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Nordområdearbeidet - Samordning av samisk satsing – 
Samisk nordområdenettverk 
 
Norge har iverksatt en satsing i forhold til nordområdene. Regjeringen har oppnevnt et 
nasjonalt ekspertutvalg for nordområdene. Fylkene Finnmark, Troms og Nordland har 
oppnevnt egne regionale nordområdeutvalg.   
 
Árran har besluttet å delta i nordområdearbeidet, og utvikle det til et strategisk 
satsingsområde. Árran som institusjon vil delta i form av tre kapasiteter: 

1. Som deltaker i utviklingen av strategier for nordområdeutviklingen, både i et 
regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv. 

2. Som medaktør i kunnskapsutviklingen innen forskning og utvikling sammen 
med andre kunnskapsinstitusjoner. 

3. Som hovedaktør for utvalgte satsingsområder sett i et urfolksperspektiv. 
Hva dette konkret kan omfatte og om behovet for å skille mellom ulike roller som 
myndigheter, institusjoner og det sivile samfunn, i arbeidet, jf. vedlagte notat av 23.april 
2006 fra Árran til samiske sentre i Nordland. 
 
Árran ser et stort behov for å samordne nordområdearbeidet mellom aktuelle samiske 
institusjoner. På et møte mellom de samiske sentrene i Nordland 24.04.2006, kom det 
klart fram at det bare er Árran av disse, som har egenkapasitet til et kontinuerlig 
utviklingsarbeid på nordområdefeltet. Dette gjenspeiler seg også i forslagene fra 
Nordland fylkeskommunes nordområdeutvalg (jf. innstillingen ”Nordland – motor i 
nord” av 28.04.2006, www.nfk.no søk deretter på ”motor i nord”). I utvalgets innstilling 
foreslås blant annet at Árran får i oppdrag å:  

•  samordne nordområdearbeidet mellom de samiske institusjonene i Nordland 
•  utvikle et kompetanseutviklingsprogram om urfolksspørsmål og utveksling av 

erfaringer over landegrensene, som legges inn under Barents 2020 og organiseres 
som et prosjekt i tilknytning til Árran med støtte fra de øvrige 
utdanningsinstitusjonene. Árran får ansvar for å finne de rette 
samarbeidspartnere. 
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Árran tar sikte på å videreutvikle spisskompetanse på nordområdespørsmål sett både i et 
nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv, og delta i ulike prosesser. I denne 
forbindelse er vi svært interessert i å opprette et formelt samarbeid med dere om 
nordområdearbeidet. Dette med sikte på en samarbeidsavtale der vi ut fra de enkelte 
institusjoners respektive fagkompetanse innenfor sine fagområder, sammen som samiske 
institusjoner: 

1. samordner og koordinerer vårt arbeid om nordområdespørsmål, så langt det er 
grunnlag for det. En naturlig fellesoppgave er å identifisere ”kunnskapshull” når 
det gjelder urfolksspørsmål i nordområdene (jf. bl.a Arctic Human Development 
Report, www.svs.is/AHDR ). Samarbeidsavtalen skal ikke være til hinder for at 
institusjonene hver for seg arbeider med – og eventuelt inntar egne standpunkter i 
saker vedrørende nordområdesatsingen. 

2. med et formelt samarbeid, samlet sett vil stå sterkere i nordområdearbeidet, sett 
både i et indre urfolksperspektiv og i forhold til øvrige samarbeidsparter sett i et 
regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv. 

3. avklarer våre ulike roller og ansvarsområder i forhold til nordområdearbeidet (jf. 
dog punkt 1). F.eks vil foranstående kulepunkt 2 trenge en slik avklaring.  

4. etablerer et felles samisk nordområdenettverk til formålet. I vår forhåndssamtale 
med Samisk Høgskole ble ideen om nettverket utviklet med følgende navn: Sámi 
davviguovlluid fierpmádat/Samisk nordområdenettverk (SDF). Árran tilbyr seg å 
fungere som koordinator for nettverket. 

 
På denne bakgrunn, og den interesse som er vist fra dere i våre forhåndssamtaler, 
inviterer Árran til et møte mellom forannevnte institusjoner til å foreta den formelle 
drøftingen av - og eventuell inngåelse av en samarbeidsavtale om nordområdearbeid. 
Møtet bør avholdes i Kautokeino der de fleste tilskrevne institusjoner er lokalisert.  
 
Tidspunktet for møtet fastsettes til formiddagen på torsdag 29.juni 2006. Samisk 
Høgskole vil legge til rette de praktiske forhold til møtet. Deltakerne bør ankomme 
onsdag kveld. Nærmere program vil bli utarbeidet og tilsendt. Til dette møtet bør vi i 
fellesskap ha utarbeidet et felles utkast til samarbeidsavtale. Árran kan utarbeide et 
initierende utkast som sendes dere. 
 
Vi ber om skriftlig tilbakemelding i saken. 
 
Med hilsener 
 
 
Filip Mikkelsen 
Direktør 

Sven-Roald Nystø 
Spesialrådgiver 

 
 
 


