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Referat fra halvårlig politisk møte mellom Sametinget og Kommunal - og 
moderniseringsdepartementet 
 
 
 

1 Nordisk samekonvensjon  

Sametingspresidenten orienterte om debatt og ulike posisjoner i det samiske samfunn knyttet 

til Nordisk samekonvensjon. Statsråden tok Sametingets redegjørelse til orientering.  

Statsråden avventer Sametingets behandling av saken. Partene er enige om å oppdatere 

hverandre om prosessen videre. 

 

 

 

2     NOU 2016:18 Hjertespråket  
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Sametingspresidenten og statsråden orienterte hverandre om framdrift og videre prosess i 

saken. Høringsuttalelsene viser et stort engasjement og store forventninger til oppfølgingen 

av NOUen. Sametinget ønsker at det utarbeides en lovproposisjon for forslag om lovendring i 

oppfølgingen av Hjertespråket. 

Statsråden understreket at siden samisk språkutvalg foreslår en rekke tiltak, vil det være 

nødvendig å prioritere hvilke forslag som bør behandles først. Statsråden pekte på at tiltak 

som kan settes i verk raskt ikke bør måtte vente til en eventuell lovproposisjon er klar. 

Statsråden ønsker at departementet og Sametinget drøfter nærmere hvilke tiltak som 

eventuelt bør prioriteres først. 

Sametinget ber om at dato for administrativt møte med KMD fastsettes så snart som mulig. 

Regjeringen ønsker å overføre 1 mill. kroner til Sametinget for å starte opp arbeidet med å 

følge opp Hjertespråket allerede i 2017. Midlene må brukes i overenstemmelse med 

regelverket for 21-poster. 

 

3    Samisk språk – folkeregisterlov 

Sametingspresidenten orienterte om behovet for registrering av samiske språk, og om de 

administrative konsultasjonene som har funnet sted mellom Sametinget og 

Finansdepartementet om registrering av samisk språk i folkeregisteret. Sametinget har bedt 

om politiske konsultasjoner med Finansdepartementet, men ikke fått svar på sine 

henvendelser. 

Statsråd Sanner anerkjente behovet for kunnskap om bruken av samisk språk, og viste 

videre til at Finansdepartementet har ansvar for saken. 

 

4 Oppfølging av SRUII  

Sametingspresidenten orienterte om sitt standpunkt i saken. Sametinget ønsker å 

konsulteres før prosessen med fjelloven begynner. Sametinget ønsker også å konsulteres 

om evalueringen av mineralloven.  

Statsråden understreket at det skal konsulteres med Sametinget før Stortingets vedtak om 

endring av fjelloven følges opp. Statsråden understreket videre at departementet vil følge 

med på spørmålet om ev. evaluering av mineralloven.  

 

5      Budsjettmodell for Sametinget  

Statsråden og Sametingspresidenten er enige om at man gjennom konsultasjoner har 

nærmet seg hverandres standpunkter, men at man er uenige om formen på en 

stortingsmelding/proposisjon. Statsråden og Sametingspresidenten er enige om å gjenoppta 

konsultasjoner høsten 2017, med sikte på å komme til enighet.  

Statsråden orienterte også om at departementet kommer til å tildele 500 000 kroner til 

Samisk høgskole, som blant annet skal gå til en ny nettside for de samiske veiviserne. 
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6 Sannhets- og forsoningskommisjon  

Sametingsrådet orienterte om Sametingets vedtak om saken. Sametingsrådet forutsetter at 

Sametinget blir konsultert om utforming av mandat for kommisjonsarbeidet. Sametingsrådet 

vil ha en egen prosess for å forankre arbeidet med kommisjonen i det samiske samfunn. 

Sametingsrådet retter en henvendelse til Stortingets presidentskap om saken.  

Statsråden uttrykte at det er behov for mer kunnskap om fornorskning, og er opptatt av at det 

blir fremgang i arbeidet med kommisjonen. Statsråden viste videre til at ansvaret for 

oppfølging av saken nå ligger i Stortinget. 

 

7      Rapport om vold i nære relasjoner  

Sametingsrådet  orienterte om funnene i rapporten. Sametingsrådet fremholdt behovet for 

videre forskning på feltet. Sametinget ønsker at dette dekkes gjennom Regjeringens 

opptrappingsplan om vold mot barn. Statsråden var enig i at funnene i rapporten er viktige, 

og at det er viktig at kommunene er i stand til å følge dem opp. 

 

8        Finansiering av kulturbygg  

Sametinget presenterte nye tegninger for Saemien Sijte og foreløpige funn fra statsbyggs 

mulighetsstudie for nytt bygg til Beaivváš samisk nasjonalteater.  

Sametinget ba om møte mellom KD, KUD, KMD, Statsbygg og Sametinget for å diskutere 

saken om Beaivváš videre. Statsråden stilte seg positiv til dette. 

 

9 Kommune- og regionreformen  

Statsråden orienterte om at Stortinget har vedtatt sammenslåing av flere kommuner. Tysfjord 

kommune blir delt mellom Narvik og Hamarøy kommuner.  Statsråden orienterte videre om 

at regionreformen innebærer at Finnmark og Troms bllir ett fylke, med ett 

fylkesmannsembete.  

Sametinget vil konsulteres om ivaretakelse av språkrettighetene til innbyggerne i 

kommunene som omfattes av kommunereformen. 

Statsråden vil legge opp til dialog og konsultasjoner i de saker det er naturlig. 

Sametinget etterlyste ressurser til Kartverket for å stryke arbeidet med skilting. Sametinget 

spurte også om hvem av KUD og KMD som har ansvar for dette. Statsråden orienterte om at 

den nærmere ansvarsfordelingen her er under vurdering. 

 

10 Utmarksbruk og motorisert ferdsel  
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Sametingsrådet er opptatt av regler og praktisering av motorferdselloven. Disse slår, slik 

Sametingsrådet ser det, urimelig ut for fastboende som lever av høsting av naturen. 

Sametingsrådet ønsker en egen gjennomgang av regelverket, i samarbeid med regjeringen.  

Statsråden mener at man må se på praktiseringen av regelverket, og ber om at saken tas 

opp med Klima- og miljøverndepartementet. 

 

11 Vårjakt på ender  

Sametingsrådet ber om at det gjøres en bestandsvurdering av ender, og vil ta det opp med 

Klima- og miljødepartementet. Dette for å sikre videre vårjakt på ender i Kautokeino. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til at Norsk institutt for naturforskning, 

etter oppdrag fra KLD, har vært i kontakt med Samisk høgskole i Kautokeino med sikte på å 

etablere et felles forskningsprosjekt om dette. 
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