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Sak 1
Godkjenning av saksliste
Statsråden ønsket sametingspresidenten velkommen.
Det var ingen merknader til sakslisten som var oversendt i forkant.
Sak 2 Konsultasjoner
Sametingspresidenten uttrykte bekymring for at departementene ikke konsulterer Sametinget i
viktige samepolitiske saker fordi disse anses for å være budsjettsaker. Nedleggelsen av
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sameskolen i Hattfjelldal og ordningen Knutepunktfestivaler, er eksempler Sametinget viser
til når det gjelder denne problemstillingen i statsbudsjettet for 2016.
Konklusjon
Statsråden tok Sametingets argumentasjon til orientering og imøteser videre dialog om
forbedringer i konsultasjonsordningen.
Sametinget og departementet har videre dialog – innenfor rammen av oppfølgingen av
NOU 2007: 13 (SRU2) – om hvordan kontakten bør være i saker som regjeringen
fremmer for Stortinget i statsbudsjettet, men som handler om flere forhold enn
budsjettallene.
Sak 3 Nordisk ministerråds finansiering av Sámi allaskuvla (Samisk høgskole)
Sametinget viste til at Nordisk Ministerråd har foreslått å overføre forvaltningen av midlene
de i dag gir til Samisk høgskole, til Norforsk (Nordisk ministeråds forskningsorgan). I
perioden 2014–2016 har Samisk høgskole blitt tildelt ca. 7 mill. kroner totalt fra Nordisk
Ministerråd. Høgskolen frykter at endret forvaltningspraksis av disse tilskuddsmidlene vil gi
en mer uforutsigbar finansiering av høgskolens virskomhet, herunder samisk forskning.
Sametinget deler høgskolens bekymring.
Konklusjon
Statsråden tok Sametingets argumentasjon til orientering. Det vises til at
Kunnskapsdepartementet har sendt brev til Nordisk ministerråd om at de ønsker å ta
opp denne saken på første møte i embedsmannskomitéen for utdanning og forskning i
2016. Kunnskapsdepartementet legger opp til dialog med Sametinget og Samisk
høgskole i forkant av møtet.
Sak 4 Árbediehtu
Prosjektet Árbediehtu skulle egentlig avsluttes ved utgangen av 2015, men det har vært en
felles forståelse mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget at
finansieringen skulle fortsette ut 2016. Sametinget viste til at sametingsrådet i sitt
budsjettforslag for 2016 foreslo å opprettholde bevilgningen fra 2015 på 1 150 000 kroner
også for budsjettet 2016. Det ble imidlertid under budsjettforhandlingene i Sametinget enighet
om at denne bevilgningen ikke skulle videreføres i 2016. I budsjettet ligger fortsatt en
beslutning om at sametingsrådet skal arbeide for at det opprettes et permanent senter for
samisk tradisjonskunnskap i statsbudsjettet for 2017 og de oppfordrer departementet til å
videreføre sin tildeling til prosjektet i 2016.
Konklusjon
Statsråden tok Sametingets argumentasjon til orientering. KMD vil vurdere nærmere
sitt tilskudd til prosjektet i 2016, sett i lys av at Sametinget har besluttet å ikke
finansiere prosjektet i 2016. Departementet vil ha videre dialog med Sametinget og
Samisk høgskole om prosjektet.
Sak 5 Kommunereform
Sametinget er bekymret for situasjonen for forvaltningskommunene for samiske språk i
forbindelse med kommunereformen. Sametingspresidenten viste til Sametingets behandling
av kommunereformen hvor Sametinget har uttalt at de ikke vil anbefale kommuner i
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forvaltningsområdet for samisk språk å gjøre vedtak om kommunesammenslåing med
kommuner utenfor forvaltningsområdet. Etter Sametingets syn vil en slik eventuell
sammenslåing "innebære ulike rettigheter for samene i den nye kommunen".
Konklusjon
Statsråden tok Sametingets argumentasjon til orientering. Prosessen med
kommunereformen går parallelt med språkutvalgets arbeid. Departementet og
Sametinget har avsluttet konsultasjonene om midlertidige løsninger for ev. nye
kommuner som består av kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet, uten å
komme til enighet. Språkutvalget vil legge frem en delrapport om disse temaene 15.
februar 2016. Det legges opp til en videre dialog mellom Sametinget og departementet
etter at rapporten er lagt frem.
Sak 6 Statsbudsjettet 2016 og Sametingets budsjettramme
Statsbudsjett 2016
Sametingspresidenten viste til at totalbevilgningen til Sametinget for 2016, etter resultatet av
budsjettforhandlingene i Stortinget, innebærer en realnedgang. Sametingspresidenten uttrykte
særlig bekymring for at avbyråkratiserings- og effektivitetskuttet rammer hele Sametingets
budsjettramme. Hun viste forståelse for at regjeringen har behov for å effektivisere offentlig
forvaltning. Hun stilte seg likevel undrende til at beregningen av kuttet har blitt gjort ut fra
totalrammen til Sametinget og at det ikke er tatt hensyn til at ca. 70 prosent av denne
bevilgningen går til å dekke de ulike virkemiddelordninger som Sametinget har fått overført
forvaltningsansvaret for.
Sametingets budsjettramme
Sametingspresidenten viste til at det er behov for å få på plass en budsjetteringsordning som
bedre ivaretar Sametingets rolle som folkevalgt organ. Statsråden viste til og orientert om
KMDs pågående arbeid med å vurdere fordeler og ulemper ved Sametingets forslag om å
samle bevilgningene til Sametinget på én 50-post.
Konklusjon
Statsråden merket seg Sametingets synspunkter når det gjelder hvordan et
produktivitetskutt får konsekvenser for Sametingets virksomhet. KMD sender over et
utkast til rapport om modernisering og forenkling av dagens budsjettordning til
Sametinget så snart denne er ferdig. Det legges for øvrig opp til en videre dialog om
saken.
Sak 7 Tråante 2017 – Samejubileet 2017
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Sametinget samarbeider om et
arrangement knyttet til Samefolkets jubileum den 6. februar 2017. Arrangørene ønsker at 100års-jubileet i 2017 skal være en nasjonal markering. Sametinget etterspør svar på søknaden de
sendte KMD i november 2014 på 3 mill. kroner til administrasjon av jubileet.
Kulturdepartementet (KUD) har også mottatt en søknad på 12,5 mill. kroner til kulturtiltak
under arrangementet, men heller ikke denne er foreløpig besvart.
Konklusjon
Statsråden viste til at det er enighet om at Tråante 2017 skal være en nasjonal feiring.
Departementet vil behandle søknaden på nyåret 2016, i samråd med
Kulturdepartementet.
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