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Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra - høring -   

 

Vi viser til brev av 11. januar 2016. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har følgende merknader: 

 

Rapporten beskriver på en god måte styringsrelasjonen mellom staten og kommunene og 

fylkeskommunene og konsekvensene av denne relasjonen.  

 

Rapporten kommer med en rekke tilrådninger, og vi ber om å bli trukket inn i KDs 

oppfølging, særlig av forslagene som gjelder barnehagene og grunnopplæringen. 

 

I rapporten blir det foreslått å overføre eierskapet til Samisk videregående skole i Karasjok og 

Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino til fylkeskommunen. Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet viser til at eierskap og forvaltningen av de samiske 

videregående skolene er en sak som Sametinget har vært opptatt helt siden før 2002, da 

utredningen fra Kvalvikutvalget ble overlevert Kunnskapsdepartementet. I etterkant av denne 

utredningen nedsatte Kunnskapsdepartementet i 2006 en arbeidsgruppe bestående av 

representanter fra Sametinget, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Som en 

oppfølging av dette arbeidet vedtok Sametinget i 2008 å iverksette et utredningsarbeid for å 

sette Sametinget i stand til å ta over forvaltningsansvaret for de samiske videregående 

skolene. Sametinget besluttet våren 2012, under plenumsbehandlingen av sin 

opplæringsmelding, at Sametinget ikke så det som aktuelt å overta eierskapet til de samiske 

videregående skolene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilrår at 

Kunnskapsdepartementet har dialog med Sametinget om forslagene i rapporten 

Kunnskapsdepartementet 

Postboks 8119 Dep 

0032 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/327-7 06.04.2016 

 



Side 2 

 

Kunnskapssektoren sett utenfra. Vi legger til grunn at Kunnskapsdepartementet vurderer, i 

samråd med Sametinget, om det er aktuelt å konsultere om noen av forslagene, jf. Prosedyrer 

for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.   

 

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Irene Ekeli 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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