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Høringsuttalelse: Saknr. 21/4454 - Høring om forslag til ny opplæringlov 
og endringer i friskoleloven.  

 
MuskenSenter AS - en samisk forening organisert som aksjeselskap - for utvikling av det 

lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder i samiske områder, vil komme 

med en høringsuttalelse i forbindelse foreliggende høring.  

 

Vi ønsker å påpeke at det er helt avgjørende å få større endringer for samisk opplæring, 

hensyn til utvikling av det lokale samiske næringslivet, kulturen, samfunnet og det 

samiske språket. Vi ser et stadig større behov for det samiske språket, med hensyn til 

bedre forståelse av samisk ressursforvaltning og utvikling av de samiske samfunn.  

 

Samenes naturressurser basert på samenes “rådighet” til land, vann, territorier, 

naturressurser etterspørres i stadig større utstrekning for utvikling av av det grønne 

skiftet og med hensyn til miljøet og den globale oppvarming.  

 

Vi planlegger sammen med store multinasjonale selskaper, om noe så nytt som “samisk 

vannkraftutbygging” basert på urfolksrettigheter og som følgelig kan realiseres bare av 

samer. Dette på grunn av internasjonale, svenske og etter hvert norsk lovgivning om 

samenes “rådighet” til grenseoverskridende land og vann ressurser. Se for elsempel 

Høyesteretts Fosen dom, og Sveriges Høgsta Rätts dom i sak T853-18, der samiske 

rettigheter er helt avgjørende for samfunnsutvikling i riktig retning.  

 

Vi her flere sammfunns aktuelle områder der samisk språk og kultur er grunnlaget for 

fremtidig bærekraftig samfunnsutvikling. Det er derfor og av flere andre grunner helt 

avgjørende for vår felles norsk/svenske og samiske samfunn, at vi får et bedre tilbud om 

opplæring på samisk, teknisk/økonomisk forståelse av de samiske samfunn, samiske 

verdier i økonomisk, samfunnsøkonomisk og juridisk sammenheng.  

 

Jeg mener å ha foten i komagen (skoen), vet hvor foten trykker og tror jeg ser hvor 

foten styrer komagen. Ber der våre kjære myndigheter å høre på også samefaglig 

medspiller i vårt norsk/samiske samfunn.   

 

Håper å bli hørt ! 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Simon Andersen  

Daglig leder i MuskenSenter AS      

 

 

 

Kopi:   Sametinget v/ sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen      


