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Høring-Strategi for rekruttering til samisk høyere utdanning

co I040316/-

Vi viser til høringsnotat fra Det Kongelige Kunnskapsdepartement av 02.07.2010 med høringsfrist
30.10.2010.

Samisk høgskole ser det som positivt at arbeidet med strategiplanen er gjennomført. Samisk høgskole er
av samme oppfatning som arbeidsgruppen om at det er utfordringer knyttet til å rekruttere tilstrekkelig
antall kandidater til samisk høyere utdanning, da det er relativt få som behersker samisk språk. Det er et
positivt forslag fra arbeidsgruppen om å reservere økonomi og studieplasser for de som ønsker å lære
seg samisk på et nivå som gjør det mulig å fortsette med studier i samisk eller studier hvor samisk språk
brukes.

Styret for Samisk høgskole mener at det så snart som mulig må tildeles økonomiske ressurser til
stipendordninger for studier i samisk begynneropplæring, slik at studentene senere kan fortsette på
samisk høyere utdanning. Videre er det nødvendig å gi ressurser til Samisk høgskole med minimum to
stillinger i samisk språk.

Samisk høgskole ser betydningen av tildelingen over Statsbudsjettet 2011 på 1,5 mill, kr til oppfølging av
strategiplanen. Det gjør det mulig å sette i gang med foreslåtte tiltak samt andre tiltak for rekruttering til
samisk høyere utdanning. Blant annet vil fjernundervisning være et godt ekstratiltak i tillegg til
eksisterende studier.

Styret for Samisk høgskole ber om at forslagene realiseres så raskt som mulig. Videre er det nødvendig, i
samarbeid med departementet, Sametinget og andre institusjoner, å bli enig om de viktigste
rekrutteringstiltakene som bør igangsettes umiddelbart. Fagforbundene ved Samisk høgskole foreslår at
liknende strategiplan bør lages for de samiske områdene i Finland, Sverige og Russland.
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