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1. Organisasjon 
Navn og organisasjonsform 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger museumssiida ble godkjent 
som stiftelse 12. juli 2010. Formålet er museumsdrift. I 2019 vedtok styret 
et skoltesamisk parallellnavn: Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida. 
 

1.1. Utvikling av driftsorganisasjon 
DVMV ble opprettet 12. juli 2010 med det formål å være en felles 
driftsorganisasjon for fire konsoliderte samiske museer. 
Arbeidet med å etablere gode driftsrutiner er en kontinuerlig prosess. 
DVMV bruker det elektroniske saksbehandlingssystemet Public 360 online 
som leveres av Software Innovation/Tieto 

1.2. Styrets virksomhet 
Styret i DVMV 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 
stifterkommunene) 
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 stifterkommunene) 
Personlig vararepresentant Harald Sunde 
 
Styremedlem Liv Astrid Kvammen Svaleng – valgt for perioden 2018 – 2021 
(ansattrepresentant) Personlig vararepresentant Heljä Pasma. 
 
Styret har i perioden hatt 6 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet 

til sammen 43 saker. 

1.3. Antall ansatte og deres arbeidsoppgaver 
 

DVM har i 2021 sysselsatt totalt 41 ansatte, herav 15 fast ansatte. 
Fordelingen blant de fast ansatte har vært 12 kvinner og 2 menn.  
 
Det har vært 26 midlertidig ansatte, der fordelingen er 14 kvinner og 13 
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. 
 
Várjjat Sámi Musea er det største museet med sine seks faste ansatte – 
museumsleder, , konservator/formidler, fagarbeider, kontormedarbeider 
(80%), en 50% stilling som samiskspråklig formidler samt 
museumskonsulent i 20% stilling. Det er utgjør 4,5 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. 
 
Deanu Musea har to fast ansatte (1,5 årsverk) – en museumsleder i 100% 
stilling og en museumsmedarbeider i 50% stilling. 
 
Ä’vv Saa’mi Mu’zei har to faste stillinger (2 årsverk) – museumsleder i 100% 
stilling samt museumsmedarbeider i 100% stilling.  
 

 
 

2. Mål og oppgaver 
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2.1 Vedtektene 
Vedtektenes § 2. Formål gir følgende mål for virksomheten: 
 
Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida/Teän da 
Va’rjjel Mu’zeisiida (DVMV) 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 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. 

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 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. 

 
o 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. 

2.2 Museumsetisk regelverk 
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. 

2.3 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. Stiftelsen har pr. dato 
en dårligere kjønnsbalanse blant ansatte enn ønskelig. Det vil være 
vesentlig ved nyansettelser at man tilstreber å få flere menn ansatt i 
Stiftelsen. 

 
3. Museene 

Stiftelsen DVMV driver de 4 samiske museene i Øst-Finnmark, etter at 
konsolidering av museene startet som en følge av museumsmeldinga som 
kom i 2009:  
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St. meld. 49 (2008-2009) Framtidas museum; Forvaltning, forskning, 
formidling, fornying redegjør for bakgrunnen for sammenslåingen av 
museene ved å vise til museumsdriftens sammensatte og til dels kostbare 
oppgaver, som å sikre og bevare samlinger og drive kunnskapsbasert og 
dialogorientert formidlingsaktivitet. 
 
DVMV sitt nedslagsfelt dekker et geografisk område der to kommuner 
ligger innenfor og der 1 kommune ligger utenfor det definerte 
forvaltningsområdet for samisk språk. Museumssiidaen drifter de første 
samiske institusjonene som er opprettet i en kommune som ligger utenfor 
samisk språkforvaltningsområde, med de utfordringer som dette medfører 
med 2 samiske språk. Det er også forventninger om at formidling skal 
gjøres på flere språk enn det vi har mulighet for nå, eks. finsk og tysk. 
 
Museumssiidaen driver sin daglige virksomhet på tvers av tre 
nasjonalstater, og dette utgjør en del av museumssiidaens 
rammebetingelser. Dette må sies å ha vært særlig utfordrende grunnet 
pandemien. 
 
DVMV har oppgaver som favner meget vidt. Dette gjelder bl.a. 
dokumentasjon, utvikling og synliggjøring av flere regionale og lokale 
samiske kulturtradisjoner, formidling og revitalisering av to samiske språk 
(nordsamisk og skoltesamisk) samt mange ulike dialektformer, styrking av 
samisk identitet i flere lokalsamfunn og ikke minst økt forskning. 
 
Meld. St. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid gir 
imidlertid grunn til optimisme. Særlig vil vi trekke frem satsing på kunst i 
nord, til en viss grad på forskning, og ikke minst anerkjennelsen av 
museene må få planlegge for fremtida, og gjøre de faglige prioriteringene 
som må tas.  
 
DVMV har administrasjonssted på Várjjat Sámi Musea, der Nesseby 
kommune stiller kontorer og lokaler til rådighet for direktør og 
administrasjon av DVMV, mot husleie.           Direktøren benytter også 
Saviomusea sine kontorer ved behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum (foto: Bjarne Riesto) 

3.1 Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum 
Museets virksomhet drives med utgangspunkt i følgende bygg og anlegg: 
museets hovedbygg i Varangerbotn, museumsbygget på 
Ceavccageađge/Mortensnes og bygningene i det tidligere 
Amtmannsgammen museum. Alle byggene er Nesseby kommunes 
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eiendom.  
 
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. Dette brukes til 
lagringslokaler. DVMV betaler leie for bruk av museumslokalene. 
 
Hovedbygget i Varangerbotn rommer i tillegg til museumsvirksomhet også 
kulturhusvirksomhet og turistinformasjon etter avtale med Nesseby 
kommune. Museet arrangerer årlig Vuonnamarkánat, et marked med 
lange tradisjoner, med samiske utstillere fra hele Sápmi. 
 
Følgende er definert som museets viktigste oppgaver:  
• Dokumentasjon og formidling av sjøsamisk kultur og historie i indre 

Varanger 
• Dokumentasjon og formidling av samisk forhistorie 
• Dokumentasjon og formidling av samisk tro og mytologi 
• Dokumentasjon og formidling av duodji 
• Innsamling av fotomateriale som dokumenterer kultur og hverdagsliv i 

indre Varanger i nyere tid 
• Dokumentasjon av samisk samtid 
• Formidling og forvaltning av Ceavccageađge/Mortensnes 

kulturminneområde 
• Tilrettelegging for og formidling til barn og unge, herunder utvikling og 

gjennomføring av temaopplegg for skolebarn 
• Utviklingsarbeid, herunder utvikling av ulike dokumentasjons- og 

formidlingsprosjekt som søkes eksternt finansiert 
• Deltagelse i lokal samfunnsutvikling på ulike måter 

 
Samlingene består av gjenstander, foto, lyd, privatarkiv, bygg og båter. 
VSMs båtsamling er registrert og ligger nå inne i PRIMUS. Disse er praktisk 
sett ikke nye aksesjoner, men har ikke vært formelt innlemmet i samlingen 
før. 
 
Nøkkeltall:  6 ansatte som utfører 4.7 årsverk 

1471 gjenstander, 18 354 fotografier og ca. 8 

hyllemeter privatarkiv  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: Bjarne Riesto 
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3.2 Saviomusea/Saviomuseet 
Saviomusea er et kunstmuseum som ivaretar kunst av den samiske 
kunstneren John Andreas Savio. Saviomusea har vært midlertidig lokaliser 
ved Grenselandmuseet siden 2002. Lokalet på ca. 100m2 som Saviomusea 
leier til utstillingen. har plass til å vise ca. 40 av de totalt 901 verkene 
samlingen består av. Den begrensede plassen fører til at man velger å 
fokusere på Savios mest kjente verk, fremfor å vise temautstillinger, for 
eksempel innenfor de forskjellige teknikker og medier Savio benyttet m.m. 
 
Det arbeides fortsatt med etablering av et eget Saviomuseumsbygg eller 
flerbrukshus som kan romme ulike funksjoner.  I 2020 vedtok styret å 
igangsette en mulighetsstudie for å finne egnede lokaler.  I oktober 2021 
fikk Statsbygg dette oppdraget fra  Sametinget, som har  tatt ansvar for 
gjennomføringen. Mulighetsstudien skal være ferdigstilt i mai 2022.  
 
De viktigste arbeidsoppgavene ved Saviomusea er: 
 
• Forvaltning av museets kunstsamling: registrering, katalogisering, 

dokumentasjon og bevaring 
• Planlegge og gjennomføre innsamling av John Savios kunst 
• Planlegge og gjennomføre innsamling av kunnskap knyttet til John 

Savios samtid 
• Formidling av museets kunstsamling, og å sette dette i sammenheng 

med annen relevant materiell og immateriell kulturarv  
• Formidling til barn og unge der synliggjøring og utvikling av samisk 

identitet og språk vektlegges, herunder utvikling av tematiserte og 
aldersnivårelaterte undervisningsopplegg 

• Samarbeide med lokale og eksterne aktører for styrking og utvikling 
av det samiske Sør-Varanger 
Samlingen ved Saviomusea består av: 

• 901 kunstverk av John Andreas Savio. Kunstsamlingen består av 
tresnitt,tegninger, oljemalerier og tresnitt 

• 7 kulturhistoriske fotografier, papirkopier 
• 125 kulturhistoriske gjenstander, herunder 90 gjenstander fra 

Bååstede-samlingen som ikke er fysisk tilbakeført fra Norsk 
Folkemuseum 

• 5 kunstverk av andre kunstnere 
 
Nøkkeltall:  2 fast ansatte, 1.5 årsverk 
   948 kunstverk og gjenstander i samlingen 

10 926 besøkende 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Galleri Savio 
Foto: Bjarne Riesto 

3.3 Musea/Tana Museum  
Virksomheten til Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger 
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Museumssiida/Teän da Deanu musea-Tana museum har ansvaret for den 
elvesamiske kulturen. Den mektige Tanadalen er kjerneområde for den 
elvesamiske kulturen i Norge. I kulturell sammenheng er vassdraget en av 
de største sammenhengende samiske bosetningsområder i verden. Her har 
språk og kultur vært med på å prege samfunnsutviklingen i området. Først 
det samiske, så norsk, finsk og kvensk etter hvert.  
 
Deanu Musea/Tana Museum drives fra museumsbyggene i Polmak, som er 
åpne for publikum i sommerhalvåret.  Museet fikk nye 
administrasjonslokaler i 2019 på 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. Museet er i dialog med 
utleier om å øke leieareal i kjeller 
 
Museet ble etablert under navnet Tana historie og museumslag i 1978. I 
1980 ble det etablert et eget museumsstyre. I 1985 kjøpte Tana kommune 
Gjestgiveriet i Polmak. Det ble starten på vårt kulturhistoriske museum i 
Tana. Det er Tana kommune som eier 7 fredede bygg på tunet i Polmak, 
samt to ikke oppsatte bygg, og museets ca. 4300 gjenstander, derav båter, 
kunstverk, foto og arkiv. Deanu musea-Tana museum, som har tilholdssted 
i et bygg fra ca. 1790, et tidligere handelssted i Polmak. Bygget er en skatt 
i seg selv, i Tana, i regionen, i fylket. Bygget og tilhørende vernede bygg står 
den dag i dag, fordi bygda Polmak og den tidligere Polmak kommune delvis 
ble spart for brenning under andre verdenskrig. I 2008 skilte museet og 
historielaget lag og ble to selvstendige enheter.  
 
De gamle byggene representerer en viktig og sentral del av Tanadalens 
kultur og historie.  
 
I dag har ikke dette området et bygg eller lokaliteter der gamle og kostbare 
gjenstander kan stilles ut.  Det er få som kjenner til den elvesamiske 
kulturen.  
 
I tillegg til den elvesamiske kultur og historie, har Deanu musea-Tana 
museum-Tenon museo ansvar for å ivareta den finske, kvenske og norske 

kulturtradisjonen. 
 
Nøkkeltall:   2 fast ansatte, 1.5 årsverk 

4300 gjenstander og kunstverk i samlingen 
586 besøkende 

 
 
 
 
 
 

 
 
Gjestehuset, Polmak 
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3.4  Ä’vv Saa’mi Mu’zei/Ä’vv Skoltesamisk Museum 
Det som i dag er et museum, startet som et prosjekt for å dokumentere og 
styrke skoltesamisk språk, kultur og samfunnsliv. Museumsbygget sto 
ferdig i 2008, men ble ikke ferdigstilt før i 2017.  
 
Ä’vv Saa’mi Mu’zei/Skoltesamisk Museums bygg eies og driftes av 
Statsbygg. DVMV betaler    husleie og driftskostnader. 
 
I museets utstilling Saaʹmijânnam Skoltelandet er hovedspråket 
skoltesamisk, og de besøkende får innblikk i den skoltesamiske historien 
fra istidens sluttfase til etterkrigstiden. Utstillingen rommer 200 m2 med 
300 objekter, fordelt på tre rom. Det første rommet omhandler Folket: 
skoltesamer, deres samfunnsorganisering og tradisjoner, samt den samiske 
kulturens røtter. Det andre rommet forteller historien om Landet: Her 
følger vi årstidene, levemåten gjennom året og hva som var deres viktigste 
ressurser. Utstillingen avsluttes med Verdens-rommet: Skoltelandets 
historie gjennom tiden, Skoltesamer som urfolk, og urfolksrettigheter.  
 
Basisutstillingen Skoltelandet gir kunnskap om den skoltesamiske 
kulturhistorien, og binder språk, kulturelle skikker, og næringsutøvelse 
sammen med geografisk bosetting knyttet til årstidene. Utstillingen gir 
godt grunnlag for refleksjon og samtaler.  
 
Bruken av skoltesamisk språk gir gode muligheter for å lære ord, særlig 
sammenligning med andre samiske språk, og gjennom installasjonen 
«Språkminne» kan man også få høre og lese nye ord. Installasjonen har 
som mål å gi språket i gave til mottakeren.  
 
Museet har hatt 2 temporærutstillinger: Sää´mpihttâz/samiske klær og 100 
samiske portretter (Torgrim Halvari) 
 
Ä’vv har sterkt fokus på identitetsbygging og vitalisering av skoltesamisk 
språk og kultur. Det arrangeres en rekke aktiviteter, både nettbaserte og 
ordinære arrangementer. Museet har fått utviklet både språkapp og gjort 
opptak av formidling, som spres gjennom sosiale medier. Særlig under 
koronapandemien har man vært avhengig av digitale møter for å utvikle 

museet. 
 
Ä’vv Saa’mi Mu’zei har ansvar for skjøtsel i Säämsjidd/Skoltebyen i Neiden. 
Det utføres slåtte, beitepussing og riskutting for å få frem kulturminnene, 
og gjøre det mulig å ferdes i området. Det russisk-ortodokse St. Georgs 
kapell ligger på området, og det skjøtsles slik at det er god adkomst. 
 
Nøkkeltall:  2 fast ansatte, 2 årsverk 
   300 gjenstander i samlingen 
   2 175 besøkende 
 
 

 
Skoltelandet (fast utstilling på Ä’vv 
Foto: Martin Skulstad 
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4. Museumsutvikling og -oppgaver 
DVMV består av fire museer som er ulike hva gjelder størrelse, type 
museum og driftsstatus. Under DVMV finner man tre kulturhistoriske 
museer og ett kunstmuseum. Spennvidde i organisasjonen og museenes 
ulike behov ser man tydelig gjennom at Várjjat Sámi Musea/Varanger 
Samiske Museum har vært i drift i eget 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. 
 
DVM har i liten grad fagstillinger ved sine museer. Det har vært over tid 
satset på formidling, noe også stillingsbetegnelsene viser. Vi har ikke 
teknisk konservatorkompetanse ved noen av museene. Både mangel på 
tilfredstillende museumslokaler med plass til mottak, arbeidsarealer for 
gjenstander og kunst og magasiner og for lave driftsbudsjett gjør at 
arbeidsforholdene for de ansatte ikke er gode, og vi ikke er rustet til å ivare 
den samiske kulturarven.  

4.1 Samlingsforvaltning 
Samlingsforvaltning har vært et prioritert område for DVMV. 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.  Vi har i 
2021 arbeidet med oppbevaringsforhold både i utstillinger og i magasiner, for å 
få en tilfredsstillende kvalitet på klimaforholdene. Det har vært påkrevd 
investeringer i klimamålerutstyr, og vi vil ha tilfredsstillende målinger (tid) 
tilgjengelig i 2021. 
 
Det skal utvikles samlingsplan for alle museene. Museene har ulike 
utfordringer, og planen vil utvikles i ulikt tempo.  
 
Deanu Musea har den største samlingen av gjenstander, og har en egen 

båthall til oppbevaring av disse. Her oppbevares også størstedelen av 
gjenstandene i 2. etg. Det er ikke faglig forsvarlige lys- og klimaforhold, noe 
som er avdekket av konservator gjennom eget prosjekt.  
 

 

4.2 Kulturminnevern/forvaltning/skjøtsel 
Sommeren 2021 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 museumsbevilgningen fra     Sametinget. I 
tillegg har vi utført skjøtsel i Skoltebyen på vegne av Sør-Varanger 
Kommune, som forvalter ordningen med Utvalgte Kulturlandskap. Dette 
finansieres i egen søknadsordning, og som det rapporteres særskilt på.  
 
Også i år var det økonomiske rammer til å holde Infohallen på 
Ceavccageađge åpen i sommersesongen. Vi anser dette kulturmiljøet som 
en vesentlig del av museets virksomhet og tilknytning til utstillingen på 
museet i Varangerbotn. De viktige kulturminnene som finnes på området, 
tilsier at det viktig også i en internasjonal sammenheng.  
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Vi ser derfor frem til å få klarlagt hva som må til for å få Ceavccageađge på 
UNESCOs tentative liste over kulturarv. Vi anser det som vesentlig å få 
bedre oversikt over antall besøkende, slik at vi kan bidra til tilrettelegging 
på best mulig måte.  
 
Sametinget har hatt større fokus på fartøyvern i 2021, da de har overtatt 
ansvaret for dette fra Riksantikvaren. Både Deanu Musea og Várjjat Sámi 
Musea har båtsamlinger, som nå er registrert og skal oppdateres i Primus 
og publiseres på digitaltmuseum.no. Ä’vv deltar i et 
dokumentasjonsprosjekt finansiert av Riksantikvaren, der målet er å få 
dokumentert og på sikt bygget en kopi av “Neidenbåten”, som har vært 
brukt i Neidenelva. 
 
Bygningsvern blir også ennå viktigere fremover. Vi har en rekke hus og 
stabbur i våre samlinger, men vi ser at endringer i tilskuddsordninger gjør 
at det blir vanskeligere å få ivaretatt og restaurert  vernede og 
verneverdige bygg i vårt virkeområde.  

4.3 Formidling 
Formidling er høyt prioritert i DVMV. 
 
I 2020 satte imidlertid Koronapandemien en stopper for de fleste 
arrangementer, og selv om det ble noen lettelser i 2021, har det vært 
særdeles vanskelig å planlegge og gjennomføre formidling til grupper. Vi 
har imidlertid sett en utvikling der norske offentlige institusjoner er på 
studieturer, og har prioritert å lære mer om samiske museer. Det setter vi 
pris på. 
 
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. Det er flere ansatte med høyere utdanning, 
som formidler kunnskap om både Ceavccageađge og museets utstillinger 
på en svært god måte.  

 
Saviomuseet har hatt skoleklasser på besøk gjennom det lokale DKS-
opplegget.. Museet gjør omvisninger på forespørsel. Formidler har også 
utarbeidet og gjennomført et omfattende formidlingsprogram for Den 
kulturelle skolesekken rettet mot grunnskolen. Tilbakemeldingene på 
kvaliteten i formidlingen er svært gode og har ført til at etterspørselen for 
DKS-tilbud har vært økende, også på landsbasis. Museet turnerer også 
vandre-/ fotoutstillingen «100 samiske portretter» av Torgrim Halvari.  
 
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. 
 
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.  
 

 
Formidling til skole, Saviomusea/Saviomuseet 

4.4 Forskning 
Det har vært god kapasitet på forskning ved DVMV i 2021. Várjjat Sámi 
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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 på slutten av 2018, finansiert av 
Kulturrådet. Prosjektet er omarbeidet tidsmessig, da flere aktiviteter i 
prosjektet måtte utsettes.  
 
I 2021 har vi vært med på utvikling av et nettverk for forskning i nord. 
Samarbeidende museer har søkt om finansiering fra Forskningsrådet, og 
fikk innvilget et 3 årig prosjekt der DVM er med. Dette prosjektet skal bidra 
til at institusjonene som er med, kan samarbeide om nye 
forskningsprosjekter. Jorunn Jernsletten fra VSM har ansvar for 
forskningsfaglig fremdrift første halvår 2022. 
 
På de øvrige museene er det for få fagstillinger til at forskning har blitt 
prioritert. Det legges imidlertid opp til samarbeid med 
forskningsinstitusjoner der det er mulig, og flere av museene har deltatt i 
prosjekter med bl.a. NINA. 

4.5 Fornying 
DVMV har startet opp arbeidet med nye nettsider for hele stiftelsen. Et 
fåtall av museene har egne nettsider, og det er heller ingen felles profil. 
Målet er å få en god oversikt over museumssiidaen, samt tilgjengegjøre 
mer av samlingene og formidlingsopplegg på samme sted. 
 
De nye nettsidene skal gi rom for fornying i hvordan vi ivaretar våre mål og 
ansvarsområder, og formidler dette både på nye pedagogiske måter men 
også nye teknologiske plattformer. Vi har forventninger om å nå nye 
brukergrupper gjennom sosiale medier og digital 
formidling/arrangementer. 
 
For Stiftelsen er også prosjektet «Bååstede – tilbake til museumssiidaen» 
en start på fornying av samlinger, forvaltning og formidling av 
gjenstandene i samlingene som skal tilbakeføres. Gjenstandene i seg selv 
vil på sikt sette ny dagsorden for utstillinger, debatter og forskning. 

4.6 Bååstede 

Den 19. juni 2019 undertegnet Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk 
museum tilbakeføringsavtalen med DVMV. DVMV 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.  
 
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. 
Prosjekt «Bååstede – tilbake til Museumssiidaen».  
 
Vi har utarbeidet og gjennomført et prosjekt i egen regi, finansiert gjennom 
øremerkede midler i bevilgningen fra Sametinget, for å igangsette 
gjennomgang av samlingene, tilstandsvurdering og organisering av 
samlingene med mål om best mulig utnyttelse. Vi har fått verdifull 
informasjon om samlingene, og hva som skal til for at vi kan tilbakeføre alle 
gjenstander. Samlingen hos Deanu Musea er i dårligere stand enn 
forventet. De klimatiske forholdene ved Saviomusea er ikke 
tilfredsstillende. Várjjat Sámi Musea har ikke tilfredsstillende klima for sine 
organiske gjenstander. Ä’vv Saa’mi Mu’zei har kun ett magasin, og det er 
ikke mulig å oppbevare organisk/uorganisk materiale sammen.  
 Prosjektet har bidratt til bedre kunnskap om magasin og hva som skal til 
for at det kan utvikles gode klimaforhold.   

4.7 Prosjekter 
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Det har vært mindre fokus på nye prosjekter i DVMV. Årsaken er 
bemanningssituasjonen, og ressurser til gjennomføring. Eksternt 
finansierte prosjekter er en måte å få tilført sårt tiltrengte midler på, for å 
få gjennomført dokumentasjon, forskning, samlingsforvaltning og øvrige 
aktiviteter innenfor de fire F’ene. Det vil likevel være nødvendig å fortsette 
med prosjektbasert arbeid.  
 
Årsaken er at det er knapt med ordinære driftsmidler. Det er i hovedsak 
VSM som har eksternt finansierte prosjekter. Vi har hatt et forstudie for 
reiseliv i DVMV, som gir et godt grunnlag for videre satsing på større 
prosjekter. Oppfølging av dette prosjektet var planlagt med nytt prosjekt for 
uttesting av nye konsepter for formidling og salg av produkter. Dette har ikke 
vært mulig, da koronapandemien har vært for krevende. 
 
Pågående eksterne prosjekter: 
 
VSM: 
• Kofter på tvers av tida 2019 
• Bærekraftig emballasje – bruk av never -Produksjon av ny kunnskap  
• «Making knowledges visible …» v/ NINA / Stine Rybråten: Utforske 

ulike sankepraksiser i sjøsamiske områder i Norge og hvordan 
kunnskapen om dem kommer til uttrykk på ulike måter  

• Restaurering av gamme, Ceavccageađge/Mortensnes – ivaretakelse 
av tradisjonell håndtverks-/byggetradisjoner 

 
DEM: 
• Digitalt Museum, utvikle tospråklige prosjekt i samarbeid med Samisk 

museumsnettverk og KulturIT  
Ä’vv: 

 
• Prosjekt Säi’mm  
Et samarbeid mellom Ä´vv, Skoltesamisk kulturstiftelse i Finland, kunstnere 
Tuuli Malla og Hanna-Maaria Kiprianoff, Finland, Ájtte muusem i Sverige og 
Historisk muusem i Petsjenga, Russland  
 

Grenseoverskridende samarbeid og etablering/styrking av nettverk. 
Vitalisering av samisk kultur i et større perspektiv  
 
https://www.kolttasaamelaiset.fi/saimm-nettinayttelyn-avajaisia-
vietetaan-verkossa/ 

 
Säimm logo 
 
• Prosjekt Neidenbåten  
Et samarbeid med Neiden Helselag, dokumentering og kopibygging. 
Kunnskapsøkning omkring den flerkulturelle historien i Neiden 
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5. Besøkende 

 
 
DVMV har i 2021 hatt totalt 19 458 besøkende (2020: 16 159 – 2019: 31 
882) på alle fire museene – en  økning på 3 299 besøkende. Dette er fortsatt 
langt færre  enn 2019, og skyldes virkningene av Koronapandemien med 
anbefalinger, råd og pålegg. Det positive er at samtlige museene har hatt 
en økning i besøkstallene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utvikling av besøkstall totalt for museumssiidaen. 
 
Kommentar:  
 
VSMs høye besøkstall i september er pga Vuonnamarkanat. Saviomuseas 
besøkstall i januar og desember. Deanu Musea har hatt førjulsåpent 
museum. Ä’vv Saa’mi Mu’zei hadde stengt pga. korona i januar og stengt i 
april/mai pga. oppussing. Foruten Saviomusea, er det særdeles stille på 
våre museer i desember og januar/februar.. 
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6. Regnskap 2021 

6.1 Generelt 
 
Den økonomiske situasjonen ved DVMV er totalt sett krevende. På grunn 
av pandemi har det likevel ikke vært mulig å gjennomføre alle nødvendige 
og planlagte oppgaver og aktiviteter. Det har vært betydelig lavere 
reisevirksomhet, og prosjekter har måttet endres. 
 
Museene kjennetegnes dessverre fortsatt gjennom lav bemanning og lave 
driftsbudsjett. Selv om det er betydelig variasjoner museene imellom er 
hovedbildet et generelt etterslep knyttet til bygningsmasse (kontorer, 
magasiner, tekniske rom etc) og antall stillinger, med tanke på at det er 
nasjonal kulturarv som formidles og  ivaretas. 
 
For DVMV har koronapandemien naturlig nok påvirket året i negativ 
retning. Fortsatt streng kostnadskontroll og ikke minst tilnærmet normalt 
inntektsnivå har bidratt til et betydelig mindreforbruk. Både faste og 
variable kostnader øker, og driftsinntektene økes minimalt. Husleie og 
strøm er tar mesteparten av driftsutgiftene.  

6.2 Utvikling i resultat og stilling 
 
Omsetningen er i 2021 kr. 15 561 929 som er en økning på 11.66 % fra i 
fjor. Årsresultatet ble redusert med 67.15 % til kr. 1 163 438.  
 
Totalkapitalen var ved utgangen av året 13 046 816 kroner, sammenlignet 
med 11 703 354 kroner året før.  
 
Egenkapitalandelen pr. 31.12.2021 var 74.3 % sammenlignet med 72.9 % i 
fjor.  
 
Revisjonen gjøres av Vest-Finnmark Revisjon AS (VEFIK AS). 
 

 

6.3  Årsregnskap resultat 2021 
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6.4 Årsregnskap balanse 2021 
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7. Vurdering av virksomheten i 2021 
Arbeidet med å videreutvikle driftsorganisasjonen og få på plass 
administrative bestemmelser og rutiner har vært prioriterte oppgaver, og 
disse er nå på plass. DVMV skal utvikle rutiner og bruk av verktøyene som 
vi har, og på den måten forbedre HMS-arbeidet ytterligere i 2021. 
Vi har utviklet gode administrative rutiner, men på grunn av ressursmangel 
har vi vært nødt til å senke ambisjonene noe. Det har vært behov for mer 
overlapping av oppgaver, og vi har klart å løse primære oppgaver uten 
vikarbruk.  
 
Mange av aktivitetene som skal tilbys barn og unge måtte avlyses i 2021. 
Dette er svært beklagelig.  
 
DVMV er fortsatt en relativt ung 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 DVMV utad. Vi har fått en 
tydelig samisk stemme blant museene i Norge, vi 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. DVMV 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 i 2020. Vi har heller ikke klart å øke egen 
inntjening i 2021. Det har ikke vært mulig å øke til 2019-nivå. 
 
Vi er derfor helt avhengig av at våre stiftere; kommunene, fylkeskommune 
og Sametinget nå tar ansvar og justerer opp sine tilskudd. Endring i 
budsjettpostene fra Sametinget har ikke gitt oss bedre handlingsrom, da 
det kommer øremerking av allerede avsatte midler, eller at poster fra 
andre sektorer enn museumssektoren slås sammen med 
museumstilskudd. Vi frykter at sekkepostbudsjettering gir mindre tydelige 

signaler på hva museene skal prioritere.  
 
 
 
 
 
   Varangerbotn 25.03.2022 
 
 
 Mariann W. Magga 
     Direktør 
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