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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 samling 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. 

 

En arbeidsgruppe med representanter fra Folkemuseet, Sametinget og de samiske museene har 

kommet med en rapport ("Bååstede") som 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.  

 

"Bååstede"-rapporten og utkast til avtale ble behandlet i KHM-styrets møte 27.04.12, og følgende 

ble protokollert: 

 

Seksjonsleder ved Etnografisk seksjon, professor Øivind Fuglerud, ga en innledning om 

sakens forhistorie og hovedpunkter på bakgrunn av foreliggende innstilling (”Bååstede”) og 

avtaleutkast. Saken gjelder overføring av deler av KHMs samiske samling, deponert ved 

Folkemuseet fra 1951, til Sametinget og seks samiske museer. Styrets behandling er rådgivende 

overfor UiOs rektor, som må gi endelig godkjenning før avtalen kan signeres fra KHMs side. 

Styret stilte flere spørsmål ved rapportens og avtaleutkastet innhold og forutsetninger, herunder 

særlig følgende: 

- Det er problematisk at avtalen mellom Folkemuseet, KHM og Sametinget synes å forutsette 

videre overføring til seks museer som pr. i dag ikke oppfyller de bevarings- og 

kompetansemessige krav som bør være til stede for at slik overføring skal kunne foretas. Styret 

ønsker at en tiltredelse av avtalen blir slik formulert at KHM kun tiltrer overføring til 

Sametinget og ikke eksplisitt til de seks museene. 

- Det fremstår som usikkert om den nødvendige finansiering av forutsatt klargjørings-, 

konserverings- og katalogiseringsarbeid ved de avgivende museer vil komme på plass  

(17,6 mill. kr.). Det er i avtalen forutsatt at partene skal søke om tilleggsfinansiering. Styret 

forutsetter at det sikres at KHM ikke pådrar seg økonomiske forpliktelser gjennom å tiltre 

avtalen. 

Styret fant med utgangspunkt i dette at grunnlaget for forsvarlig sluttbehandling av saken ikke 

var til stede i eksisterende møte. Styret ba derfor om at aktuell juridisk ekspertise ved UiO 

sentralt blir konsultert og at det foretas videre klargjøringer av spørsmålene stilt i styremøtet. 

Saken fremlegges så styret på nytt i et ekstraordinært møte i løpet av mai måned. 
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Styret vedtok følgende: 

Styret finner at forutsetningene for avtaleinngåelse på enkelte punkter er usikre, og utsetter 

saken til nødvendige tilleggsvurderinger er foretatt. Det tas sikte på sluttbehandling i 

ekstraordinært styremøte 15. mai 2012.  

 

I etterkant av styremøtet kontaktet derfor administrasjonen UiO-juristene Einar Noreik og Mia 

Monsen Ragnøy ved Forskningsadministrativ avdeling, og ba dem vurdere avtaleutkastet for å 

kvalitetssikre at KHM/UiO ved å inngå avtalen  

a. ikke pådrar seg noen økonomiske forpliktelser 

b. ikke har grunnlag for å ta standpunkt til fordelingen av gjenstandene mellom de ulike 

museene 

Juristen ble også bedt om å vurdere om disse punktene kan ivaretas ved å formulere våre betingelser 

som et tillegg til avtalen, undertegnet av UiO/KHM, for å unngå ny behandling av selve avtalen. 

 

Følgende tilbakemelding ble gitt per epost 10.05.12; 

 

KHM 

v/avdelingsdirektør Karsten Aase-Nilsen 

 

Det vises til telefonsamtale 9. mai 2012 mellom deg og Tove Kristin Karlsen, Einar Noreik og 

Mia Monsen Ragnøy om denne saken. 

 

I forbindelse med avtalen om overføring av den samiske samlingen til Sametinget ønsker 

KHMs styre å presisere i avtalen at KHM/UiO ikke forplikter seg økonomisk ved å tiltre 

avtalen. Styret vil også klargjøre at KHM og UiO ikke har ansvar for å forvalte samlingen 

videre til de seks museene som avtalen omhandler, da dette er Sametingets ansvar. 

 

KHMs styre ønsker dette løst ved å utarbeide et addendum som skal legges ved avtalen. I 

telefonsamtalen ble denne fremgangsmåten diskutert, men konklusjonen ble at en slik 

fremgangsmåte ikke er hensiktsmessig. 

 

Juristene i FAs vurdering er at: 

 Et eventuelt addendum må forelegges for Sametinget og Norsk folkemuseum og hvis det er 

uenighet om de forhold addendumet tar sikte på å regulere, vil innholdet måtte forhandles 

før undertegning. Det er ikke grunn til å tro at en slik forhandling vil ta kortere tid enn å 

utarbeide et nytt utkast til avtale (uten addendum). 

 Avtalen er utarbeidet etter lang planlegging og forhandling og det er lite hensiktsmessig 

ovenfor partene at UiO etterpå kommer med et addendum som de øvrige to partene ikke er 
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kjent med. Nettopp på bakgrunn av den tidsbruk som er brukt på prosjektet, bør man kunne 

utsette den noe for å gjøre dette på en ordentlig måte. 

 

 Det hensiktsmessige ville vært å endre avtalen slik at forutsetningene for avtalen er uttrykt i 

den og ikke i et vedlegg. I avtalen henvises det heller ikke til noe addendum, noe som 

rettslig er uheldig. Det er dessuten uklart om det er samsvar mellom det som er foreslått som 

innhold i addendumet og teksten i selve avtalen. 

 

Konklusjonen er at prosessen bør utsettes til vi har en avtale som presiserer og fjerner de 

usikkerhetsmomentene som KHMs styre uttrykker. 

 

UiO sentralt v/Forskningsadministrativ avdeling foreslår følgende endringer i avtalen: 

 

Første avsnitt under punkt 1 endres:  

1. Partene  

Avtalens parter er Sametinget, Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. I tillegg til partene anser man avtalen å gjelde forhold til tredjepart eller underliggende parter, 

og man er i den forbindelse avhengig av deres aksept. Slike forhold er ivaretatt blant annet ved egen 

avtale, se vedlegg 1. Sametinget, som representerer det samiske urfolket i Norge, forsikrer at det har 

avklart de oppgaver og ansvar som denne avtalen pålegger følgende samiske museer;  

Første avsnitt under punkt 2 endres:  

2. Formål 

Partene i denne avtalen er enige om, i samsvar med de norske og internasjonale retningslinjer for 

urfolkenes rett og ansvar overfor egen kulturarv, å overdra deler av den samiske samlingen som 

forvaltes av Norsk Folkemuseum og som eies dels av Norsk Folkemuseum og dels av 

Kulturhistorisk museum, til Sametinget. Sametinget overfører samlingen til de seks samiske 

museene som hører under Sametingets forvaltning. 

Første avsnitt under punkt 4.3 endres:  

4.3 Mottakende part 

De seks samiske museene som hører under Sametingets forvaltning og som skal motta den samiske 

samlingen, er mottakende parter etter denne avtalen. De skal opptre som mottakende parter innenfor 

de muligheter og begrensninger som de konkrete forhold ved hvert museum tilsier med hensyn til 

forsvarlig forvaltning, oppbevaring og håndtering.  
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Første avsnitt i punkt 6.2 endres:  

6. Økonomiske konsekvenser – finansiering  

6.2 Finansiering  

Tilbakeføringsprosjektet har kostnadsmessige virkninger og forutsetninger som ligger utenfor det 

handlingsrommet som de involverte institusjonene kan finansiere selv. Tilbakeføringsprosjektet er 

en oppfølging av det samiske urfolkets rett til og ansvar for å forvalte egen kulturarv. Prosjektet 

faller derfor under statens alminnelige ansvar for å realisere nødvendige tiltak for tilrettelegging av 

formålet, jfr også det ansvar som påhviler regionale og lokale forvaltningsledd tilsvarende. Det 

presiseres at en signering av denne avtalen ikke medfører økonomiske forpliktelser for verken 

Universitetet i Oslo eller Kulturhistorisk museum. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir administrasjonen fullmakt til, i samspill med aktuell fagseksjon (Etnografisk seksjon), å 

kontakte Sametinget og Norsk Folkemuseum med sikte på revisjon av avtalen i samsvar med 

anbefalingen fra UiOs jurister. 


