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-Forvaltningsreformen  imm høring  -  uttalelse
Viser til Kommunal- og regionaldepartementets brev av 31.mars 2008 om høring i forbindelse med
forvaltningsreformen.

Samisk høgskole er positiv til forslaget om å etablere Regionale forskningsfond. Det er behov for
ytterligere finansieringskilder som kan støtte opp under prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt
samisk FoU-innsats generelt. Høgskolen ser potensialet i at fondene kan styrke samisk forskning for
regional innovasjon og utvikling i samiske områder. Det ligger muligheter i å utvikle strategier for godt
samspill med samisk næringsliv og samfunnsliv.

Som Forskningsrådet påpeker forutsettes det at opprettelsen av regionale forskningsfond er en del av
opptrappingen av samlet norsk forskningsinnsats og at opprettelsen av fondene ikke går på bekostning
av nasjonale forskningsprioriteringer. Samisk høgskole mener at en ber legger grunnlag for en mer
langsiktig og stabil løpende finansiering av samisk forskning uavhengig av årlige budsjettforhandlinger.

Samtidig er det etter Høgskolens oppfatning en forutsetning at de regionale FoU-strategiene utformes
slik at de ivaretar samisk forskning og de strategier og utfordringer som samiske utdannings- og
forskningsinstitusjoner fremmer. Samisk høgskole vektlegger at forskningen skal tilfredsstille høye
kvalitetskrav, bidra til faglig velfundert og kritisk belysning av viktige samiske samfunnsområder og
utfordringer. Det er behov for å produsere og effektivt formidle kvalitetsmessig god forskning som
møter kunnskapsbehov og kunnskapsutfordringer i det samiske samfunn. Forskningen skal også ha
relevans  og interesse i et allsamisk og et urfolksperspektiv. Bruk av samisk språk i forskningen er
vesentlig.-Føør høgskolen_er.utvikling_av samisk som vitenskapsspråk en prioritert oppgave.

For å sikre et samisk forskningsperspektiv i de regionale FoU-strategiene, er det nødvendig med samisk
kunnskap og kompetanse i styrende organer i forvaltningen av regionale forskningsfond.

Når det gjelder oppnevning av styrerepresentanter ved statlige høgskoler, vil Samisk høgskole
påpeke behovet for at nåværende lovfestede ordning opprettholdes slik departementet foreslår.
Forslag til eksterne styremedlemmer ved Samisk høgskole fremmes av høgskolens styre og
Sametinget.
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