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Møte om: Kontaktforum mellom nasjonale minoriteter og sentrale myndigheter  

Saksnr.:  

Tilstede: Skogfinske Interesser i Norge: Per Ravnkleven og Dag Raaberg  
Kvenlandsforbundet: Bjørnar Seppola og Aimo Kalinin  
Det Mosaiske Trossamfund: Ervin Kohn  
International Romani Union: Raya og Natasha Bielenberg  
Norske Kveners Forbund: Rune Sundelin, Egil Borch og Mary 
Kristiansen   
Norsk-finsk forbund: Nils Petter Pedersen og Carita Jansson   
Landsorganisasjonen for Romanifolket: Bjørn Jansen og Kai Samuel 
Wigart  
Taternes landsforening: Holger Gustavsen og Mariann Grønnerud 
Romani Kultura: Jan Jansen   
Oslo kommune: Cecilie Skjeldal   
Forskningsrådet:  Steinar Kristiansen   
Riksantikvaren: Francine Lampe og Tron Stranden   
Helse- og omsorgsdepartementet: Kristin Gjellestad   
Kultur- og kirkedepartementet: Christine Hamnen   
Kunnskapsdepartementet : Anne Britt Udahl   
Arbeids- og inkluderingsdepartementet: statssekretær Raimo Valle, 
Bjørn Olav Megard, Ninni Kate Rognli, Hans Erik Børresen, Tove 
Skotvedt, Anneline Ulfrstad, Nancy Olsen, Ingrid Aamodt, Cecilie 
Haare, Elle Merete M. Omma og Hanne Lauveng   

Dato: 24.11.2009 

Møteleder: Statssekretær Raimo Valle 

Referent: Hanne Lauveng 

 

Etter en presentasjonsrunde åpnet statssekretær Raimo Valle forumet og sa blant annet 
at de ulike minoritetene har noen saker felles og disse sakene frontes sterkere når de 
tas opp i fellesskap, og at dialogen med gruppene er en forutsetning for en god 
politikkutvikling. Han nevnte også de store sakene det har vært arbeidet med på 
politikkområdet det siste året, som handlingsplanen for rom i Oslo, utvalget som skal se 
på norsk romanipolitikk fram til i dag og arbeidsgruppen som har jobbet med å gå 
gjennom kriteriene for grunnstøtte til organisasjonene. 
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Hovedtema: ”Hvordan kan kontaktforum virke bedre?”  
Følgende innspill kom fra organisasjonene: 
• Ett kontaktforum pr år er for lite – minimum to pr år 
• Det burde også være møter mellom de ulike gruppene hver for seg 
• Organisasjonene bør få møte med flere enn to representanter 
• Flere departementer burde møte, også på politisk nivå 
• Gjerne invitere politikere fra Stortinget også 
• Hver gruppe/minoritet trenger tid med myndighetene/fagpersoner hver for seg 
• Vurdere å få med utenlandske foredragsholdere for eksempel fra Europarådet eller 

FN 
 
 
Oppsummering: 
1. Departementet har fortsatt sekretariatsfunksjonen for Kontaktforum. 
2. I tillegg til to representanter kan organisasjonene også ha med to observatører. Det 
vil virke demokratiserende på Kontaktforum. 
3. Kontaktforum samles minimum to ganger i året(én generell samling og én 
temasamling(for våren 2010, foreslås utdanning) 
4. Vi prøver ut en konferanse (lunsj til lunsj-samling) i 2010 
5. Det pekes ut 2-3 representanter fra organisasjonene som deltar i en arbeidsgruppe 
som forbereder Kontaktforum. 
6. Kontaktforum er i utgangspunktet for alle de fem nasjonale minoritetene, men det 
kan i tillegg tenkes egne møter med noen av de fem, i tillegg til de bilaterale møtene 
som finner sted mellom én nasjonal minoritet eller én organisasjon og myndighetene. 
 7. Organisasjonene bør være høringsinstans ved aktuelle lovforslag/- endringer. 
 
 
Orientering fra Barne- og likestillingsdepartementet 
Karin Framnes fra Barne- og likestillingsdepartementet presenterte Handlingsplan for å 
fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering. Det er nedsatt en referansegruppe 
som har møter 1-2 ganger pr år, i tilegg til spesielle møter i forbindelse med rapporter 
eller lignende. Etter ønske fra organisasjonene får hver minoritet en representant i 
gruppen. Innspill på kandidater innen 15. januar. 
 
 
Saker fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
• Vi har mottatt evalueringsrapport på Norges oppfølging av Minoritetsspråkpakten, 

denne er offentliggjort på regjeringen.no. Rapporten er under oversetting til norsk. 
• Neste rapportering på Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter 

er 1. juli. Organisasjonene oppfordres til å levere skyggerapporter, departementet 
kan være behjelpelig med oversetting til engelsk om ønskelig.   

• Det er opprettet et minoritetsforum i FN (under Menneskerettighetsrådet) hvor 
Norge deltar. Tema på årets sesjon var Retten til deltakelse.  
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Saker og innspill fra organisasjonene: 
• Det trengs en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter – milepælsvurdering av 

politikken.  
• En stortingsmelding bør inneholde en handlingsplan for hver minoritet.  
• Statusen til nasjonale minoriteter må opp.  
• Det er ikke samsvar mellom status for politikken og Norges rapportering. 
• St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining ble lagt fram uten at det var dialog med 

organisasjonene som representerer minoritetsspråkbrukerne. 
• Opplever at man ikke får svar på henvendelser til departementene. 
• Problem med skolenedleggelser i skogfinsk område, lokale skoler er viktige 

arenaer for kulturforståelse. 
• Norsk finskforbund ønsker at begrepet norskfinner tas i bruk. 
• Det er behov for et kvensk kulturfond. 
• Ønskelig med en oversikt i rundskrivet om tilskuddsordningen over andre aktuelle 

tilskuddsordninger.  
• Nasjonale minoriteters organisasjoner bør settes opp på alle departementer og 

direktoraters høringslister. 


