AVTALE
MELLOM

vTETNAMESISKE FLYKTNINGERS MINNESMERKE (VFM),

Org. nr. 995 720 752
OG

NORSK MARITIMT MUSEUM (NMM),

Org. nr. 981 518 284

l.

Denne avtale om oppføring av et minnesmerke er inngått mellom organisasjonen
Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke (VFM) på den ene side og Norsk Maritimt Museum
(NMM) på den annen. Når det i avtalen står VFM betyr det styret for organisasjonen
Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke eller den som styret har gitt fullmakt. Når det i
avtalen står NMM betyr det styret for Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum (eller det organ som i
fremtiden tilsvarer dette), eller den i Norsk Maritimt Museum som styret har gitt fullmakt.

2.

Norsk Maritimt Museum tillater at Vietnamesiske Flyktningers Minnesmerke kan plassere et
minnesmerke på museets område. Hensikten med minnesmerket er å takke norske sjøfolk og
det norske folk for å ha reddet vietnamesiske båtflyktninger på havet og tatt imot
flyktningene og deres familier i Norge. I tillegg ønsker prosjektet å minne om vietnamesiske
flyktningers dristige ferd mot friheten, samt å markere flyktningenes positive bidrag til
mangfoldet i Norge.

3.

Monumentet må gis en politisk nøytral utforming og hverken i prosjekteringsfasen eller
senere brukes for politiske manifestasjoner eller andre politiske formå1.

4.

Monumentet bør gjøres relevant for fenomenet båtflyktninger mer allment, uavhengig av tid
og sted, selv om det konkret refererer til vietnamesiske båtflyktninger.

S.

Minnesmerket som er valgt er "Sjøblomst" av billedhogger Thor Sandborg. "Sjøblomst" skal
plasseres isjøen. Endelig plassering og utforming av skulpturen må godkjennes av NMM og
relevante mynd igheter.

UTFORMING OG PTASSERING

6. NMM gir tillatelse

til å plassere et skilt eller lignende på land med opplysninger om
minnesmerket. Skiltets innhold og nærmere plassering må godkjennes av NMM'
NMM ønsker ikke noen bearbeiding av landskapet, trehugst eller plassering av benker
forbindelse med minnesmerket.

i

7.

VFM skal i sin virksomhet i forbindelse med monumentet ta hensyn til NMM's interesser i og
planer for bruk av Bygdøynes og eventuelle andre søknader om tiltak på området. VFM skal
ikke opptre på en måte som er i strid med NMM's interesser.

KONTAKT MED MYNDIGHETER

8.

Tiltaket må planlegges i samarbeid mellom initiativtagerne, museet og Oslo kommune (ved
Plan- og bygningsetaten og Kunst i Oslo eller de etater/organer kommunen bestemmer).

9.

VFM har ansvar for å sørge for byggetillatelse og alle nØdvendige godkjenninger.

10. Partene forplikter seg til å underrette hverandre om all kontakt med offentlig myndigheter
som har relevans for saken. NMM skalfå kopi av all korrespondanse med offentlige
myndigheter i forbindelse med byggesøknad.
KOSTNADER OG VEDTIKEHOLD

11. Tiltaket må ikke påføre NMM kostnader, hverken til investeringer eller administrasjon.
Vietnamesiske Flyktningers minnesmerke må dekke alle kostnader ved tiltaket, også i form av
bruk av arbeidskraften til NMM's ansatte. NMM skal ikke ha noen form for fortjeneste på
dette, men få sine reelle kostnader dekket. Dette faktureres etterskuddsvis.

12. NMM skal ikke påføres noen kostnader ved vedlikehold eller drift av minnesmerket. VFM
forplikter seg til å finne en varig ordning for vedlikehold og eventuell drift, samt en plan for
finansieringen av dette. Partene er enige om at det er best om en offentlig myndighet vil ta
på seg ansvaret for dette, og VFM vil arbeide for en slik avtale. Det må foreligge en plan for
vedlikehold og dekking av eventuelle driftkostnader før noen arbeider med den fysiske
utplasseringen av monumentet påbegynnes.
FRAMDRIFT

13. Minnesmerket planlegges avduket andre kvartal 2013.
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