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Org.nr. g7t ogS 854

og

SAMETINGET

Org.nr. 974760 847

om

FORVALTNING AV SAMISKE MENNESI(ELIGE LEVNINGER VED
LINIVERSITETET I OSLO (De Schreínerske Solmlínger)

S r Innledning
Denne avtalen gjelder den samiske del av De Schreinerske Samlinger og avløser de midlertidige
retningslinj et av 7. september tggg for samiske menneskelige levninger. De samiske menneskelige

levninger er skilt ut fra samlingen. Hva den omfatter fremgår avvedlegg r til avtalen. Avtalen er

forankret i prinsippene om det samiske folks rett til selvbestemmelse og de allmenne etiske hensyn.

S z De Schreinerske Samlinger
De Schreinerske Samlinger er et magasin for oppbevaring av menneskelige levninger mottatt eller

innsamlet av Seksjon for anatomil, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo fra og med

1828. Innsamling av samisk materiale er avsluttet og forekommer i}ke lenger.

Samlingen omfatter også et antropologiskbibliotek, en særtrykk- og fotosamling, røntgenbilder, et

brevarkiv, kartotekkort og håndskrevne kataloger.

S B Forvaltningen avde samiske levningene
Universitetet i Oslo ved Institutt for medisinske basalfag har forvaltningsansvaret for de samiske

levningene i De Schreinerske Samlinger etter de føringer som er fastsatt av Sametinget. Den
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dagtige oppfølgingen er delegert til en fast vitenskapelig ansatt (faglig leder) ved Seksjon for
anatomi.

Samiske menneskelige levninger er utskilt fra øwig materiale i samlingen. Slikt materiale skal så

langt mulig holdes avlåst og skal heller ikke gjøres synlig for besøkende. Samlingen oppbevares, og

er systematisk lagret, i et magasin. Samlingen ordnes slik at levningene til et enkelt individ holdes

samlet eller med letthet kan samles. Materiale fra avdøde som kan identifiseres skal ikke

oppbevares i den samiske delen av samlingen. Oversikt over materialet skal oppbevares i en

database som til enhver tid holdes oppdatert

De Schreinerske Samlinger, inHudert det samiske materialet, er luliJ<et for offentligheten.

Adgangen til den samiske delen av samlingen er begrenset til den som på vegne av instituttet har

den daglige forvaltning av samlingen og instituttleder. Ønsker andre tilgang til denne del av

samlingen, krever det tillatelse fra Sametinget eller det organ det måtte utpeke.

Sametinget fatter endelig avgjørelse i alle forhold som gjelder det samiske materialet, etter innspill
fra Universitetet i Oslo.

S 4 Forskning på det samiske materialet
Alle henvendelser om forskning på, utlevering eller fotografering av det samiske materialet, skal

rettes til Universitetet i Oslo ved Institutt for medisinske basalfag, som videreformidler
henvendelsen til Sametinget.

Enhver forskning på samisk materiale i samlingen skal underlegges etiske og vitenskapelige

retningslinjer som gielder for all forskning i Norge. Det vises til Etiske retningslinjer for forskning
på menneskelige levninger frazotí utarbeidet av Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på

menneskelige levninger.

Det skal innhentes en etisk vurdering fra Nasjonalt uwalg for vurdering av forskning på

menneskelige levninger,før forskning kan finne sted. Utvalgets vurdering skal følge søknad om

tilgang til samlingen, jf. g 3. Søkeren og forskningsansvarlig institusjon har et selvstendig ansvar

for å sikre at forskningsprosjektet er i tråd med gjeldende regelverk for forskning, herunder

forskningsetikk.

I ti[egg til de allmenne regler for forskning i Norge, skal Sametinget eller det organ det måtte

utpeke godkjenne at samiske menneskelige levninger anvendes i forskningsøyemed.

Forskning på det samiske materialet skjer i lokalene til De Schreinerske Samlinger. Utlån av det

samiske materialet til forskning kan tillates når særlige grunner tilsier det og dette er godkjent av

Sametinget eller det organ det måtte uþeke.
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Ved utlån skal det settes opp en skriftlig avtale mellom Universitetet i Oslo og Sametinget om

tidsrommet for utlånet, sikkerhets- og klimaforhold, transport, emballasje, samt håndtering av

materialet.

S S Utlevering avmateriale
Sametinget har rett til å få utlevert alt eller deler av det samiske skjelettmaterialet for annen

oppbevaring/plassering enn ved Universitetet i Oslo. Slik utlevering forutsetter at

skjelettmaterialet får en tilfredsstillende oppbevaring og behandling, med hensyn til sikkerhets- og

klimaforhold, transport, emballasj e, samt håndtering av materialet.

S 6 Utlevering av menneskelige levninger for begravelse
Er det i materialet levninger etter fdentr,¡îs erbare navngitte individer, skal levningene utleveres for

begravelse. Sametinget kan søke å finne slektninger etter vedkommende og la disse slektninger

forestå begravelsen. Finner man ingen slektninger, kan Sametinget sørge for begravelsen.

Kostnader ved utlevering og begravelse dekkes av Universitetet i Oslo.

Sametinget har rett til å kreve ogsäikke-identifiserbare levninger utlevert for begravelse.

Kostnader ved utlevering og begravelse dekkes av Universitetet i Oslo. Før en eventuell

gjenbegravelse finner sted skal det foretas en etisk vurdering fra Nasjonalt uWalg for vurdering av

forskning på menneskelige levninger, og innhentes en vurdering og uttalelse fra Universitetet i
Oslo.

S T Innsynsbegiæringer
Innsynsbegjæringer etter Offentleglova i dokumentasjon som omhandler den samiske delen av

samlingen, skal saksbehandles av den institusjonen som mottar henvendelsen i tråd med gjeldende

regelverk. Alle saksdokumenter som produseres ved og mottas av Universitetet er i utgangspunktet

offentlige. Eventuelle unntak hjemles i tråd med lowerket.

Institutt for medisinske basalfag og Sametinget holder hverandre orientert om beslutninger i slike

saker.

S 8 Pressehenvendelser
Pressehenvendelser med ønske om adgang til og/eller filming og fotografier fra De Schreinerske

Samlinger, skal behandles i henhotd tit $ g. Det gis normalt ikke tilgang til samlingen utenom i
forbindelse med forskningsprosjekter etter søknad. Avgjørelse i slike saker tas av Sametinget.

S g Utstillinger mv.
Henvendelser med ønsker om å benytte samisk materiale fra samlingen i forbindelse med museal

aktivitet eller lignende, behandles i henhold til S 3. Det kan innhentes en etisk vurdering fra

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger, før utstilling av

menneskelige levninger kan finne sted. Utvalgets vurdering skal følge søknaden til instituttet.
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Denne avtale er i z - to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.
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