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Internasjonalt reindriftssenter - forslag om endring av vedtektene -
Sametingets høringsuttalelse
Sametinget viser til deres høring av 15.12.09 om endring av vedtekter for internasjonalt fag- og
formidlingssenter for reindrift (ICR). Det er avtalt med departementet at Samefinget høring sendes
innen tirs dag 23.02.10.

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift ble etablert i Kautokeino høsten 2005 for å
styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift. Reindriftssenteret ble opprettet for en
tidsavgrenset periode og har vært finansiert av mange departement, men tilknytningen har vært lagt til
det departement (Kommunal- og regionaldepartement, Arbeids- og inkluderingsdepartement)som har
hatt det overordnede ansvaret for samiske saker. Fra 2010 vil finansiering skje over Fornyings-
administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, driftskostnadene for inneværende år er budsjettert
til 3,435 mill kroner.

Departementet ønsker med sine forslag til vedtektsendringer følgende:

-

Tidsavgrensningen for reindriftssenterets virksomhet  oppheves (endring av § 3)

-

Justere departementstilknytningen (endring av §§ 3 og 8)

-

Endre senterets navn fra "Internasjonalt fag- og formidlingssenter" til en kortere versjon;
"Internajonalt reindnfissenter'

-

Øke antall stremedlemmer fra fem til seks, og varamedlemmer fra tre til fire. Begrunnelsene er
ønsket om sterkere representasjon fra reindriftsområdene i øst i Russland. Dette er også i tråd
med Agderforskningens evaluering av senteret i 2007 (endring av § 5).

-

At § 2, 1.1egg endres noe for å klargjøre at senteret har mandat til å innhente  både informajon og
dokumentajon  om forhold innen reindriften, herunder tradisjonell kunnskap fra reindriften.
En tllføyelse i § 2, 2.1edd, 2.setning for å klargjøre at senteret kan, i tillegg til å påpeke behov
for forskning på aktuelle områder,  ta initiativet til at det igangsettes relevant forskning  ved
forskningsinstitusjoner.

-

Tydeliggjøre senterets internasjonale virkeområde med å endre "i Norge og andre land" til  "i
de ulike reindriftsland"i § 2, 4.1edd.

-

Tilføye begrepet  "andre næringsutovere" til rekken av reindriftssenterets målgrupper i 2, 4.1edd.
Dette for å synliggjøre at også andre næringsutøvere i urfolkssamfunn i nord er målgruppe
for senterets virksomhet.

-

Tilføye  "arktisk universitet' til  rekken av institusjoner og organisasjoner som inviteres til å
foreslå kandidater til senterets styre jf § 4, 2.1edd.



Sametinget er enig i de fleste endringene som her foreslås, men vil komme med en presisering til
punktet om senterets mandat § 2, samt fremme et forslag til punktet om senterets styre § 5 og
Sametingets rolle.

Senterets formål er blant annet å ivareta reindriftens tradisjonelle kunnskaper og fremme kjennskap
og forståelse for reindriften. Det er derfor forståelig at Fornyings-, adrninistrasjons- og
kirkedepartementet/ FAD foreslår et tillegg i senterets vedtekter 52 om å klaigforeat senteret skal
innhente både informåFjon ogdokumentaijonom forhold innen reindriften, herunder tradisjonell
kunnskaper fra reindriften. Sametinget tror det er viktig at senteret bidrar til å ivareta reindriftens
tradisjonelle kunnskap på et internasjonalt nivå. Sametinget vil for øvrig vise til det pågående
prosjektet Arbediehtu som ledes av Sårni allaskuvla, og som har det samme målet, men i forhold
tradijonell samisk kunnskap. Sametinget tror det vil være hensiktsmessig at disse to virksomhetenes
målsetninger avgrenses til hverandre og komplementer hverandre der det er naturlig. Dette vil ikke by
på geografiske utfordringer, da både prosjektet Arbediehtu/ Såmi allaskuvla og Internasjonalt senter
er lokalisert i Diehtosiida bygningen i Kautokeino.

I Sametingets institusjonsmelding av 2008, har Sametinget vært tydelig på at det er nødvendig at
Sametinget får anledning til å oppnevne styremedlemmer og varamedlemmer til styret i ICR. Slik
ordningen er nå er det departementet som oppnevner styrets leder og øvrige styremedlemmer og
varamedlemmer i samråd med Verdensforbundet for reindriftsfolk.

I Agder evalueringsrapport om senteret av 2007, ser Sametinget at senteret ønsker å styrke sin
legitimitet internasjonalt og blant alle reindriftsgrupper. I rapporten fremkommer det at senteret i stor
grad oppfattes som en samisk og norsk organisasjon. Sametinget synes det er av stor betydning at
vedtektene gir den romslighet som behøves for å nå formålet om utvidet legitimitet Samtidig ser
Sametinget viktigheten av at senteret har god forankring i de samiske parlamentene både som
myndighetsorgan og samarbeidspartnere. Sametinget vil med bakgrunn i dette foreslå at Samisk
parlamentarisk råd oppnevner et styremedlem, med varamedlem til senterets styre.

Sametinget er opptatt av at de nye vedtektene for Internasjonalt reindriftssenter sikrer en fortsatt god
drift for senteret og at senteret gis de rammer som er nødvendig for å oppnå sine mål. Sametinget ber
om at departementet tar initiativet til et møte med Sametinget før endelig stadfesting av vedtektene
gjøres.
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