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Referat fra halvårlig politisk møte mellom president Egil Olli og
statsråd Rigmor Aasrud 28.06.2011 i Karasjok
Sted: Karasjok
Tid: 08.30-11-00
President Egil Olli ønsket statsråden med følge velkommen til Sametinget og Karasjok.

1. Godkjenning av saksliste og protokoll fra halvårlig politisk møte 14.12.2010
President Egil Olli valgte å trekke sak 5. Partistøtteordning for partier til Sametingsvalget fra sakslista.
Dette ble tatt til etterretning, og statsråden valgte å orientere om FADs arbeid med revidering av
Partiloven. Videre valgte presidenten i sak 7 pkt. c) å trekke saken om bebudet Idrettsmelding fra
sakskartet. Under pkt. 8 ba presidenten om mulighet for å drøfte etablering av Sørsamisk
rådgivningstjeneste.
Det var enighet om følgende saksliste for møtet:
1. Godkjenning av saksliste og protokoll fra halvårig møte 14.12.2010
2. Budsjettprosedyrer etter dagens ordning
3. Sametingets årsmelding
4. Framdrift SRU II
5. Partistøtteordning for partier til Sametingsvalget - orientering fra statsråden om FADs arbeid med
saken
6. Informasjon om Alta 2013
7. Erfaringer og orientering knyttet til konsultasjonsavtalen 2010/2011
a. Forslag på endring i organiseringen knyttet til reindriftsavtalen
b. Barnehuset
c. Sametingets behov for å bli invitert som politisk aktør tidlig i sentrale prosesser, jfr. Regjeringens
eierskapsmelding
8. Eventuelt: Etablering av sørsamisk rådgivningstjeneste
Det var enighet om protokoll fra halvårlig møte 14.12.2010.

Sak 2 Budsjettprosedyrer etter dagens ordning og sak 3 Sametingets årsmelding
ble behandlet under ett
Disse to sakene ble behandlet under ett. FAD hadde i forkant av møtet oversendt notat til diskusjon
på møtet. Notatet inneholdt forslag til justerte budsjettrutiner og behandling av Sametingets
årsmelding. Rutinene tar utgangspunkt i dagens praksis og etablerer en fast struktur for møter mellom
Sametinget og aktuelle departementer om saken. Hensikten med endrete rutiner er at Stortinget får
behandlet rapportering av Sametingets bruk av budsjettmidler samtidig med øvrig rapportering i
statsbudsjettet. Årsmeldingen blir behandlet tidligere i Stortinget enn det som er tilfellet i dag. Videre
kan behandlingen av årsmeldingen bli sett i sammenheng med budsjettbehovene. FAD orienterte
videre om at det med virkning fra budsjettproposisjonen for 2013 tas sikte på at Sametingets
årsmelding legges frem som vedlegg til FADs budsjettproposisjon, i stedet for en særskilt
stortingsmelding. Faglig analysegruppe for samisk statistikk er etablert i medhold av
konsultasjonsavtalen av 2005 mellom Regjeringen og Sametinget. Rapport fra analysegruppen vil,
sammen med Sametingets budsjettvedtak, være et viktig grunnlagsmateriale i departementets arbeid
med de delene av statsbudsjettet som gjelder samiske formål. Det arrangeres et årlig seminar der leder
i Faglig analysegruppe for samisk statistikk legger frem gruppens årlige rapport. Statsråd med ansvar
for samiske saker inviterer og leder møtet. Sametinget gis anledning til å presentere Sametingets
vurderinger av analysegruppens rapport og Sametingets planer for oppfølgingen av rapporten.
Det ble konstatert fra begge parter at det ikke foreligger enighet om budsjettprosedyrer som sikrer
Sametinget en sterkere formell rolle i regjeringens arbeid med det årlige statsbudsjettet. Så lenge dette
ikke synes mulig er Sametinget enig i å forsøke å forbedre dagens ordning. Sametinget slutter seg
derfor til FADs forslag til rutiner for kontakt mellom Sametinget og departementene om de deler av
statsbudsjettet som gjelder samiske formål.
Det var enighet om følgende:
1. Sametinget og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet konstaterer at det ikke er full
enighet mellom partene om hvilke føringer folkerettens regler om urfolk og minoriteter kan antas å gi
for departementenes arbeid med regjeringens årlige budsjettforslag til Stortinget.
2. Sametinget og departementet er likevel enige om at kontakten om de delene av statsbudsjettet som
gjelder samiske formål inntil videre skal skje i tråd med vedlagte rutinebeskrivelse. Rutinene tar
utgangspunkt i dagens praksis og etablerer en fast struktur for møter mellom Sametinget og aktuelle
departementer om budsjettsaker.
3. FAD orienterte om at det med virkning fra budsjettproposisjonen for 2013 tas sikte på at
Sametingets årsmelding legges fram som vedlegg til FADs budsjettproposisjon, og ikke som en
særskilt stortingsmelding.
4. Sametinget sluttet seg til det planlagte opplegget.
5. Sametinget og FAD er enige om å se nærmere på årsmeldingens form, med sikte på at
årsmeldingen skal gi Stortinget relevant og dekkende rapportering for bruken av bevilgningene
foregående år og grunnlag for behandling av statsbudsjettet for påfølgende år.
6. Administrasjonen i FAD og Sametinget gis fullmakt til å finne egnede datoer for årlig seminar med
Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

4. Framdrift SRU II
FAD orienterte om at arbeidet med kartleggingslov er prioritert og går etter planen. Det er avholdt
første kontaktmøte med de berørte fylkeskommuner. Administrativt er det styrkede ressurser i FAD
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for å utføre dette arbeidet. Arbeidet ledes av FAD og Justisdepartementet. Justisdepartementet har
ansvar for lovteknisk arbeid, og FAD har ansvaret for fremdrift og prosess i dette arbeidet.
Sametinget uttrykte forventning og tilfredshet med det igangsatte arbeid.

5. Partistøtteordning for partier til Sametingsvalget
Saken var trukket fra sakskartet av Sametinget. Statsråden orienterte likevel kort om departementets
arbeid med revisjon av Partiloven. Partiloven skal endres som følge av at Norge har fått
anmerkninger fra GRECO. Sametingsvalget er ikke omfattet av lovens virkeområde.

6. Informasjon om Alta 2013
Sametinget orienterte om planene for å arrangere forberedende urfolkskonferanse og påfølgende
verdenskonferanse. I 2014 skal FN arrangere Verdens urfolkskonferanse i New York. For at urfolk
og deres respektive stater skal være best mulig forberedt for verdenskonferansen, ønsker Sametinget å
invitere urfolk til en forberedende konferanse i Alta i 2013. Sametinget forklarte at bakgrunnen for
Sametingets initiativ er at det fra FNs side ikke er lagt opp til noen formelle forberedelser før
verdenskonferansen. Verdenskonferansen har en generalforsamlingsfunksjon, der urfolk er
representert gjennom sine respektive stater. Det er derfor vanskelig for urfolk å komme til orde på
Verdenskonferansen. Den forberedende konferansen skal gi urfolkene en anledning til å få diskutert
saker, samordne innspill og bli enig om et dokument før Verdenskonferansen. Dokumentet skal
kunne brukes av urfolk i dialog med statene. Endelig beslutning om konferansen er ikke tatt.
Sametinget forventer respons fra FNs generalforsamling i november/desember i år, deriblant på
hvordan prosessen/forberedelsene til 2014 vil være. Den største utfordringen for Sametinget er
finansieringen. Økonomisk støtte fra FN forutsetter at FNs generalforsamling anbefaler
"Altakonferansen" som en del av forberedelsen til Verdenskonferansen. Sametinget forventer rundt
1500 deltakere på konferansen. Total kostnadsramme vil være rundt 30 mill. Selve gjennomføringen
av konferansen er beregnet til ca. 5 mill. Deltakerne må betale sine utgifter selv. Dette kan være
utfordrende for noen urfolksregioner, som vil behøve reisestøtte. Sametinget orienterte om at saken
var tatt opp i politisk kontaktmøte mellom Sametinget og Utenriksdepartementet 24.6.2011.
Statsråden ga uttrykk for at det ville vært en fordel om departementet hadde blitt bedre orientert om
planene for en forberedende urfolkskonferanse i Alta, og for å opprette et "kontor" i New York, før
det ble kjent i media. Det ville være i konsultasjonsavtalens ånd, fremholdt statsråden. Samtidig
påpekte hun at dette var en sak som Sametinget og Utenriksdepartementet arbeidet sammen om
videre.
Fra FAD ble det videre pekt på at det er behov for å avklare noen kjøreregler når det gjelder
Sametingets internasjonale deltakelse, i første rekke med UD.

7. Erfaringer og orientering knyttet til konsultasjonsavtalen 2010/2011
a. Forslag på endring i organiseringen knyttet til reindriftsadministrasjonen
Sametinget uttrykte misnøye med å ikke ha blitt orientert om Landbruks- og matdepartementets
planer om å omorganisere reindriftsforvaltningen. Dette til tross for nær kontakt på administrativt
nivå mellom Sametinget og LMD. Statsråden noterte seg kritikken fra Sametinget, og sa hun ville
formidle den videre til det aktuelle departementet. Hun understreket generelt betydningen av god
kommunikasjon mellom Sametinget og Regjeringen.
b. Barnehus
Sametinget orienterte om konsultasjonsprosessen mellom Sametinget og Justisdepartementet. Siste
konsultasjonsmøte var i november 2010, og det ble besluttet å utarbeide en tiltaksplan for styrking av
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kompetanse på samisk språk og kultur i barnehus. Sametinget sendte brev av 12.4.2011 til
Justisdepartementet hvor fremdrift i arbeidet ble etterlyst. Dette brevet er ikke besvart pr. d.d.
Imidlertid hadde Sametinget nylig blitt kontaktet av Politidirektoratet for å arbeide videre med saken.
Sametinget uttrykte bekymring for fremdriften i dette arbeidet, som fra Sametingets side har pågått
siden 2006.
Sametinget ba om at statsråden tok med disse synspunktene tilbake til Justisdepartementet.
c. Sametingets behov for å bli invitert som politisk aktør tidlig i sentrale prosesser jfr. Regjeringens
eierskapsmelding
Sametinget tok opp en del konkrete sentrale prosesser, hvor det var uklarhet om Sametingets
deltakelse. Disse uklarhetene var av en slik karakter at de kunne avklares muntlig under møtet.

8. Eventuelt
- Sametinget ønsket å drøfte etablering av sørsamisk rådgivningstjeneste i helse- og sosialtjenesten.
Statssekretær Tone Toften hadde i brev til Snåsa kommune orientert om at Helse- og
omsorgsdepartementet søkte å finne en økonomisk løsning for etablering av rådgivningstjenesten.
HOD hadde i sitt brev pekt på Sametingets prosjektmidler til helse- og sosialprosjekter, som en mulig
finansieringskilde for rådgivningstjenesten. Det var enighet om å komme tilbake til saken i arbeidet
med Sametingets budsjett for 2012.
- Statsråden orienterte om at arbeidet med samisk korrekturprogram fra i år er etablert som en fast
bevilgning på statsbudsjettet.
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