Protokoll fra konsultasjonsmøte mellom Sametinget og arbeidsog inkluderingsministeren 12. desember 2006
Til stede:
Fra Sametinget: President Aili Keskitalo, rådsmedlem Terje Tretnes, rådsmedlem Jarle
Jonassen, rådsmedlem Ann-Mari Thomassen, politisk rådgiver Geir Tommy Pedersen,
direktør Heidi Salmi, avdelingsdirektør Audhild Schanche, avdelingsdirektør Tommy Somby,
underdirektør Hege Fjellheim Sarre, rådgiver Carl Erik Moksness, underdirektør Inga
Margrethe Eira Bjørn
Fra departementet: arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, statssekretær
Berit Oskal Eira, politisk rådgiver Hadia Tajik, ekspedisjonssjef Petter J. Drefvelin,
avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard, avdelingsdirektør Maret Guhttor, prosjektleder Ninni
Kate Rognli, informasjonsrådgiver Martin Schjøllert Fredheim, førstekonsulent Ingrid
Aamodt
1. Rutiner for utarbeidelse av protokoller
Det var enighet om at utkast til protokoll fra de halvårlige konsultasjonene utarbeides av den
instansen som holder møtet. Utkastet oversendes den andre parten innen 14 dager etter
konsultasjonsmøtet og merknader til utkastet skal foreligge innen 14 dager deretter.
2. Gjennomgang av saker fra forrige konsultasjonsmøte, 30. juni 2006
2.1 NAV
Arbeids- og inkluderingsministeren orienterte om at det første NAV-kontoret i samiske
områder vil komme i løpet av 2007. Kontoret vil bli etablert i Kautokeino. Det er allerede
avholdt et første møte mellom NAV og kommunen. Sametinget og departementet var enige
om at det bør holdes et møte med NAV om ansvaret for den samiske dimensjonen.
2.2 Protokoll fra forrige konsultasjonsmøte
Sametinget var glade for at de første søknadene om billighetserstatning fra de
utdanningsskadelidte samene nå er behandlet. Det er viktig med god og fortløpende
informasjon til søkerne om søknadsprosessen. Sametinget og departementet var enige om at
man fortsatt bør holde oppe trykket i forhold til de utdanningsskadelidte.
Sametinget var positive til at Regjeringen ønsker å støtte et østsamisk museum. Samtidig ble
det påpekt at østsamenes situasjon må tas alvorlig. Dette gjelder ikke bare på kulturområdet,
men også når det gjelder rettigheter.
Sametinget informerte om at forslag til oppfølging av konsultasjonsavtalens punkt 8 – faglig
analysegruppe, er oversendt. Departementet gir tilbakemelding.
Sametinget beklaget at Regjeringen ikke har innført momsfritak for duodji.
3. Arbeidet med prinsippmeldingen om samepolitikken
Departementet orienterte om innholdet i meldinga. Man har valgt å ikke lage en egen melding
om samisk kultur, men vil integrere kultur i prinsippmeldinga. Videre er man opptatt av at det

enkelte fagdepartement må ta et ansvar i arbeidet med prinsippmeldinga. Departementet og
Sametinget var enige om at Sametinget skal bidra aktivt i dette arbeidet og at
konsultasjonsprosedyrene følges. Det ble avtalt et administrativt møte i januar for å drøfte
Sametingets medvirkning i meldingsarbeidet. Arbeidet med prinsippmeldinga blir et sentralt
tema på det neste halvårlige konsultasjonsmøtet.
4. Dialog om budsjettet for 2008
Departementet og Sametinget var enige om at man må forholde seg til dagens budsjettordning
fram til noe annet er bestemt. Departementet vil prøve å få til et tilsvarende møte mellom
Sametinget og Finansdepartementet som i fjor.
5. Nordisk samekonvensjon – fremdriften i det nasjonale arbeidet
Departementet orienterte om at det skal holdes et møte med JD og UD om det videre
nasjonale arbeidet med utkastet til konvensjon, der det skal drøftes en eventuell etablering av
en arbeidsgruppe. Sametinget uttrykte at de antar at denne arbeidsgruppen ikke skal diskutere
menneskerettigheter, men hvilke følger utkastet til konvensjon vil kunne få i nasjonal rett.
Departementet og Sametinget var enige om at Sametinget skal ha en aktiv rolle i denne
prosessen. Sametinget understreket viktigheten av at Sametinget må være representert i en slik
arbeidsgruppe. Sametinget ba departementet om å støtte det svenske formannskapet i det
nordiske samepolitiske samarbeidet, i arbeidet med å få i stand en konferanse om nordisk
samekonvensjon. Departementet har allerede stilt kr. 100.000 til disposisjon.
6. Erfaringer med konsultasjonsordningen
Sametinget orienterte om sine erfaringer med konsultasjonsordningen. Sametinget viste til at
innkjøringsfasen nå burde vært over, men at det fortsatt er noen innkjøringsproblemer. Man
bruker mye tid på å diskutere hva som ligger i konsultasjonsavtalen. Viljen til å konsultere er
stor på politisk nivå, men ikke alltid like stor på administrativt nivå, og dette er en utfordring.
Generelt ønsker Sametinget å komme tidlig inn i prosessen. Sametinget mener AID har en
positiv rolle i utviklingen og gjennomføringen av konsultasjonsprosessene.
- Sametinget har opplevd at vedtak blir omgjort etter at det er oppnådd enighet i
konsultasjonene
- Sametinget opplever ofte at samiske interesser og rettigheter blir sett på som
særinteresser, som altfor ofte uten videre blir satt til side med begrunnelsen at det
aktuelle lovforslag eller vedtak gjelder nasjonale interesser.
- Det har vært eksempler på at departementene mener det er konsultert med Sametinget
når det er holdt ordinære møter. Konsultasjonsordningen skal ikke være til hinder for
at det kan holdes andre typer møter
- Protokollrutinene har gitt noen utfordringer. Det som er diskutert og det man har blitt
enige om skal inn i protokollen. Det har forekommet at man i ettertid er uenige om hva
man ble enige om i konsultasjonsmøtet.
- Konsultasjonene med KD har vært positive, siden forrige møte. Denne prosessen viser
at det viktig at det blir satt av tilstrekkelig tid til konsultasjoner, og at de bekymringer
sametinget meldte på forrige møte har medført positive endringer.
Sametinget refererte videre til noen konkrete saker som belyser en del av utfordringene:
- Reindriftsloven. Denne prosessen startet bra. Etter konsultasjonene ønsket Sametinget
tilgang til lovproposisjonen, eller eventuelt merknadene til bestemmelsene. LMD

-

sendte konklusjonene sammen med noen lite gjennomarbeidede kommentarer, noe
Sametinget mente at ikke var tilfredsstillende.
Nasjonal helseplan. Sametinget oppfatter ikke den kontakten som har vært mellom
HOD og Sametinget som en konsultasjonsprosess.
Mauken/Blåtind. Konsultasjonene med FD var positive. Parallelt foregikk det en
forhandlingsprosess mellom Forsvarsbygg og reindriftsutøverne. Prosessen ble
dermed litt spesiell, men Sametinget og FD kom til enighet.

Viktige saker fremover blir blant annet plan- og bygningslov, naturmangfoldlov, minerallov,
havressurslov og strukturmelding om fiskeflåten.
Departementet pekte på at politisk sensitive saker ofte kan bli endret i siste runde i
regjeringen, og at dette kan skape noen særlige utfordringer i forhold til
konsultasjonsprosedyrene.
Departementet opplyste om at det vil skje en systematisk evaluering av
konsultasjonsordningen før sommeren 2007.
Sametinget og departementet var enige om at det må jobbes videre med å få til gode
konsultasjonsprosesser.
7. Regjeringens nordområdestrategi
Sametinget ga uttrykk for at dette hadde vært en god prosess. Sametinget mener det er positivt
at nordområdestrategien omtaler menneskerettigheter for urfolk, bærekraftig utvikling og
nordområdeutvikling. Videre reiste Sametinget spørsmålet om finansiering av Sametingets
arbeid. Sametinget håper det kan bli en avklaring av om finansieringen skal skje gjennom UD
eller AID.
Sametinget orienterte om prioriterte satsinger og tiltak for nordområdeutvikling i sin
internasjonale melding ”Utvikling for urfolks framtid”.
8. Retningslinjene for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark
Sametinget orienterte om høringen av de midlertidige retningslinjene. Det var enighet om
viktigheten av en dialog mellom Sametinget og departementet rundt vedtakelsen av de
endelige retningslinjene.
9. Aktuelle politiske saker og eventuelt
9.1 Nødmeldetjenesten
Sametinget orienterte om at denne ikke fungerer tilfredsstillende i dag, ved at for eksempel
kjennskapen til samiske stedsnavn ikke er god nok. Departementet vil følge opp saken.
9.2 FNs urfolkserklæring
Både departementet og Sametinget uttrykte skuffelse over at behandlingen av forslaget til
urfolkserklæring i FNs generalforsamling er utsatt. Det er viktig at Norge jobber videre for å
få vedtatt en erklæring. Sametinget ga også uttrykk for at de ikke støtter at Norge skal avgi
stemmeforklaring.

9.3 Finansiering av Sametingets internasjonale arbeid
Sametinget påpekte at internasjonalt arbeid ikke er inkludert i rammevilkårene for tingets
arbeid, og at aktivitetsnivået og den gjensidige nytten av Sametingets internasjonale aktivitet
tilsier rammefinansiering og ikke prosjektbaserte tilskudd fra UD. Saken har vært tatt opp ved
flere anledninger. Departementet følger opp dette spørsmålet.
9.4 Urfolkstiåret
Sametinget reiste spørsmålet om hvordan regjeringen har tenkt å følge opp urfolkstiåret.
Departementet vil følge opp saken.

