
Styremøtet 27. april 2012 

 

SAK S 07/12   AVTALE MELLOM KHM, FOLKEMUSEET OG SAMETINGET OM 

KHMs SAMISKE SAMLING  

 

KHM har over lang tid jobbet med en sak om overføring av deler av museets samiske samlig  til 

Sametinget og de samiske museene. Samlingen har siden 1951 vært deponert ved Norsk 

Folkemuseum, men formelt har den i hele perioden tilhørt UiO/KHM. Samlingen er en del av KHMs 

etnografiske samling 

 

Det foreligger nå en rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra Folkemuseet, Sametinget 

og de samiske museene ("Bååstede").  Rapporten foreslår en løsning med varig overføring av ca. 

halvparten av samlingen til de samiske museene . Den andre halvdelen skal forbli ved Folkemuseet, 

og kunne benyttes av NF og KHM på lik linje til forsknings- og formidlingsformål. Som del av 

rapporten foreligger det utkast til avtale mellom Sametinget, NF og KHM.  

 

KHM har ikke selv deltatt i arbeidsgruppen, men vi har før den endelige avgivelsen av innstillingen 

fått god mulighet til å spille inn endringsforslag og presiseringer både til innstillingen og til 

avtaleutkastet. Alle disse er tatt til følge. KHMs ledelse er derfor nå innstilt på å akseptere avtalen. 

Arbeidet med å komme frem til omforente løsninger har skjedd i et nært samarbeid med 

Folkemuseet og Sametinget. Saken har ligget uløst over svært lang tid, og det har tidvist vært store 

utfordringer med å komme videre frem mot en endelig løsning. KHMs ledelse er derfor svært tilfreds 

med at det nå foreligger grunnlag for avslutning av saken.  

 

Arbeidsgruppens innstilling m/avtaleutkast samt oversendelsebrev følger vedlagt (jfr. vedlegg 2 og 3) 

 

Beslutningen om deponering i 1951 ble tatt av Kollegiet (jfr. vedlegg 4). KHMs administrasjon har 

derfor vært i kontakt med universitetsledelsen for å få avklart om inngåelse av aktuelle 

overføringsavtale nødvendiggjør behandling i kollegiets etterfølger, universitetsstyret. Dette ville i 

såfall måtte skje i universitetsstyrets møte 19. juni 2012. Vi har mottatt svar om at rektors 

godkjenning vil være tilstrekkelig (noe han vil gi), og at saken vil bli nevnt under ”Orienteringer fra 

rektor” på møtet i universitetsstyret 19. juni. 

 

Før museumsdirektørens signering av avtalen må den uansett godkjennes av KHMs styre. Saken 

fremlegges derfor med dette for behandling av styret. 

 

Det vil bli holdt en orientering om saken for styret av seksjonsleder ved KHMs etnografiske seksjon, 

professor Øivind Fuglerud. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til forslaget om overføring av deler av museets samiske samlig  til 

Sametinget og de samiske museene, slik dette er skissert i rapporten "Bååstede", og ber 

museumsdirektøren signere utkastet til avtale mellom KHM, Norsk Folkemuseum og Sametinget.   


