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Høring-Internasjonalt reindriftssenter-forslag om endring av vedtektene

Viser til departementets brev av 15.12.10.

På grunnlag av høgskolestyrets behandling 16.2.10, sak 8/10, fremmer Samisk høgskole følgende
høringsuttalelse.

Høgskolen har ingen merknader til opphevelse av tidsbegrensning, navnendring, endret
departementstilknytning, utvidelse av målgruppe og at Arktisk universitet får forslagsrett på
styremedlemmer.

Hva angår utvidelse av antall styremedlemmer, så mener høgskolen at dette kan gjennomføres under
forutsetning av tilsvarende økning i bevilgning. Uten økning vil denne merkostnaden gå utover senterets
operasjonelle virksomhet. Spesielt merker høgskolen seg at informasjonsbehovet er stort fordi viten om
reindrift generelt er begrenset også i de nordiske land. Senterets ressurser til denne del av virksomheten
bør ikke omdisponeres.

Høgskolen har ingenting imot at senteret kan initiere forskning. Dette gjør senteret allerede, eksempelvis
i forhold til Samisk høgskole. Vi vil imidlertid uttrykke støtte til at det forskningsfaglige ansvaret fortsatt
må være hos institusjoner som har forskning innenfor sitt mandat. Spesielt relevant for oss er forskning
om samisk reindrift. Et viktig moment her er at samiske og samiskspråklige forskningsmiljøer i
utgangspunktet er små, og ytterligere spredning vil redusere miljøenes robusthet.

Når det gjelder utvidelse av mandatet til også å kunne innhente både informasjon og dokumentasjon om
forhold innen reindriften, herunder tradisjonelle kunnskaper, så vil høgskolen peke på noen etiske,
juridiske og metodologiske problemstillinger. Hvem eier informasjonen/dokumentasjonen og hvem kan
gjøre bruk av disse? Er informasjonen offentlig tilgjengelig for alle og hva slags avtale om bruk gjøres
med tradisjonsbærerne eller det aktuelle lokalsamfunnet? Spesielt gjelder dette tradisjonell kunnskap. Vi
ville foreslå at når det gjelde tradisjonell kunnskap, skal senteret kunne bistå reinsdriftssamfunn i
arbeidet med å dokumentere tradisjonell kunnskap. I tillegg, dersom informasjonen og dokumentasjonen
skal danne grunnlag for forskning, så må en spørre seg om innsamlingen er gjort etter en anerkjent
vitenskapelig metode. Det kan også være andre problemstillinger som reiser seg.

Disse spørsmålene er ikke avklart generelt, og høgskolen stiller spørsmål ved om det ikke bør
igangsettes en prosess mht. dette. I en slik prosess bør urfolks akademiske miljøer samt bærere av
tradisjonskunnskap involveres. En eventuell utvidelse av mandatet på dette punkt bør etter høgskolens
syn vurderes i lys av en slik prosess.
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Høgskolen er også av den oppfatning at tilførsel av nye oppgaver må følges av en tilsvarende økning i
ressurstilgangen. Dersom ressurstilgangen ikke økes, er høgskolen skeptisk til at senteret pålegges nye
oppgaver.
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