleder Hartvik Hansen – valgt for perioden 2020 – 2023 (oppnevnt av vertskommunene)  
Personlig vararepresentant Hanne Iversen Noste.  
 
Styremedlem Kjersti Schanche – valgt for perioden 2020 – 2023 (Oppnevnt av Sametinget). Personlig 
vararepresentant Bjarne Johansen  
 
Styremedlem Tove-Lill Labahå Magga – valgt for perioden 2020 – 2023 (Oppnevnt av 
vertskommunene). Personlig vararepresentant Harald Sunde  
 
Styremedlem Liv Astrid Kvammen Svaleng – valgt for perioden 2018 – 2021 (ansattrepresentant) 
Personlig vararepresentant Heljä Pasma.  
 
Styret har i perioden hatt 7 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet til sammen 38 saker.  
 

Antall ansatte og deres arbeidsoppgaver  
DVM har i 2020 sysselsatt totalt 35 ansatte, herav 15 fast ansatte. Fordelingen blant de fast ansatte 
har vært 12 kvinner og 3 menn.  
 
Det har vært 20 midlertidig ansatte, der fordelingen er 11 kvinner og 9 menn.  
Styret har bestått av 3 kvinner og 2 menn.  
 
Alle de faste ansatte har museumsfaglig eller administrativ kompetanse innenfor museumssiidaens 
innsatsområder.  
 
Administrasjonen har 2,2 årsverk. Direktør og økonomikonsulent er 100% stillinger, og  
kontormedarbeider i 20% stilling.  
 
Ä’vv Saa’mi Mu’zei har to faste stillinger (2 årsverk) – museumsleder i 100% stilling samt 
museumsmedarbeider i 100% stilling. Museet har fikk tilsatt museumsleder i august, som tiltrådte 
1.12.2020. Direktør har fungert som nærmeste overordna for ansatte. 

Deanu Musea har to fast ansatte (1,5 årsverk) – en museumsleder i 100% stilling og en 
museumsmedarbeider i 50% stilling.  
 



 

 
  
 

Várjjat Sámi Musea er det største museet med sine seks faste ansatte – museumsleder, 
kontormedarbeider, konservator/formidler, fagarbeider i 100% og en 50% stilling som samiskspråklig 
formidler samt konsulent i 20% stilling. Dette utgjør 4,7 årsverk.  
 
Saviomusea har to fast ansatte (1,5 årsverk) - museumsleder i 100% stilling og en formidler i 50% 
stilling. I 2020 ble den halve stillingen midlertidig økt med 10% i forbindelse med fylkeskommunal 
DKS-satsing.  
 
Besøkende  
DVM/TVM har i 2020 hatt totalt 16 159 besøkende (2019: 31 882) på alle fire museene – en nedgang 
på 15 723 besøkende. Dette er en halvering av besøkstallet, og må tilskrives Koronapandemien. 

Ä’vv har økt besøkstallet i år, mens de øvrige museene har færre besøkende.  
Da Koronapandemien kom og landet stengte ned den 13. mars 2020, måtte også alle våre museer 
stenge. Saviomusea leier av Stiftelsen Grenselandet, og hadde stengt frem til 15. juni. Ä’vv Saa’mi 
Mu’zei åpnet 18. mai, og Várjjat Sámi Musea åpnet 25. mai. Deanu Musea kunne åpne som planlagt i 
juni. 

 

 
 
Vi har nå innført felles, enhetlig rapporteringssystem for besøkstallene, slik at vi kan se utviklingen 
over tid.  
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Fordeling: 
 

 
 
 

4. Overordnet museumsfaglig virksomhet  
Museumsutvikling  
DVM/TVM består av fire museer som er ulike hva gjelder størrelse, type museum og driftsstatus. 
Under DVM/TVM finner man tre kulturhistoriske museer og ett kunstmuseum. Spennvidde i 
organisasjonen og museenes ulike behov ser man tydelig gjennom at var og har vært i drift i nytt bygg 
siden 1995 mens Ä’vv Skoltesamisk museum i Neiden var ferdig bygget i 2008 og åpnet sine lokaler 
for publikum i juni 2017. Dette gir driftsorganisasjonen utfordringer da museenes behov er veldig 
forskjellig. På tross av ulike behov står museene sammen om å gi sine besøkende en best mulig 
opplevelse og bidra med sin museumsfaglige stemme lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Samlingsforvaltning  
Samlingsforvaltning har vært et prioritert område for DVM/TVM. Som en følge av manglende 
ressurser i de siste år, har ikke den ønskede fremgang i arbeidet vært i tråd med målsettingen. Det vil 
derfor være nødvendig med en restart av arbeidet, slik at vi får en helhetlig samlingsforvaltning samt 
muligheten til å trekke på faglige ressurser på tvers av museene.  
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Bååstede  
Den 19. juni 2019 undertegnet Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum tilbakeføringsavtalen 
med DVM/TVM. DVM/TVM står nå formelt som eier av de 319 gjenstandene som vi har blitt enige 
om med de nevnte museer. Det er klausulert at ved oppløsning av Stiftelsen, vil eierskapet av 
gjenstandene overføres til Sametinget. 

Prinsippene og forutsetningen for fysisk tilbakeføring til de enkelte museene er at gjenstandene ikke 
skal tilbakeføres til magasin som holder dårligere teknisk standard enn der gjenstandene oppbevares 
i dag, eller det ikke er kompetanse på konservering. Det er pr. dato få av de samiske museene som 
har tilfredstillende magasiner og/eller magasinkapasitet med de tekniske kravene som stilles. I tillegg 
er det ingen stillinger som tekniske konservatorer ved våre 4 museer. Vi har derfor utarbeidet et 
prosjekt, for å igangsette gjennomgang av samlingene, tilstandsvurdering og organisering av 
samlingene med mål om best mulig utnyttelse. Det vil gi verdifull informasjon om samlingene, og hva 
som skal til for at vi kan tilbakeføre alle gjenstandene. Prosjektet skal gi anbefalinger om 
magasinbehov og -kapasitet, og dette skal brukes I arbeidet fremover.  
 
Vi vil her trekke frem de særlige utfordringene som Saviomusea har, med kun kompaktmagasin i leid 
lokale, uten tilgang til nærliggende tilfredsstillende arbeidsplass. Til tross for at samlingen er 
fordoblet, er det ikke tilfredsstillende magasinløsning. Det samme kan sies om Deanu Musea, som 
oppbevarer deler av samlingen i et bygg fra 1790. Det vil være vesentlig at det etableres magasin i 
tilknytning til kontorer og museumsfasiliteter i forbindelse med det planlagte villakssenteret Joddu.  
 
Arbeidet med tilbakeføring av gjenstander fra finsk og russisk side av Sapmi og som befinner seg på 
Norsk folkemuseum, omfattes ikke av Bååstedeprosjektet/oppfølging av Bååstede, men DVM har 
spilt inn at det må søkes en løsning på dette spørsmålet. Det har ikke kommet noen avklaring på 
dette, og I statsbudsjettet 2021 ble det derimot prioritert å igangsette prosjekt med tyske museer 
som har samiske samlinger.  

 
Formidling  
Formidling er høyt prioritert i DVM/TVM.  
 
I 2020 satte imidlertid Koronapandemien en stopper for de fleste arrangementer. Vi har benyttet 
tiden til å planlegge og iverksette prosjekt «Digitalisering av museumssiidaen». Her vil vi samle alle 
museene til felles nettsider, samt lage en felles plattform for digital formidling, tilgang til digitalt 
museum og digitalarkivet. Det planlegges også flere digitale formidlingsopplegg.  
 
Ä’vv Saa’mi Mu’zei/Skoltesamisk museum har gjennomført formidling til ulike grupper i tillegg til 
enkeltbesøkende, samt vist 2 midlertidige eksterne utstillinger. Skoleklasser har vært prioritert,  
og elever fra grunn-, videregående og folkehøgskole har fått omvisning og formidling. 

Formidlingen ved Deanu Musea/Tana museum har skjedd gjennom ulike arrangement, som den 
internasjonale vottedagen, samt midlertidig utstilling. I tillegg har museet publisert flere objekter på 
Digitalt museum.  
 
Várjjat Sámi Musea har over mange år utviklet ulike undervisningsopplegg for skoleklasser som er 
blitt veldig populære, samt har utviklet og driver flere nettsteder og en digitalguide. Det har blitt vist 



 

 
  
 

flere utstillinger og avholdt en rekke kulturarrangement. I tillegg har museet publisert en rekke 
objekter på Digitalt museum.  
 
Saviomuseet har hatt skoleklasser på besøk og vist midlertidige eksterne utstillinger. De har også 
utarbeidet og gjennomført et omfattende formidlingsprogram for Den kulturelle skolesekken rettet 
mot grunnskolen. Etterspørselen har vært økende, også på landsbasis. Dette måtte dessverre avlyses 
etter Koronapandemien startet.  
 
Forskning  
Det har vært god kapasitet på forskning ved DVM/TVM i 2020. Várjjat Sámi Musea har en 
forskningsplan, og det er ansatt en konservator/formidler med forskerkompetanse. Det er større 
fokus på forskningsprosjekter, og VSM fikk et større, 3-årig prosjekttilsagn i slutten av 2018. 
Prosjektet avsluttes i 2021. Prosjektet er omarbeidet tidsmessig, da flere aktiviteter i prosjektet 
måtte utsettes. 

Kulturminnevern/forvaltning  
I løpet av sommeren 2020 har det blitt utført skjøtselsarbeid innenfor Ceavccageađge/Mortensnes 
kulturminneområde i Nesseby og i Skoltebyen i Neiden. Det ordinære skjøtselsarbeidet utføres i 
henhold til forvaltningsplan og finansieres av faste, årlige tilskudd fra Sametinget. I tillegg har vi 
utført skjøtsel i Skoltebyen på vegne av Sør-Varanger Kommune, som forvalter ordningen med 
Utvalgte Kulturlandskap. Også i år var det økonomiske rammer til å holde Infohallen på 
Ceavccageađge åpen i sommersesongen. Vi viser til årsmeldinger fra Várjjat Sámi Musea og Ä’vv 
Saa’mi Mu’zei/Skoltesamisk museum for nærmere beskrivelse av arbeidet.  
 

5. Vurdering av virksomheten i 2020  
Arbeidet med å videreutvikle driftsorganisasjonen og få på plass administrative bestemmelser og 
rutiner har vært prioriterte oppgaver. Personalhåndbok er nå på plass, og arbeidet med HMS-
håndbok er godt i gang. DVMV skal også fortsette med sterk fokus på HMS-arbeidet i 2020. Alle 
museumsenhetene har valgt avtalebasert verneordning.  
 
Budsjettkontroll og rapporteringsrutiner og økonomiforvaltning har vært prioriterte områder.  
DVM/TVM er en relativt ny organisasjon som ønsker å skape mest mulig aktivitet for sitt publikum. Vi 
ønsker å være en museumsfaglig aktør som blir lagt merke til og ha aktiviteter og tilbud som 
publikum etterspør. Våre ansatte gjør en flott innsats for å profilere DVM/TVM utad. Vi arbeider via 
museumsnettverkene og er en tydelig samisk stemme blant museene i Norge. DVMV har god dialog 
med beslutningstakere og vi bidrar faglig inn på felter som forvaltning, formidling, fornying og 
forskning.  
 
En slik satsing koster, og har ikke vært mulig all den tid selve museumsreformen har vært 
underfinansiert. Vi ser at satsingen bærer frukter og at dette skaper forventninger og etterspørsel, 
men samtidig vil det ikke være mulig å drive uten at tilskuddene justeres for lønns- og prisvekst.  
 
DVM/TVM har hatt økt krav til egeninntjening, men var nødt å revidere budsjettet med da 
koronapandemien slo til, og tok ned egne inntekter med kr. 950 000. Vi er derfor helt avhengig av at 
våre stiftere, fylkeskommune og Sametinget nå tar ansvar og justerer opp sine tilskudd.  



 

 
  
 

 
DVM har som mål at fondsmidlene skal økes slik at det gir den nødvendige sikkerhet for drift. På 
grunn av at mange arrangementer og andre planlagte aktiviteter måtte utgå i 2020, samt at 
besøkende i snitt brukte mer penger på sine museumsbesøk, kom vi likevel på plussiden 
regnskapsmessig.  
 
Noen ekstraordinære midler som kompensasjon for arbeidsgiveravgift, færre dager med 
arbeidsgiveransvar ved fravær samt tilskudd fra Sametinget for manglende lønns- og 
prisvekstkompensasjon bidro også til et bedre resultat enn fryktet. I 2021 fikk vi utbetalt midler som 
ble bevilget av Stortinget i 2020 via Sametinget. 
 

Vi takker for alle tilskudd, gode møter og ser frem til et godt samarbeid i 2021. 

 

 

Kirkenes, 26.3.2021 

 

 

Mariann Wollmann Magga 

direktør 
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