
norut
NORTHERN RESEARCHINSTITUTE

ALTA- ÅLTÀ

Postboks 1463
N-9506 ALTA
Besøksadresse:
Kunnskapsparken, 3 etg
Markedsgata 3
Telefon 78 45 71 00
l'elefaks 78 45 71 01
Bankkonto 4901 13 44746
Org.nr. 983 551 661 MVA

ArKivicode
Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

22 Oki.2012
r. Dokru:

Deres ref. Vår ref. Dato:

09/4721 BA 18.10.2012

HØRING- UTVALGSINNSTILLINGOM SAMISKFORSKNINGOG
HØYEREUTDANNING, "LANGSLANGESPOR"

Norut Alta-Âltå viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 24.08.2012 hvor

Butenschønutvalgets utredning "Langs lange spor" sendes ut på høring. Norut Alta-Ådtå er

fornøyd med at samisk forskning nå settes på dagsorden gjennom denne utredningen, og at

ulike sider ved forskningen drøftes.

Samisk forskning har etter hvert blitt et forskningsfelt som man kan finne på mange

forskningsinstitusjoner, spredt over hele landet. Også andelen samiske forskere har økt

betraktelig de siste tiårene. Den kunnskapsproduksjonen som finner sted kan etter vår

mening bli mer anvendelig dersom det legges bedre til rette for økt samarbeid. Vi vil derfor

særlig framheve utvalgets forslag om å etablere et nettverk for samisk forskning (reetablere

Urfolksnettverket). Et framtidig nettverk for samisk forskning bør særlig fokusere på

kommunikasjon mellom forskere og kontaktskapende arbeid, samt formidling av

informasjon om forskningsbehov og pågående forskning. Norut Alta-Åltå vil imidlertid

understreke at et nettverk for samisk forskning ikke bør ha sitt omdreiningspunkt i UH-

sektoren (med forankring i henholdsvis Samisk høgskole og Universitetet i Tromsø), men

inkludere instituttsektoren som en selvstendig sektor hvor det i dag skjer mye forskning på

samiske forhold, både grunnforskning og anvendt forskning.

Norut Alta-Mtå vil også påpeke et par svakheter ved Butenschønutvalgets rapport. Den

første, og mest grunnleggende svakheten, er at rapporten overhodet ikke drøfter

instituttsektorens betydning for samisk forskning, verken med hensyn til den omfattende

kunnskapsproduksjonen som skjer i sektoren eller med hensyn til rekruttering av samiske

forskere.



Norut Alta-Altå vil igjen vise til at det i instituttsektoren både gjøres grunnforskning og

anvendt forskning. Instituttsektorens selvstendige betydning viser seg kanskje tydeligst

gjennom den omfattende og ofte dagsaktuelle empiriproduksjonen som skjer gjennom

oppdragsforskningen, og også den nærhet til empirien som oppdragsforskningen etablerer.

For Norut Alta-Åltås del er dette helt sentralt for å være relevant både for det som skjer i vår

geografiske region generelt og også i det samiske samfunnet. Instituttsektorens selvstendige

betydning for forskningsbasert kunnskapsproduksjon kan derfor ikke understrekes nok.

Norut Alta-Altå savner også at utredningen hadde nevnt den regionale finansieringen av

forskning gjennom Regionale forskningsfond Nord-Norge, Midt-Norge og Innlandet. Disse

regionale fondene har, til forskjell fra Norges forskningsråd, en mulighet til å invitere til,

vurdere og prioritere regional relevans i forskerprosjekter. Denne vektleggingen av regional

relevans vil også ha betydning for finansiering av samisk forskning. Uten at vi har

tallmateriale å vise til, vil vi hevde at de regionale fondene øker finansieringsmulighetene

for samisk forskning.
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