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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og 
friskoleloven 

Denne høringsuttalelsen gjelder godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale 
mellomstatlige avtaler. Sametinget har ingen merknader til foreslåtte bestemmelser om reklame i 
skolen og kollektiv ulykkesforsikring.  
 
Samene er bosatt i fire stater, og det er for Sametinget viktig å styrke og videreutvikle det samiske 
samarbeidet på tvers av nasjonalstatenes grenser. Et naturlig utviklingsområde er samarbeid om og 
utvikling av tilbud om videregående opplæring for den samiske befolkningen. Personer tilhørende 
sør-, lule- og enaresamiske språk- og kulturgrupper er i mindretall i sine områder, og det anses 
vanskelig å etablere tilfredsstillende samiske tilbud i ordinær videregående opplæring i de respektive 
land. Det anses aktuelt å etablere felles videregående tilbud for samer fra hele Sápmi. Slike 
etableringer anses å være i samsvar med intensjonene i innstilling til Nordisk samekonvensjon.  
 
Den aktuelle lovbestemmelsen bør etter Sametingets vurdering, utformes slik at den åpner for 
utvikling av offentlige felles nordiske videregående tilbud for ulike samiske språk- og kulturgrupper. 
Ansvarlige myndigheter skal i følge ILO-konvensjon 169, artikkel 27, sikre at samer får opplæring og 
at utdanningstilbudene skal utvikles og gjennomføres for å møte samers særlige behov. Selv om 
konvensjonen åpner for at samer skal kunne opprette egne utdanningsinstitusjoner og utdannings- 
ordninger, kan ikke staten gjennom ny bestemmelse i opplæringslovens fraskrive seg sitt ansvar ved å 
begrense fellesnordiske utdanningstilbud for samer til å gjelde private videregående skoler. Ny 
bestemmelse i opplæringsloven § 3-11 om godkjenning av videregående skole på grunnlag av bilateral 
mellomstatlig avtale må derfor også gjelde etablering av offentlige felles nordiske videregående tilbud 
for samer.  
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Julie Eira Mats Steinfjell 
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