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Halvårlig politisk møte mellom sametingsrådet og statsråd Aasrud 

Sak 1 . Presentasjon av faglig bidrag 
Sametinget ved rådsmedlem Marianne Balto ga en presentasjon av samfunnsanalyser 
for de samiske områdene (presentasjonen er vedlagt).  

Konklusjon: 
• Sametingets presentasjon ble tatt til orientering. 
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Sak 2. Evaluering av Gáldu – videre prosess 
Rambøll Management Consulting gjennomførte på oppdrag fra Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet en evaluering av Gáldu – Kompetansesenteret 
for urfolks rettigheter. Evalueringsrapporten ble overlevert til Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet 14. september 2012. 

Konklusjon: 
• FAD vil konsultere Sametinget om videre oppfølging av evalueringen.  
• Det var enighet om å oppnevne et nytt styre før inneværende styreperiode går ut våren 

2013. Det nye styret utnevnes i tråd med de gjeldende vedtektene. FAD og Sametinget 
er enige om å invitere minst en instans til i prosessen med å utnevne senterets styre. 
Det tas sikte på å avgjøre hvem det bør være innen utgangen av 2012. 

 
Sak 3. Arbeidet med nordisk samekonvensjon 
Forhandlingene om en nordisk samekonvensjon startet opp våren 2011. Det skal i 
utgangspunktet gjennomføres tre forhandlingsmøter årlig. Forhandlingene 
gjennomføres med utkastet til nordisk samekonvensjon som ramme. Det er et mål at 
forhandlingene skal sluttføres innen fem år fra de startet opp. Statsråden gjentok sitt 
budskap fra det halvårlige politiske møtet i desember 2010 om at en nordisk 
samekonvensjon ikke skal innebære nye folkerettslige forpliktelser for Norge, jf. referat 
fra møtet i desember 2010. 

Konklusjon: 
• Sametinget framførte at det ikke var konsultert om mandatet til den norske 

delegasjonen i forhandlingene om nordisk samekonvensjon. Sametinget vil, dersom 
videre arbeid tilsier at det er nødvendig, komme tilbake til departementet for å drøfte 
mandatet med tanke på endringer. 

• Statsråden merket seg Sametingets synspunkter.  
 
Sak 4. Samisk språk 
a) Sametingsmelding om samisk språk – Sametinget orienterer 
Sametinget ved rådsmedlem Ellionor Jåma presenterte Sametingsmelding om samisk 
språk. Meldingen ble framlagt i Sametingets plenum 28. november, jf. http://innsyn2.e-
kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030628&
dokid=409698&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF.  

Konklusjon: 
• Sametingets presentasjon ble tatt til orientering 

 
b) Gjennomgang av samelovens språkregler 
I Handlingsplan for samiske språk, som ble lagt fram i 2009, varslet regjeringen at den 
ville sette i gang et arbeid med å gjennomgå samelovens språkregler. Bakgrunnen var 
at forvaltningsområdet for samisk språk var blitt utvidet til å omfatte kommuner 
innenfor sørsamisk og lulesamisk språkområde. I tillegg var det ønskelig å se nærmere 
på problemstillinger omhandlet i Nordisk Samisk Institutts evaluering fra 2007. Denne 
rapporten omtaler gjennomføringen av språkreglene, og stiller spørsmål ved om 
reglene oppfyller Norges internasjonale forpliktelser overfor samiske språk.  

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030628&dokid=409698&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030628&dokid=409698&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030628&dokid=409698&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
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FAD jobber nå med å ferdigstille et første utkast til gjennomgang av samelovens 
språkregler. Gjennomgangen tar for seg en del viktig spørsmål og problemstillinger 
som samelovens språkregler reiser. Andre lover med bestemmelser om samisk språk, 
slik som opplæringslova, stadnamnlova og helse- og omsorgslovgivningen, vil også bli 
omtalt. FAD har i tillegg gått gjennom de mest sentrale folkerettslige bestemmelsene 
av betydning for samisk språk. 

Konklusjon: 
• Departementet arbeider med sikte på å sende et konsultasjonsgrunnlag i mars 2013. 

 
Sak 5. Sametingsmelding om barnehage – Sametinget orienterer 
Sametinget ved visepresident Laila Susanne Vars presenterte Sametingsmelding om 
barnehage. Meldingen ble framlagt i Sametingets plenum 28. november, jf. http://innsyn2.e-
kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030508&dokid
=409697&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF .  

Statssekretær Dahle viste til at regjeringen i løpet av 2013 tar sikte på å legge fram en 
stortingsmelding om framtidas barnehage. Denne meldinga skal gi retning for 
barnehagepolitikken, både om kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og 
barnehagesektorens styringsutfordringer. Sametingets melding om barnehage vil være 
et viktig innspill i arbeidet med den nye stortingsmeldingen om framtidas barnehage. 

Konklusjon: 
• Sametingets presentasjon ble tatt til orientering. 

 
Sak 6. Tilskudd til samisk i grunnopplæringen – evaluering av ordningen og 
forslag til nye beregningsmodeller 
Tilskuddet til samisk i grunnopplæringen er evaluert. Evalueringen viser blant annet at 
det er store forskjeller mellom tilskuddsmottakerne med hensyn til det årstimetallet 
som modellen beregner og det tallet på faktiske årstimer som er rapportert i GSI. 

Utdanningsdirektoratet har på bakgrunn av denne evalueringen utarbeidet et forslag til 
nye beregningsmodeller. Formålet med nye beregningsmodeller er blant annet mer 
forutsigbare modeller/tilskudd for tilskuddsmottakerne og rettferdig fordeling av 
tilskudd.    

Sametinget har arrangert to interne fagdager om tilskuddsordningen, og har signalisert 
et ønske om å konsultere om tilskuddsordningen og de nye beregningsmodellene. KD 
ser for seg at Sametinget og departementet først drøfter Sametingets innspill til nye 
beregningsmodeller på administrativt nivå. KD vil ta initiativ til et slikt møte.  

Konklusjon: 
• Saken følges opp i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Sametinget. 

 
Sak 7. Sametinget presenterer sine budsjettbehov for 2014 
Sametinget ved sametingspresident Olli presenterte Sametingets budsjettbehov for 
2014, vedtatt i Sametingets plenum 29. november 2013, jf. http://innsyn2.e-
kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030915&
dokid=410172&versjon=8&variant=P&ct=RA-PDF . 

http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030508&dokid=409697&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030508&dokid=409697&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030508&dokid=409697&versjon=6&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030915&dokid=410172&versjon=8&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030915&dokid=410172&versjon=8&variant=P&ct=RA-PDF
http://innsyn2.e-kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2012030915&dokid=410172&versjon=8&variant=P&ct=RA-PDF
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Konklusjon: 
• Sametingets presentasjon ble tatt til orientering.  

 
Sak 8. Status for relevante byggeprosjekt 
Sametinget framførte sine bekymringer for forsinkelsene ved gjennomføringen av 
byggeprosjektene Saemien Sijte og Østsamisk museum.  
 
Sametinget uttrykte særlig beymring for framdriften av byggeprosjektet Saemien Sijte. 
Under møtet tilbød Sametinget seg å overta ansvaret for leieforholdet av de arealene 
som er tiltenkt reindriftsadministrasjonen, dersom Landbruks- og matdepartementet 
trekker seg ut av Saemien Sijte-prosjektet. Sametinget sa videre at de er inneforstått 
med at leiekostnadene for disse arealene må løses innenfor eksisterende 
budsjettrammer.  

Konklusjon: 
• Informasjonen ble tatt til orientering. Sametinget uttrykte bekymring for at 

byggeprosjektet Saemien Sijte kan bli ytterligere forsinket på grunn av uavklarte 
leieavtaler med Reindriftsforvaltningen. 

 
Andre saker som ble nevnt under møtet 
Stemmerettsjubileet i 2013 
Det er nedsatt en komite som skal forberede og koordinere stemmerettsjubileet i 2013. 
Leder for denne komiteen, Kirsti Kolle Grøndahl, har bedt statsråden om å spørre 
Sametinget om det fra Sametingets side planlegges noen arrangementer i tilknytning til 
dette jubileet.  

Konklusjon: 
• Sametinget melder inn eventuelle arrangementer til komiteen for stemmerettsjubileet. 

 
Nye og eksisterende kontorlokaler i Karasjok  
Sametinget har høsten 2012 hatt et møte med Statsbyggs representant i Nasjonal 
rådgivningsgruppe for sikkerhet. Vedkommende anbefalte at Sametinget tar kontakt 
med avdelingsdirektør Horst ved sikkerhetsenheten i FAD for å gjennomføre en 
helhetlig risiko- og sikkerhetsanalyse av Sametinget. Sametinget har forespurt FAD 
muntlig om en slik risiko- og sikkerhetsanalyse kan gjennomføres og fått 
tilbakemelding om at FAD skal vurdere dette.  

Konklusjon: 
• FAD følger opp henvendelsen fra Sametinget. 


