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Kommentar fra jurist, UiO 

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.  
 

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. 


