
Sameminister- og sametingspresidentmøtet 18. oktober i Oslo 
- vedlegges protokollen  
 
NOTAT fra Sametingspresidentene 
 
Finansiering av Samisk parlamentarisk råds virksomhet - oppfølgingssak 
 
Samisk parlamentarisk råd (SPR) er et samarbeids- og samordningsorgan for sametingene i 
Finland, Norge og Sverige opprettet 2. mars 2000. Samerådet og organisasjoner for samene i 
Russland møter som observatører. 
 
SPR skal være et fellesorgan som ivaretar samenes felles interesser og styrke samenes felles 
interesser over landegrensene. Samisk parlamentarisk råd har også som mål å samordne den 
samiske stemme internasjonalt, spesielt i forhold til andre urfolk i verden. 
SPR er sammensatt av syv representanter fra de respektive sameting samt observatører fra 
samerådet og fra samene på russisk side. SPR møter to ganger årlig. Et arbeidsutvalg 
sammensatt av to representanter fra de respektive sametings valgte delegater møtes fire 
ganger i året eller oftere etter behov. 
Sekretariatsfunksjonen er tillagt det sameting som til enhver tid har presidentvervet. 
 
SPR mottar i 2006 en finansiell støtte på NOK 300 000 over det norske statsbudsjettet. 
Sametinget i Norge har latt støttebeløpet gå uavkortet til sametinget i Finland eller Sverige i 
de perioder lederfunksjonen og sekretariatet har blitt ivaretatt av disse. På grunn av de 
russiske samenes manglende økonomiske muligheter til å finansiere egen deltakelse, har 
utgiftene blitt dekket av SPR. Øvrige utgifter har vært dekket av de respektive sameting. 
De respektive sametings ulike tilgang på finansiell støtte medfører at sekretariatsfunksjonen 
framstår som en økonomisk belastning som hemmer vedkommende sametings ordinære 
virksomhet og framstår som urimelig belastende i forhold til egne prioriterte oppgaver. 
Det kan også framstå som om den ulike mulighet til å bære disse utgiftene skaper en asymetri 
i samarbeidet som kan være belastende. 
 
På bakgrunn av tidligere drøftinger om Samisk parlamentarisk råds finansiering i det nordiske 
embetsmannsorganet, fremmet SPR v/sametinget i Norge 21.10.2002 en felles søknad til 
regjeringene i Finland , Sverige og Norge om finansielle støtte for driftsåret 2003.  
 
Sametingspresidentene konstaterer at samiske spørsmål og urfolkssaker har kommet på 
dagsordenen i internasjonalt samarbeid. Foruten det nordiske samarbeidet som i sin 
nåværende form har pågått siden 2000, gjelder dette spesielt Barentssamarbeidet og det 
cirkumpolare samarbeidet i Arktisk Råd.  
 
Det konstateres videre at de samiske organisasjoner gjennom Samerådet og de respektive 
Sameting i Finland, Norge og Sverige deltar aktivt i dette samarbeidet innenfor de ressurser 
og økonomiske rammer som de disponerer over. Sametingene har i saker hvor det er naturlig 
å framstå med en samordnet politikk for å ivareta det samiske folkets felles interesser 
organisert sitt samarbeid i Samisk parlamentarisk råd. Oppfølgning av utkast til nordisk 
samekonvensjon er en sak hvor Samisk parlamentarisk råd ivaretar en felles interesse for alle 
samer i Finland, Norge og Sverige 
 
Sametingspresidentene ønsker å styrke Samisk parlamentarisk råds aktive deltakelse i det 
nordiske samarbeidet, det pågående samarbeid i nordområdene og andre internasjonale 



prosesser av spesiell samisk interesse, og ber om at det legges til rette for en styrking gjennom 
målrettet innsats og prioritering av ekstra ressursene til disse formål. 
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