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Vedrørende forslag fra arbeidsgruppen for endring av
kutlurminnnelovens § 23

Det vises til deres høringsbrev av 26.10.07 med en arbeidsgruppes forslag til forholdet mellom
kulturminneloven § 23 og forskrift. Det vises videre til telefonisk kontakt med orientering om at
Sametinget uttalelse vil komme noe etter fastsatt frist.

Sametinget merker seg at departementet ved oppnevningen av arbeidsgruppen ikke har fått
representanter med kunnskap om samisk historie og samiske kulturgjenstander.

Sametinget ser at det kan være hensiktsmessig å ha en mer generell lovformulering om forbud mot
utførsel av kunst-  og kulturmateriale,  og mer detaljerte bestemmelser om hvilke materiale dette
omfatter med verdigrenser i form av forskrift.  I denne sammenhengen vil imidlertid Sametinget klart
understreke at samene, gjennom Sametinget som samenes folkevalgte organ, selv må forvalte sin
kulturarv. Vi vil  også framheve at Sametingets uavhengige stilling i forhold til regjeringen tilsier at det
må framkomme i lov hvilken myndighet Sametinget har. Det vises i denne sammenhengen til den
prosessen som pågår mellom Miljøverndepartementet og Sametinget om Sametingets framtidige
myndighet  etter kulturminneloven. Videre vises det til konsultasjonene mellom Arbeids- og
inkluderingsdepartementet og Sametinget om Sametinget som eget rettssubjekt.  Det er nå etablert
felles forståelsen mellom Arbeids-  og inkluderingsdepartementet og Sametinget om at det skal
igangsettes et lovarbeid med sikte på Sametinget som eget rettssubjekt.  Ved endring av
kulturminneloven523 må derfor disse forholdene vurderes nærmere.

Sametinget ser at utvalget ikke har vurdert verdigrenser for samiske kulturgjenstander, likevel foreslås
en endring av denne bestemmelsen. Utvalget har heller ikke vurdert det forhold at samene er ett folk i
fire land, noe som også vil kunne medføre særlige utfordringer knyttet til utførsel og innførsel av
kulturgjenstander.



Vi ber om at det gjennomføres konsultasjoner om endringer av kulturininneloven§ 23 og tilhørende
forskrifter, jf. Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget fastsatt ved
kgl. res 1. juli 205.
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