
SAMEDIGGI  SAMETINGET

Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep.

0030 Oslo

i U. i..o i $. Lr'
Avjovårgeaidnu 50

9730 Kåra§johka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

.o?' Sb( I 1

F ̀ EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUJ./DERES REF. MIN  CUJ./VAR REF.

Toril Iversen, +47 78 95 99 11 08/1858 - 6

toril.iversen@samediggi.no Almmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

BEAIVI/DATO

01.10.2008

Høringsuttalelse til evaluering av ABM-utvikling
Sametinget viser til invitasjonen om å gi høringsuttalelse til en evaluering av ABM-utvikling - statens
senter for arkiv, bibliotek og museum. Evalueringen er foretatt på oppdrag fra Kultur- og
kirkedepartementet.

Mandatet for evalueringa var å analysere hvordan ABM-utvikling  har implementert og gjennomført
de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ligger til grunn for intensjonene i St. meld. 22
(1999-2000)  Kjelder til kunnskap og oppleving, i  tilhørende innstilling fra Stortinget og i institusjonens
vedtekter .  Basert på analysene skulle evalueringen presentere forslag til eventuelle endringer og
videreutvikling  av ABM- utvikling som statens senter for arkiv, bibliotek  og museum.

Sametinget overtok forvaltningsansvaret for de samiske museene i 2002. I sametingsrådets melding
om samiske museer (2005) er spørsmålet om forholdet mellom Sametinget og ABM-utvikling
behandlet. ABM-utvikling har lang erfaring og faglig tyngde på saker som Sametinget har ansvar for.
De har også en veiledende funksjon i museums- og biblioteksaker som også Sametinget kunne ha
nytte av å ta del i. Samtidig anser Sametinget at kunnskapen og kompetansen om samisk kultur kan bli
bedre ivaretatt i ABM-utviklings organisasjon. I sametingsrådets museumsmelding fremmes det
derfor forslag om at styrerepresentasjonen i ABM-utvikling bør gjenspeile en kompetanse om samisk
kultur og historie.

I dag er kontakten mellom ABM-utvikling og Sametinget på dialognivå med halvårige møter mellom
partene. I evalueringa behandles ikke forholdet mellom ABM-utvikling og Sametinget  annet enn at
dialogmøtene er nevnt. Sametinget viser  også  til St.meld. nr. 28 (2007-2008)  Samepolitikken der det står
at "Kultur- og kirkedepartementet vil se til at ABM-utviklings ansvar for samisk kultur kommer klart
fram i føringene for tildelingene  til institusjonen".

Sametinget vil derfor påpeke at evalueringen er mangelfull når det gjelder forholdet mellom
Sametinget og ABM-utvikling. Det er ikke vist til Sametingsrådets museumsmelding og det er ikke
sett i sammenheng med arbeidet med stortingsmeldinga om samepolitikken.
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