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Høringsuttalelse - utvalgsinnstilling om samisk forskning og høyere
utdanning

Vi viser til KDs invitasjon til å kommentere utredningen om samisk forskning og høyere utdanning
som ble lagt fram av utvalget ledet av professor Nils A. Butenschøn.

Universitets- og høgskolerådet mener at utvalget har gjort et viktig arbeid i å kartlegge status og behov
når det gjelder omfang og innretning av samisk utdanning og forskning. Norge har internasjonale
forpliktelser på dette området, og det inkluderer også behovet for å ivareta samisk forskning og høyere
utdanning.

UHR støtter i store trekk konklusjoner og anbefalinger i utredningen.

Tallgrunnlaget for det siste tiåret viser at samisk forskning har hatt god vekst, og omfatter i 2010 over
100 forskerårsverk. Utredningen viser et aktivt nordisk samarbeid, men påpeker også at dette kan og
bør utvikles videre. Institusjonsutvikling, økt forskningsomfang og høyere kvalitet bør videreutvikles
ut fra et nordisk, fellessamisk perspektiv, ikke kun i en nasjonal sammenheng i Norge. Med de
historiske og kulturelle nære koblingene på tvers av de nordiske landene (samt Russland) har samisk
forskning og utdanning kanskje et bedre utgangspunkt for reelt nordisk samarbeid enn øvrige
forskningsfelt i Norge.
Ansvaret for samisk høyere utdann ng, forskning og faglig utvikling bør markeres som et særl g
nasjonalt og internasjonalt ansvar.

Prinsipielt bør det vurderes å videreutvikle Samisk høgskole til et globalt urfolksuniversitet, både for
det samiske folk i Norge, Sverige, Finland og Russland, og for urfolk i andre deler av verden. Denne
vurderingen bør ikke baseres på de norske NOKUT-kriteriene for universitetsakkreditering, men bør ta
utgangspunkt i FNs urfolkskonvensjon og internasjonale opplegg for sikring av den faglige kvaliteten.
Norge bør ta initiativ til internasjonalt samarbeid om dette og ta et hovedansvar for finansieringen av
et slikt globalt urfolksuniversitet.
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