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Kapittel 1 Bakgrunn 
 
Nordområdene som internasjonal samarbeidsarena vokste fram etter 1990. Det ble etablert flere 
samarbeidsfora i og for det sirkumpolare nordområdet der også urfolk deltar1. I Arktisk råd2 
deltar seks urfolksorganisasjoner som permanente deltakere3. Samerådet4 representerer samene 
i rådet. Samisk parlamentarisk råd5 representerer samene i det parlamentariske samarbeidet i 
Arktis � Arktisk parlamentarikerkonferanse6 og i Barents Regionråd i Barentssamarbeidet7. 
Samenes deltakelse i nordområdearbeidet på det internasjonale nivå er derfor formelt sett 
fundamentert på to pilarer; - samiske organisasjoners virksomhet gjennom Samerådet og 
Sametingenes virksomhet gjennom Samisk parlamentarisk råd. Sametingene i Finland, Norge 
og Sverige deltar i tillegg i de respektive lands delegasjoner til møter i Arktisk råd og 
Barentsrådet. 
 
Samenes deltakelse i den grenseoverskridende utviklingen av nordområdene har blitt utviklet 
gjennom det interne samarbeidet over landegrensene samene imellom og ved deltakelse i 
forannevnte organer.  Utviklingen av samarbeidet mellom urfolkene i Arktis fikk et løft ved det 
første møtet mellom ledere for arktiske urfolk 17.- 20.06. 1991 �The First Arctic Leaders� 
Summit�8. Den andre, The Second Arctic Leaders� Summit 25.- 27.01. 1995 drøftet en rekke 
utfordringer for urfolk i Arktis9. Det tredje ble avholdt 14.- 16.09. 1999 og den fjerde i 
desember 200510.  Så langt har samenes deltakelse i stor grad vært et domene for Samerådet 
som en NGO11. I tillegg til det arktiske samarbeidet, har samarbeidet mellom urfolk på det 
globale nivået i stor grad vært knyttet til FNs arbeid med en erklæring om urfolksrettigheter og 
opprettelsen av FNs permanente forum for urfolkssaker12.  
 
Siden opprettelsen av Sametinget i Norge i 1989 har arbeidet i tinget også omfattet 
internasjonale forhold. Det har særskilt dreid seg om Barentssamarbeidet, det arktiske 

                                                        
1 For en nærmere oversikt se NOU 2003:32 Mot nord! punktene 3.2.6 og 3.2.8 og AHDR 2004. 
2 Arktisk råd � Arctic Council omfatter samarbeidet mellom de 8 arktiske land, jf: www.arctic-council.org/  
3 Om de seks organisasjonene og Arktisk urfolkssekretariat, se: www.arcticpeoples.org/  
4 Om Samerådet: www.saamicouncil.net   
5 Samisk parlamentarisk råd er samarbeidsorganet for Sametingene I Finland, Norge og Sverige: 
! www.sametinget.se/1100  og www.samediggi.no/artikkel.aspx?AId=262&back=1&MId1=209  
6 Om konferansen; The Conference of the Parliamentarians of the Arctic Region: www.arcticparl.org/  
7 Barentssamarbeidet er et samarbeid mellom Finland, Norge, Sverige og Russland. Barentsrådet er statenes 
samarbeidsorgan og Barents Regionråd er regionenes, der urfolkene har en felles representant. En av flere 
arbeidsgrupper er �Arbeidsgruppen for urfolk i Barentsregionen: www.barents.no/ og  
! www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/Nordomradene/Barentssamarbeid.html?id=1156  
8 Fægteborg, Mads 1993: Towards an International Indigenous Arctic Policy (Arctic Leaders� Summit) Arctic 
Information�s forlag. Copenhagen, Denmark 
9 Fægteborg, Mads & Anna Prakhova: Arctic Leaders� Summit II. Arctic Information. Copenhagen, Denmark 
10 Om det fjerde ledermøtet mellom arktiske urfolk: 
! www.arcticathabaskancouncil.com/newsletter/aac_newsletter_fall_2005.pdf 
! www.arcticpeoples.org/2006/01/15/arctic-leaders%E2%80%99-summit-produces-climate-change-

declaration-and-action-plan/  
11 NGO � Non Governmental Organization (ikke-myndighetsorganisasjon). Samerådets posisjon er naturlig 
siden samarbeidet på det internasjonale nivået først og fremst er et anliggende for stater og NGO-er. Spørsmål 
vedrørende urfolksparlamenters stilling i det internasjonale samarbeidet er av relativ ny dato.  
12 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples og United Nations Permanent Forum on 
Indigenous Issues: www.un.org/esa/socdev/unpfii/  
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samarbeidet og arbeidet i FN med urfolksspørsmål13. Andre saker med internasjonal forankring 
er mineralvirksomhet, olje- og gasspørsmål knyttet til Snehvitutbyggingen og 
konsekvensutredningsprogrammet for helårlig petroleumsvirksomhet i Lofoten-Barentshavet. I 
2002 tas nordområdene som arbeidsbegrep i bruk i Sametingets virksomhet, dels knyttet til 
arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg. Det ble blant annet uttrykt at (sitat):  

”Sametinget mener at Norge har en for svak nordområdepolitikk..  Derfor bør det 
utvikles en nordområdestrategi i Norge. Strategien må utvikles i et grenseoverskridende 
perspektiv der urfolksinteressene integreres på en grunnleggende måte. Det gjelder å 
samle ressursene. Derfor må strategien utvikles i et partnerskap mellom nasjonale, 
regionale og lokale myndigheter i nord, Sametinget, privat sektor og aktuelle 
organisasjoner og institusjoner, herunder de samiske. Målet må være å utvikle en sosial, 
kulturell, næringsmessig, og politisk bærekraftig utvikling for alle samfunn nordpå.”  

 
Synet på behovet for en mer aktiv nordområdepolitikk i Norge nedfeller seg også i 
samarbeidsavtalen av 12.09. 2002 mellom Sametinget og Troms fylkeskommune14. Sametingets 
bruk av begrepet nordområdene som særskilt tema i Sametingets årsmelding manifesterer seg 
første gang i 200515. Sammen med omtalen av internasjonalt samarbeid, synes dette deretter å 
ha blitt en fast ordning16. 
 
Spørsmål knyttet til nordområdene ble for alvor satt på den nasjonale politiske dagsorden i 
Norge i 2003. Regjeringens ekspertutvalg fremmet i 2003 forslag til en ny politikk for 
nordområdene. Om urfolk, tilrås det at urfolksrettigheter settes høyere på den politiske 
dagsorden i landets utenrikspolitikk. Derfor foreslås det som et mål at: ”Norge skal arbeide 
aktivt for å sikre urfolk i nordområdene reell deltakelse i alle beslutningsprosesser som bidrar 

                                                        
13 Jf. St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken kapittel 16 Nordisk og internasjonalt samarbeid og 
vedlegg 1 Sametingets årsmelding 2000 punkt 1.3 og 2.9, Sametingets årsmelding 2001 punktene 2.2.1.2, 
2.2.10 og 2.3.10 i St.meld.nr.10 (2002-2003) Om verksemda i Sametinget 2001 (jf. også punktene 4.11-4.14) 
og Sametingets årsmelding 2002 punktene 2.10, 3.7.5 og 3.11 i St.meld.nr.10 (2003-2004) Om Sametingets 
virksomhet i 2002 jf. også kapittel 13, Sametingets årsmelding 2003 punktene 3.2.4 og 3.3.17 i St.meld.nr.11 
(2004-2005) Sametingets virksomhet i 2003 jf. også punktene 4.13 og 4.15, og årsmelding 2004 punkt 2.9 i 
St.meld.nr.44 (2004-2005) Om Sametingets virksomhet i 2004 jf. også punkt 3.14 (Alle disse finnes også på 
samisk): 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20002001/Stmeld-nr-55-2000-2001-.html?id=195308  
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20022003/Stmeld-nr-10-2002-2003-.html?id=196524  
! www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20032004/Stmeld-nr-10-2003-2004-.html?id=197501  
! www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20042005/Stmeld-nr-11-2004-2005-.html?id=405798  
! www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/regpubl/stmeld/20042005/Stmeld-nr-44-2004-2005-.html?id=407977  
14 Jf. Notatet om nordområde- og distriktspolitikk av 30.05. 2002 fra sametingspresidenten til statsministeren.  
Samarbeidsavtalen av 12.09. 2002 mellom Sametinget og Troms fylkeskommune (jf. artikkel 14): 
http://innsyn.e-
kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2007022076&dokid=125505&versjon
=1&variant=P&  
15 Jf. årsmelding 2005 punktene 2.4.3 og 2.5.3 i St.meld.nr.7 (2006-2007) Om Sametingets virksomhet i 2005 
jf. også punktene 3.5, 3.13.5, 3.17 og 3.18: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld-nr-7-2006-2007-.html?id=408425  
16 Jf. Sametingets årsmelding 2006 punkt 2.3.1, 3.5 og 9.4 og Sametingets årsmelding 2007 punktene 2.2, 2.3, 
3.4, 4.1, 4.4 og 11.3 i St.meld.nr.28 (2007-2008) Samepolitikken, jf. også punktene 1.3, 1.4, 1.5 og kapittel 13: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-.html?id=512814  
! www.regjeringen.no/se/dep/aid/Dokumeanttat-/Proposiuvnnat-ja-dieahusat-/Stuorradiggedieahusat/2007-

2008/stdie-nr-28-2007-2008-.html?id=514290  
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til vern og utvikling av urfolkenes historie, kultur, næring og samfunn.” På denne bakgrunn 
understrekes (jf. NOU 2003:32 punktene 5.1.6 og 5.2.417):  

" urfolkenes framtidige rolle som selvstendige politiske aktører i nordområdene, og 
utfordringen i å utforme standarder og politikk ut fra prinsippet om �free, prior and 
informed consent� 

" behovet for å videreutvikle eksisterende samarbeid mellom institusjoner og 
organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, som arbeider med urfolksspørsmål  

" viktigheten av å bevare og videreutvikle en bærekraftig reindrift i nord � som en næring 
og kulturbærer på tvers av landegrensene, herunder sterkere ta i bruk opparbeidet 
tradisjonell kunnskap i forvaltningen av natur, miljø og selve næringen i framtiden. Et 
internasjonalt fag- og formidlingssenter for sirkumpolare reindriftsfolk foreslås etablert.  

 
Regjeringen fremmet våren 2005 en melding i saken overfor Stortinget, St.meld. nr.30 (2004-
2005) Muligheter og utfordringer i nord18. Der ble det lagt vekt på nordområdepolitikkens 
utenrikspolitiske sider. Om urfolk vises det til at: 
" De norske urfolksinstitusjonene har en sterk internasjonal posisjon og vil dermed kunne 

spille en rolle over landegrensene. Urfolksdimensjonen er derfor en viktig del av norsk 
nordområdepolitikk (jf. punkt 1.2). 

" Regjeringens målsetting er å sikre urfolk i nordområdene reell deltakelse i 
beslutningsprosesser som bidrar til vern og utvikling av urfolkenes historie, kultur, næringer 
og samfunn (jf. punkt 1.3). 

" I Arktisk råd vil miljø- og urfolksspørsmål stå sentralt (jf. punkt 1.4). 
" For å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet har Regjeringen besluttet å etablere et 

internasjonalt fag- og formidlingssenter i Kautokeino (jf. punkt 1.5).  
 
I omtalen av urfolk under sentrale temaer i nordområdepolitikken gjengis en del av den 
generelle sentrale samepolitikken, og at (jf. punkt 2.10): 
" Det er viktig å legge til rette for student- og forskermobilitet mellom høyere 

utdanningsinstitusjoner i nordområdene som arbeider med urfolk og mellom 
urfolksinstitusjoner i nordområdene, jf. mobilitetsprogrammet �north2north�  

" Forskning om urfolksrelaterte forhold er også prioritert for å utvide kompetansen om urfolk 
i nord. Derfor vil Urfolksnettverket bli videreført med en grunnfinansiering. 

" Klimaendringene vil trolig få konsekvenser for mange av urfolksgruppene i de arktiske 
områdene. Økt transport og økt kommersielt press på naturressursene vil kunne skape 
konflikter i forhold til urfolksgrupper. 

 
Stortinget sluttet seg til forslagene i stortingsmeldingen, konkretiserte flere innsatsområder og 
understreket behovet for en ytterligere forsterket innsats i det framtidige arbeidet med 
nordområdene. Når det gjelder urfolk støtter flertallet Regjeringens forslag og mener at ”Norge 
med grunnlag i internasjonale konvensjoner, internasjonalt samarbeid og nasjonal lovgivning 
må bidra til å fremme urfolks rettigheter og bevaring av urfolkssamfunn i nord”19.  
 
                                                        
17 NOU 2003:32 Mot nord! Utfordringer og muligheter i nordområdene: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/NOU-er/2003/NOU-2003-32.html?id=149022  
18 St.meld. nr. 30 (2004-2005) Muligheter og utfordringer i nord:  
! www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stmeld/20042005/Stmeld-nr-30-2004-2005-.html?id=407537  
19 Innst.S.nr.264 (2004-2005) Innstilling fra utenrikskomiteen til Stortinget om muligheter og utfordringer i 
nord: 
! www.stortinget.no/inns/2004/index.shtml 
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Etter stortingsvalget 2005, gav den nye Regjeringen både i forslaget til statsbudsjett for 2006 
(St.prp.nr.1 Tillegg nr.1 (2005-2006)) og i en rekke taler uttrykk for at de ser nordområdene 
som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringens grep i 
nordområdearbeidet var blant annet følgende: 

" Løpende dialog mellom Regjeringen og de folkevalgte myndighetene i nord, - 
Sametinget og fylkeskommunene. 

" Etablering av et ekspertutvalg med forankring i Nord-Norge til utformingen av 
nordområdepolitikken.  

" Langsiktig og tverrsektoriell satsing på forskning og utvikling i nordområdene i form av 
et eget program, - �Barents 2020�.  

 
Disse og andre tiltak ble varslet av utenriksministeren 10.11.2005 i Tromsø20. Deretter ble det 
foretatt et utviklingsarbeid som manifesterte seg i en rekke møter, seminarer og konferanser der 
blant annet representanter for sentrale myndigheter deltok og orienterte om hvordan arbeidet 
skred fram21. 
 

                                                        
20 Jf.talen  �Et hav av muligheter � en ansvarlig politikk for nordområdene� (også på russisk): 
! www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Utenriksminister_Jonas_Gahr_Store/taler_artikler/2005/Et-hav-av-

muligheter---en-ansvarlig-politikk-for-nordomradene.html?id=273194  
21 En del av disse er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/nordomraadene-hvem-gjoer-hva.370354-70802.html  
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Kapittel 2 Samiske institusjoners nordområdenettverk 

2.1 Forberedelser 
 
I forbindelse med Árrans arbeid med nordområdespørsmål og spesielt i forhold til Nordland 
fylkeskommunes nordområdeutvalg22, vokste det i løpet av tidlig vår 2006, fram en erkjennelse 
av behovet for å prioritere, spesialisere og samordne det arbeid som de respektive samiske 
institusjoner i Nordland eventuelt gjør med hensyn til nordområdene. Det omfattet også en 
utvikling av en felles forståelse av de roller ulike aktører har i arbeidet. Det forelå ingen samlet 
oversikt over det som ble utført av �nordområderelevant arbeid� i den samiske satsingen23.   
 
Etter hvert ble spørsmålet aktualisert i forhold til øvrige samiske institusjoner i landet som også 
arbeidet med nordområdespørsmål. Noen av disse24 arbeidet med egne prosjekter eller med å 
utvikle synspunkter i forhold til Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene, 
fylkeskommuner, Sametinget og sentrale myndigheter. Derfor ble det 15.06. 2006 sendt ut en 
invitasjon25 til utvalgte institusjoner for å etablere et formelt samarbeid om 
nordområdearbeidet. Dette med sikte på en samarbeidsavtale der det ut fra de enkelte 
institusjoners respektive fagkompetanse innenfor sine fagområder, sammen som samiske 
institusjoner bedre kunne: 
1. Samordne og koordinere institusjonenes arbeid om nordområdespørsmål, så langt det er 

grunnlag for det. Samarbeidsavtalen skal ikke være til hinder for at institusjonene hver 
for seg arbeider med � og eventuelt inntar egne standpunkter i saker vedrørende 
nordområdesatsingen. 

2. Samlet sett 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. Avklare institusjonenes ulike roller og ansvarsområder i forhold til nordområdearbeidet  
4. Etablere et felles samisk nordområdenettverk til formålet. Árran tilbyr seg å fungere 

som koordinator for nettverket.  
 

2.2 Etableringen 
 
På etableringsmøtet 29.juni 2006 i Kautokeino deltok følgende samiske institusjoner: Árran � 
julevsáme guovdásj/lulesamisk senter (Tysfjord), Gáldu - Álgoálbmotvuoigatvuođaid 
gelbbola�vuođaguovddá�/Kompetansesenteret for urfolks rettigheter (Kautokeino), Sámi 
allaskuvla/Samisk høgskole/Sámi instituhtta/Nordisk Samisk Institutt (Kautokeino), SEG - 
                                                        
22 Opprettet i januar 2006 og avga sin innstilling 28.04. 2006 �Nordland � motor i nord�: 
! www.nfk.no/_bin/A103804D-94A1-4905-8232-5EE587DEA7A1.doc 
23 Dette synspunktet ble fremmet i Árrans notat av 23.04. 2006 til samiske sentre i Nordland. Det omfattet også 
synspunkter på hvilken rolle samiske institusjoner burde utøve i nordområdearbeidet. Siden spørsmål om 
rolleforståelser er like aktuell i dag, følger det et notat om dette som vedlegg 1.  
! http://arran.custompublish.com/nordomraadearbeidet-i-norge-regionalt-perspektiv-framtidig-samisk-

satsing.366611-70804.html  
24 Det omfattet blant annet Samisk høgskole, Nordisk Samisk Institutt og Internasjonalt fag- og 
formidlingssenter for reindrift (alle i Kautokeino).  
25 Árrans invitasjon av 15.06. 2006: 
! http://arran.custompublish.com/samordning-av-samisk-satsing-i-nordomraadearbeidet.366613-70804.html  
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Sámi Ealahus- ja Guorahallanguovddá�/Samisk utrednings- og næringssenter (Tana) og 
Riikkaidgaskasa� Boazodoalloguovddá�/Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 
(Kautokeino). Det ble behandlet tre saker26: 
1. Godkjenning av avtale om nordområdesamarbeid 
2. Institusjonenes nettverksansvarlige 
3. Valg av koordinator for nettverket 

 
Den på møtet godkjente �Avtale om samarbeid mellom samiske institusjoner om 
nordområdespørsmål� består av to deler. Del I er en fortale som definerer de samarbeidende 
institusjoners plass i nordområdearbeidet sett i et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv, 
samt et grenseoverskridende urfolksperspektiv. Videre gis det uttrykk for en rekke prinsipielle 
forhold som viktige for utviklingen av nordområdearbeidet.  I del II uttrykkes enighet om en 
felles plattform for samarbeidet, formål, institusjonenes respektive roller og etableringen av et 
felles nettverk, - Samiske institusjoners nordområdenettverk. Med samarbeidet tar de 
samarbeidende institusjoner sikte på å samle kompetanse, for i fellesskap å møte de 
utfordringer landets nordområdesatsing medfører også for samiske institusjoner. I tillegg 
arbeider de respektive institusjonene med egne spesialområder � også i et 
nordområdeperspektiv. Árran ble valgt til koordinator for nettverket. Samarbeidsavtalen27 
følger i full tekst som vedlegg 2.  
 

2.3 Virksomheten i 2006 

2.3.1 Barents 2020 
 
Foruten å gjøre Samiske institusjoners nordområdenettverk kjent blant aktører i 
nordområdearbeidet, ble det iverksatt et arbeid i forhold til Regjeringens planer om Barents 
2020. Nettverket fremmet synspunkter på en del prinsipielle forhold Norges 
nordområdepolitikk bør bygge på, og et forslag til et prosjekt vedrørende olje- og 
gassutvinning i nord i forhold til urfolk, sett i et grenseoverskridende komparativt perspektiv. 
Dette på grunn av at det i løpet av våren 2006 kom fram et helt klart inntrykk av at arbeidet 
med olje og gass i nordområdene var en prioritert sak i Regjeringen28. Samtidig var Sametinget 
tydelig på at det var viktig å ivareta urfolksdimensjonen også i denne delen av 
nordområdearbeidet29. I tråd med dette og ut fra andre vurderinger ble forslaget til prosjekt 
fremmet 08.09. 2006 overfor Utenriksdepartementet30.  
 

                                                        
26 Protokollen fra etableringsmøtet 29.06. 2006 er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/protokoll-samarbeidsavtale-nordomraadspoersmaal.365060-70801.html  
27 Samarbeidsavtalen av 29.06. 2006 er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/avtale-om-nordomraadesamarbeid.349099-70802.html  
28 Se blant annet talene til statsråden i Olje- og energidepartementet 14.03.06 og utenriksministeren 19.04.06: 
! http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler_artikler_tidligere_minister/20

06/Energidimensjonen-i-nordomradepolitikken.html?id=113640  
! http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Utenriksminister_Jonas_Gahr_Store/taler_artikler/2006/Nordomr

adene---muligheter-og-utfordringer.html?id=273467  
29 Jf. Sametingets årsmelding 2005 i St.meld.nr.7 (2006-2007) punktene 2.4.3 og 2.5.3.2: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld-nr-7-2006-2007-.html?id=408425 
30 Samiske institusjoners nordområdenettverks notat av 08.09. 2006 til Utenriksdepartementet er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/norges-nordomraader-barents-2020-urfolk.366609-70804.html  
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Nettverket understreket i forslaget at det også må være et mål for norsk nordområdepolitikk at 
med de planlagte olje- og gassaktiviteter i Barentshavet, skal det utvikles kunnskaper om: 

i. urfolkssamfunn og rettigheter for urfolk, både blant urfolk og den øvrige befolkning, 
ii. mekanismer for bedre samarbeid mellom urfolk, myndigheter og selskaper ved 

industriaktiviteter i urfolksområder. 
Dette på grunn av at økte kunnskaper om urfolksforhold:  
iii. er et gode i seg selv, vil bidra til å dempe konflikter over etniske grenser, føre til økt 

samarbeid mellom ulike folkegrupper, og bidra til at urfolk sterkere kan ta del i 
samfunnsutviklingen og bære en større del av landenes nasjonale ansvar i nord, sammen 
med den øvrige befolkning. 

iv. vil det være en styrke for Norges profil på den internasjonale arena.  
v. vil kunne øke norske selskapers konkurransekraft internasjonalt, spesielt om 

urfolksstander utvikles og inkorporeres som en integrert del av selskapenes sosiale 
samfunnsmessige forpliktelser � �Corporate Sosial Responsibilities31�. 

 
Det ble videre argumentert med at i forbindelse med utviklingen av Norges 
nordområdepolitikk, spesielt på energisiden, er det av stor viktighet med en kartlegging, 
forskning, analyse og presentasjon av arbeidet med olje og gasspørsmål i forhold til urfolkene i 
Canada, Norge og Russland i et komparativt perspektiv. Det bør omfatte spørsmål om 
rettigheter og lovgivning, miljø, næringer og samfunn, med spesiell fokus på hvordan dette 
påvirker den framtidige utviklingen med vekt på kultur, sosiale forhold og bærekraft hos urfolk, 
samt den menneskelige dimensjon. Urfolkssamfunnenes sårbarhet og tilpasningsstrategier i 
forhold til endrede betingelser, ble også fremmet som en del av prosjektets perspektiver. 
 
Prosjektinitiativet resulterte i at det i Arve Johnsens rapport32 av 15.09. 2006 om Barents 2020 
til utenriksministeren i Norge, ble inkludert et urfolksprosjekt knyttet til utvikling av 
kunnskaper om petroleumsvirksomheten i nordområdene. Samiske institusjoners 
nordområdenettverk foreslås å være prosjektleder. Rapporten ble en viktig premissgiver for 
innholdet i Regjeringens nordområdestrategi av 01.12. 2006. Statssekretæren i Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet viste til dette forslaget i sin tale på Troms fylkeskommunes 
samekonferanse 26.- 27.10. 2006 i Tromsø33. 

2.3.2 Prinsipielle forhold 
 
Med arbeidet i 2006 utviklet Samiske institusjoners nordområdenettverk klare synspunkter på 
en del prinsipielle forhold som Norges nordområdepolitikk bør bygge på. Dette tok 
utgangspunkt i avtalen av 29.06. 2006 mellom de samarbeidende samiske institusjonene. Og 
utvalgte sider ble utviklet også i forhold til framdriften i nordområdepolitikken Sametinget, 
                                                        
31 CSR � Selskapenes �Corporate Sosial Responsibilities� omfatter selskapenes samfunnsmessige forpliktelser 
og etiske standarder (bl.a miljø, arbeidernes rettigheter, universelle menneskerettigheter og urfolksrettigheter).  
En nærmere omtale av disse i forhold til urfolk er gitt i Gáldu Čála, Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr.4/2006 
Olje- og gassvirksomhet i arktiske urfolksområder. Menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapenes 
samfunnsansvar: 
! http://www.galdu.org/govat/doc/oilnorsk_konvensjon.pdf   
32  Arve Johnsens rapport�Barents 2020 Et virkemiddel for en framtidsrettet nordområdepolitikk�. Om urfolk, 
jf. punkt 3 s.12 og prosjekt 10 s.39:  
! http://www.aksjonsprogrammet.no/vedlegg/Barents%202020.pdf  
33 www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dep/politisk_ledelse/Tidligere-statssekretarer-og-
radgivere/statssekretar_berit_oskal_eira/taler_artikler/2006/Troms-fylkeskommunes-samekonferanse-26-
oktober-2006.html?id=450268  
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fylkeskommuner, andre institusjoner og representanter for sentrale myndigheter løpende gav 
uttrykk for. De prinsipielle forholdene vedrørende nordområdene omfattet blant annet:  
 
1. Å ivareta og legge til rette for urfolksdimensjonens indre og ytre perspektiv i 

nordområdeutviklingen.  Det omfatter samarbeidet mellom samene og andre urfolk 
(indre) og samarbeidet mellom urfolk og den øvrige befolkning (ytre). 

2. Samenes status og vern som urfolk gjennom nasjonal lovgivning og politikkutvikling, 
samt den internasjonale rettsutvikling for urfolk.   

3. Sametingenes og Samisk parlamentarisk råds plass i de respektive lands - og det 
nordiske politiske system. 

4. Tradisjonell og moderne samisk samfunnsgeografi.  
 
Med dette som utgangspunkt er det et mål: 

a. at urfolkene integreres i nordområdesatsingen som en tverrsektoriell dimensjon, og 
omtales særskilt der det er nødvendig. Likeverd, partnerskap og likestilling mellom 
kjønn er sentrale elementer i denne sammenheng.  

b. at urfolkenes tradisjonelle kunnskaper integreres i kunnskapsutvikling og forvaltning av 
nordområdene, samt at urfolkenes tradisjonelle kunnskaper om -, innsikt i -, og 
forståelse av tilpasninger til endringer integreres i planlegging, forvaltning og 
overvåking av nordområdene. Dette som et ledd i styrkingen av arktiske folks 
tilpasningskapasitet, fremming av forskning, utveksling av erfaringer og resultater for å 
utvikle nødvendige strategier i arbeidet med å ivareta folks helse, kultur, økonomiske liv 
og velferd i nord34. 

c. å legge til rette for en nordområdeutvikling der urfolkene selv på en proaktiv måte, etter 
egne ønsker og behov kan møte og nyttiggjøre seg de muligheter framtidig industriell 
utnyttelse av naturressurser kan gi, samtidig som urfolkenes tradisjonelle næringer, 
kulturer, språk og samfunn sikres og utvikles på en bærekraftig måte. Dette for å sikre 
at urfolkssamfunnene er levedyktige også når ikke fornybare ressurser tar slutt. Derfor 
gjelder det også å utvikle kunnskap, kompetanse og kapasitet i befolkningen til å møte 
slike utfordringer. 

d. å utvikle bærekraftige institusjoner til å ivareta og utvikle urfolkenes kollektive 
hukommelse, tradisjonelle kunnskap og språk som grunnlag i styrkingen av 
institusjonenes virksomhet 

e. at Norge ser til at utvinningsindustrien utvikler egne urfolksstandarder som en integrert 
del av selskapenes samfunnsmessige forpliktelser (CSR) med sikte på å beskytte 
urfolkenes nedarvete rett til selvbestemmelse, landrettigheter og kulturelle rettigheter35. 
Nivået for forpliktelsene bør bygge på internasjonale folkerettslige instrumenter36. Også 

                                                        
34 Jf. Den 7.arktiske parlamentarikerkonferanse, konferanseuttalelse,  bokstav C punkt 19 (The 7th Conference 
of the Parliamentarians of the Arctic Region (CPAR)) avholdt i Kiruna 02.- 04.08. 2006: 
! http://www.arcticparl.org/?/element/elementid/conference7  
35 Jf. punkt 2.3.1 nr.v foran. Tilsvarende formuleringer er uttrykt i Handlingsplanen for EU�s nordlige 
dimensjon 2004-2006, Annex I punkt 1.1, og av Den arktiske parlamentarikerkonferansen (CPAR) 2004 i sin 
konferanseuttalelse, punkt 26 nr. vii. 
! http://ec.europa.eu/external_relations/north_dim/ndap/ap2.htm  
! http://www.arcticparl.org/?/element/elementid/conference6  
36 Her vises blant annet til: Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966, ILO-konvensjon 169 om 
urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater og FN�s deklarasjon om urfolks rettigheter (UN Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples) som ble vedtatt av FN�s generalforsamling 13.09. 2007: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/tema/Samepolitikk/grunnlaget-for-samepolitikken.html?id=87039  
! http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html  
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derfor kreves det innsikt i hvordan urfolk har tilpasset seg sine omgivelser, deres 
ressursutnyttelse, sedvanemessige rettigheter, nasjonal lovgivning og internasjonal 
rettsutvikling i et komparativt grenseoverskridende perspektiv. 

  

2.3.3 Øvrige forhold 
 
Av øvrige forhold Samiske institusjoners nordområdenettverk arbeidet med i 2006 var: 
1. Finansiering av nettverkets arbeid. Det ble søkt om midler fra Landsdelsutvalget for Nord-

Norge og Nord-Trøndelag (LU), der det ble forutsettes et tilskudd også fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. LU gav et tilsagn 09.11. 2006 om midler til nettverket med 
200 000 kroner for 2006 og tilsvarende i 2007.   

2. Utvidelse av nettverket. Fire samiske institusjoner37 i området Sør-Troms � Røros, ble 
29.09. 2006 forespurt om de hadde interesse i å vurdere et eventuelt framtidig medlemskap 
i nettverket.  

 
Foruten disse sakene ble det fram nettverkets side lagt vekt på å delta i en del konferanser, 
seminarer og møter høsten 2006. Dette med sikte på at den menneskelige dimensjon � med et 
sterkt urfolksbudskap skulle få en sentral plass i de ulike organers strategier for sitt 
nordområdearbeid. I denne sammenheng ble det avholdt en rekke foredrag med informasjon om 
nordområdenettverket og dets formål38.  

 

2.4 Utvidet samarbeidsgrunnlag 
 
Etter etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk 29.06. 2006, utviklet en rekke 
organer en nordområdepolitikk for sin virksomhet. I det følgende er utvalgte sider ved 
Sametingets, Regjeringens, Landsdelsutvalgets og nordlige fylkeskommuners arbeid gjengitt.   

2.4.1 Sametinget 
 
I Sametingsrådets melding om internasjonale satsingsområder39 av 09.10. 2006, omtales tre 
særskilte satsingsområder. Disse er menneskerettighetsutvikling, bærekraftig utvikling og 

                                                        
37 Institusjonene er: Saemien Sijte, Snåsa, Sijti Jarnge, Hattfelldal, Vardobaiki samisk senter, Evenes og Aajege 
� samisk språk- og kompetansesenter, Røros. 
38 Foredragene er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/nordomraadesatsingen-framtiden-for-urfolk-og-helse-i-et-

grenseoverskridende-perspektiv.375448-70805.html  
! http://arran.custompublish.com/nordomraadearbeidet-i-et-grenseoverskridende-urfolksperspektiv-samiske-

institusjoners-nordomraadenettverk.382575-70805.html  
! http://arran.custompublish.com/samiske-institusjoners-samarbeid-om-nordomraadene-betydningen-for-

samene-i-nordland.384181-70805.html  
39  Sametingsrådets melding av 09.10. 2006 fikk enstemmig tilslutning i Sametinget 30.11. 2006 i sak 49/06 
med noen merknader fra Sametingets nærings- og kulturkomite avgitt 13-16.11. 2008 i sak 14/06. Meldingen: 
! http://innsyn.e-

kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2006021078&dokid=89496&versj
on=1&variant=P&  
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nordområdeutvikling. Av særskilt interesse for denne rapporten nevnes følgende prioriterte 
tiltak i meldingen: 
 
1. Intensivere arbeidet for at det etableres et nasjonalt program som skal anerkjenne, 

kartlegge, dokumentere og opprettholde samenes tradisjonelle kunnskaper. 
Kjønnsperspektivet må i denne sammenhengen vektlegges og å se på muligheter, i 
samarbeid med staten og andre, for å igangsette tiltak som ivaretar og utvikler samenes 
tradisjonelle kunnskap og kollektive hukommelse. Tiltakene bør gjennomføres i samarbeid 
med allerede etablerte samiske kunnskapsmiljøer. Gjennomføringen av FNs konvensjon om 
biologisk mangfold, løpende frafall av tradisjonsbærere og utviklingen i nordområdene 
fremmes som viktige hensyn i denne sammenheng (jf. meldingen punkt 4.2.1).  

 
2. Det er nødvendig at samiske organer og institusjoner deltar aktivt i samfunnsdebatten 

omkring klimaendringer for at fokus også skal rettes mot urfolkenes sårbare situasjon. 
Bidrag og deltakelse på møter, seminarer, konferanser etc. der problematikken om 
konsekvensene for klimaendringer i nord debatteres og tilpasningsstrategier foreslås er 
viktig for å spre og innta kunnskap og informasjon. De samiske kompetansemiljøenes rolle i 
forhold til satsningen omkring klimaendringer i Norge må styrkes betydelig. Sametinget vil 
arbeide for å styrke samhandlingen mellom norske myndigheter og samiske institusjoner på 
feltet som omhandler klimaendringer, dette gjelder både i forhold til klimaforskning, 
informasjonsarbeid og forvaltning. Samiske institusjoners nordområdenettverk kan være en 
naturlig part i dette arbeidet (jf. meldingen punkt 4.2.2).  

 
3. Store internasjonale selskaper påvirker rammevilkårene for ressursutnyttingen i 

nordområdene. Utvinningsindustrien bør utvikle egne urfolksstandarder som en integrert 
del av selskapenes samfunnsmessige sosiale forpliktelser, CSR, som er på linje med 
minstestandardene i ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i 
selvstendige stater. Dette krever fra selskapenes side innsikt i hvordan urfolk har tilpasset 
seg sine omgivelser, deres ressursutnyttelse sedvanemessige rettigheter, nasjonal lovgivning 
og internasjonal rettsutvikling. Det gjelder også å utvikle kunnskap og kompetanse blant 
urfolk for å møte utfordringene ressursutvinningen føre med seg. Utvinningsindustrien kan 
bidra med kompetanse- og kunnskapshevende tiltak både i det samiske samfunn og i 
næringslivet. Et konkret tiltak vil være å bidra til en opprusting av de samiske 
kompetansemiljøene (jf. meldingen punkt 4.3.2). 

 
Etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk er også omtalt. Der understrekes 
det blant annet som svært viktig at urfolk selv forsker på sine egne forhold og deltar i den 
internasjonale kunnskapsoppbyggingen om nordområdene på egne premisser. Ulike samiske � 
og urfolks institusjoner spiller her en sentral rolle. Disse må gis mulighet til 
kompetansebygging, og det må tilrettelegges for institusjonssamarbeid. Sametingsrådet 
oppfordrer samiske forskermiljøer om å søke samarbeid med tilsvarende miljøer blant andre 
urfolk i Arktis (jf. meldingen punkt 4.3.7).  
 
Flere av disse momentene understrekes som viktige av Sametinget også 30.11. 2007, der det i 
tillegg heter at: 

”Sametinget vil intensivere arbeidet med å fa etablert et fireårig informasjons- og 
kommunikasjonsprosjekt om muligheter og rammer for næringsutvikling i samiske 
områder. Prosjektet vil skape en trygghet i det samiske og norske samfunnet ved å 
kommunisere muligheter, rammer og krav som gjelder for ny næringsvirksomhet, og ved å 
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etablere informasjonskanaler for å møte usikkerhet og svare på spørsmål fra det samiske 
samfunn. 

Sametinget melder også at det vil arbeide for etablering av et urfolksfond finansiert av mineral- 
og petroleumsvirksomhet i urfolksområder40. 

2.4.2 Regjeringen 
 
Samiske institusjoners nordområdenettverk blir for første gang omtalt av sentrale myndigheter 
på Troms fylkeskommunes samekonferanse 26.- 27.10. 2006. Statssekretæren i Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet uttrykker glede over etableringen og uttaler: ”Et slikt samarbeid 
gjør de forholdsvis små samiske institusjonene bedre i stand til å møte de utfordringene 
landets nordområdesatsing medfører for det samiske samfunn.” Dette ble gjentatt på Nordland 
fylkeskommunes samekonferanse 24.11. 200641.  
 
Regjeringen fremmet sin nordområdestrategi42 01.12. 2006. Om urfolk sies det at 
nordområdepolitikken skal bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og 
kultur i nordområdene. Urfolksdimensjonen er en integrert del av nordområdepolitikken. I en 
helhetlig ressursforvaltning inngår beskyttelse av naturgrunnlaget for urfolks næringer, 
tradisjonell urfolkskunnskap og arealer til reindrift. Også beskyttelse av miljøet langs kysten og 
tradisjonell utøvelse av sjøfiske og laksefiske inngår (jf. Sammendraget punkt 5). 
 
For Samiske institusjoners nordområdenettverk er det spesielt viktig at det uttales i 
Regjeringens nordområdestrategi blant annet at (jf. Del 2 og 3) : 
a. Kunnskap er selve navet i nordområdestrategien. Urfolksdimensjonen ved 

kunnskapsutviklingen i nord er viktig, og vil bli vektlagt i arbeidet med klimaendringer og 
tilpasninger i Arktisk råd. Urfolksnettverket mellom akademiske miljø i inn- og utland som 
forsker på problemstillinger med særlig relevans for urfolk, vil bli styrket og utviklet.  

b. En utvikling med økt internasjonalisering byr på nye muligheter, men øker samtidig presset 
på urfolks kultur- og livsgrunnlag. For at urfolkssamfunn skal overleve disse globale 
endringsprosessene, er det viktig at urfolks rettigheter blir etterlevd i utnyttelsen og 
forvaltning av ressurser og miljøet i nordområdene. 

c. Regjeringen vil at urfolkene i nord skal ha en sterk posisjon or rolle i utviklingen av egen 
situasjon. Urfolkenes situasjon er en naturlig og viktig del av samarbeidet med Russland. 

                                                        
40 Sametinget i møte 27.- 30.11. 2007 i sak 68/07 Oppfølging av nordområdeutviklingen: 
! http://innsyn.e-

kommune.no/innsyn_sametinget_norsk/wfdocument.aspx?journalpostid=2007016986&dokid=119999&ver
sjon=1&variant=P&  

41 Statssekretærens taler på samekonferansen 2006 i Troms og Nordland er å finne på: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dep/politisk_ledelse/Tidligere-statssekretarer-og-

radgivere/statssekretar_berit_oskal_eira/taler_artikler/2006/Troms-fylkeskommunes-samekonferanse-26-
oktober-2006.html?id=450268  

! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dep/politisk_ledelse/Tidligere-statssekretarer-og-
radgivere/statssekretar_berit_oskal_eira/taler_artikler/2006/Nordland-fylkeskommunes-samekonferanse-
24-november-2006.html?id=437243  

42 Regjeringens nordområdestrategi av 01.12. 2006 er å finne på norsk og andre språk: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/Planer/2006/Regjeringens-

nordomradestrategi.html?id=448697  
! www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/Reports-programmes-of-action-and-plans/Action-plans-and-

programmes/2006/Strategy-for-the-High-North.html?id=448697  
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d. Regjeringen vil bidra til at det utvikles felles standarder i forhold til urfolk når det gjelder 
økonomisk virksomhet i nordområdene. 

e. Regjeringen vil bidra til samiske institusjoners kapasitets- og kunnskapsoppbygging, 
spesielt innen urfolksrelatert forskning, og legge til rette for at disse institusjonene kan delta 
aktivt i internasjonalt samarbeid. 

Regjeringen omtaler også etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk i 
St.meld.nr.28 (2007-2008) Samepolitikken (jf.punkt 2.5 Lulesamer43). Med referanse til 
Regjeringens nordområdestrategi, gis det også en omtale av urfolkssamarbeid i nordområdene 
med en oversikt over strategier og tiltak (jf. punktene 1.5.2-1.5.4 s.39-41).  

2.4.3 Landsdelsutvalget 
 
Landsdelsutvalget (LU) uttaler 31.05.- 01.06. 2006 om nordområdesatsingen blant annet at:  

Norge har en sterk tradisjon knyttet til spørsmål som angår urfolk og deres medvirkning 
til å utvikle samfunnet. I et sirkumpolart perspektiv er det naturlig at Sametinget og de 
samiske institusjonene gis rammebetingelser, økonomisk og beslutningsmessig, til å ta et 
særlig ansvar på dette området.” (jf. sak 15/200644).  
 

På bakgrunn av nettverkets søknad av 13.10. 2006 gir LU i møte 01.- 02.11. 2006 et 
starttilskudd på 400 000 kroner for å bygge opp samiske institusjoners nordområdenettverk og 
skape en plattform for nettverket, stiller seg positivt til at nettverket søkes omfattet alle 
relevante samiske institusjoner i de fire nordligste fylkene og oppfordres til å utvide listen med 
mulige samarbeidspartnere fra LU-området (jf.sak 36b/200645).  
 
På LU�s møte 22.- 23.02. 2007 bes blant andre nettverket prioritert i statsbudsjettet for 2008: 

”Samiske institusjoners nordområdenettverk må tilføres særskilte midler slik at det kan ta 
en ledende rolle, både nasjonalt og internasjonalt, for å dokumentere etablert kunnskap 
og bidra til utvikling av ny som grunnlag for politiske beslutninger.” (jf. sak 5/200746). 

 
I bakgrunnsnotatet47 for vedtaket blir det pekt på at Norge har en sterk posisjon internasjonalt i 
urfolksspørsmål og har både ressurser og organer/institusjoner som gir grunnlag for å ta en 
lederrolle på området. Det fremmes som viktig å støtte Sametinget og de samiske institusjonene 
i arbeidet med å fremme urfolks innflytelse i nordområdepolitikken, styrke de samiske 
institusjoner og bidra til aktivt til å etablere et nettverk slik at institusjonene kan utgjøre en 
felles og samordnet kompetanse (jf. punktene 2.1 og 2.1.1). 

2.4.4 Fylkeskommuner 
 
Finnmark fylkeskommune foreslår overfor Utenriksdepartementet 20.04. 2006 blant annet at 
det bør utvikles et utviklingsprogram for samene på Kolahalvøya på feltene næringsutvikling, 
                                                        
43 Punkt 3.5 i den elektroniske versjonen av St.meld.nr.28 (2007-2008): 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-

/3.html?id=512841  
44 Landsdelutvalget 31.05.- 01.06. 2006 i sak 15/2006 Nordområdesatsingen gjennom LU finner du her: 
! www.lu.no/files/PROTOKOLL_HAMMERFEST.doc  
45 www.lu.no/images/stories/dokumenter/generell/proto.doc  
46 www.lu.no/images/stories/dokumenter/Sakspapirer/22.02.07:%20Bodoe/protokoll_bod_22-23_februar.doc  
47 www.lu.no/images/stories/dokumenter/Sakspapirer/22.02.07:%20Bodoe/sak_5_nordomrde.doc  
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kunnskapsutvikling, kultur og identitet i regi av nordområdesatsingen48. Ledelsen av 
programmet foreslås lagt til SEG � Samisk nærings- og utredningssenter, Tana. Dette blir også 
en del av fylkets internasjonale strategier av 05.12. 2006 for Finnmark fylkeskommune 2007 � 
2010.  
 
I Troms fylkeskommunes fylkestingsmelding om nordområdene av 05.12. 2006 satses det blant 
annet på institusjonsbygging. Der uttaler fylkesrådet å ville ”arbeide for å etablere et 
dokumentasjons- og formidlingssenter for nordlige folk tilknyttet Riddu-Riddu miljøet.” 
Senteret skal styrke urfolk � urfolk samarbeidet i hele det sirkumpolare området og formidle 
urfolkskultur på urfolks egne premisser til majoritetsbefolkningene49.  
 
Nordland fylkeskommune viser i sin handlingsplan for nordområdesatsing50 av 16.04. 2007 til 
etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk, nevner de samiske institusjonene i 
Nordland og uttaler som et overordnet perspektiv at: 

Det er en stor utfordring for samiske institusjoner i Nordland å utvikle seg i forhold til de 
utfordringer nordområdesatsingen medfører. Fylkeskommunens arbeid er å legge til rette 
for slike initiativ, og bidra til å utvikle samiske institusjoners kapasitet og kompetanse 
mot nordområderelevant virksomhet. Spesielt gjelder det kunnskapsutvikling, 
verdiskapning og grenseoverskridende samarbeid i et urfolksperspektiv.” (jf. punkt 2.2 
s.7).  

Det foreslås også to prosjekter på kompetanseområdet lagt til Árran (jf. punkt 5.3 Tiltak 2) 
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag fylkeskommune behandlet 26.04. 2007 sine 
nordområdestrategier. De er av mer generell karakter der urfolk ikke nevnes spesifikt51.  
 
 

                                                        
48 Finnmark fylkeskommunes brev av 20.04.2006 til Utenriksdepartementet: 
! www.ffk.no/docs/020d069c-f257-4e3a-877a-7e9e8e0a9885.pdf  
49 Fylkestingsmelding 2006:2 Felleskap og muligheter i nord av 05.12. 2006: 
! /www.tromsfylke.no/dokumentarkiv/Fylkestingsmelding22006Nordomrdemeldinga0000.pdf  
50 Nordland fylkeskommunes handlingsplan for nordområdesatsing av 16.04. 2007: 
! http://labb.nfk.no/politiskesaker/filer/Prod/2007/FT/2007008557-1.Doc  
51 Behandlingen av sak 17/07 Nordområdestrategier i fylkestinget i Nord-Trøndelag 26.04. 2007 finnes her: 
! www.ntfk.no/bibliotek/saker/2007/FT/FT07017Vedtak.dot  
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Kapittel 3 Virksomheten 2007 og 2008 

3.1 Arbeidsoppgaver 2007 
 
Utgangspunktet for utviklingen av arbeidsoppgaver for 2007, var;  
" målsettingene med Samiske institusjoners nordområdenettverk (jf. punktene 2.2 og 2.3.2 

foran) 
" Sametingsrådets melding om internasjonale satsingsområder (jf. punkt 2.4.1 foran) 
" Regjeringens nordområdestrategi (jf. punkt 2.4.2 foran)   
" og en del fellestiltak prioritert i arbeidsplanen52 for 2007, slik de var videreutviklet i 

nettverkets søknad av 26.02. 2007 til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  
  
Dette førte til følgende fem konkrete arbeidsoppgaver for Samiske institusjoners 
nordområdenettverk i 2007: 
 
1. Utvikle forslag til et program for kartlegging og dokumentasjon av samenes tradisjonelle 

kunnskaper. Programansvaret legges til Samisk høgskole/Nordisk Samisk Institutt. Det 
gjennomføres et pilotprosjekt som første fase i arbeidet. Det arbeid som forutsettes utført i 
2007 er utvikling av pilotprosjektet. 

 
2. Iverksette et arbeid med sikte på et prosjekt om utvikling av sårbarhetsanalyser og 

tilpasningsstrategier som planleggingsinstrument for urfolkssamfunn og andre små samfunn 
ved klimaendringer, økte økonomiske aktiviteter og transport i nordområdene. Dette 
spesielt knyttet til planene om økte olje- og gassaktiviteter i Barentshavet. En nærmere 
avklaring av forholdet til Ealat Network Study er viktig i denne sammenheng. Forholdet til 
EALÁT forutsettes avklart i løpet av 2007. 

 
3. Iverksette et arbeid med sikte på å utvikle felles standarder i forhold til urfolk når det 

gjelder økonomisk virksomhet i nordområdene. Det omfatter policy-utvikling, vurdering av 
type økonomiske aktiviteter, utvinningsindustriens samfunnsmessige forpliktelser, etc. Det 
arbeid som forutsettes utført i 2007 er å iverksette prosjektet og gjennomføre en studietur 
til Canada. Deretter avholdes et seminar om samiske interesser i forhold til planene om økte 
olje- og gassaktiviteter i Barentshavet, under forutsetning av særskilt finansiering. 

 
4. Fortsette oppbyggingen av Samiske institusjoners nordområdenettverk ved å: 

a. utvide nettverket med eventuelle nye samiske institusjoner i Norge, jf.foreliggende 
søknader fra Samijen Sijte, Sijti Jarnge og Várdobáiki.  

b. vurdere å ekspandere nettverket over landegrensene til samiske institusjoner i 
Finland, Sverige og Russland. Dette ved å forberede og avholde et seminar med 
aktuelle samiske institusjoner i disse landene om grenseoverskridende 
nettverksamarbeid.  

c. vurdere en utvikling av nettverket til å omfatte også andre saker enn 
nordområdespørsmål. Dette er et spørsmål som også vil måtte drøftes med 
sametingene og Samisk parlamentarisk råd.  

                                                        
52 Årsmelding 2006 og arbeidsplan 2007 for Samiske institusjoners nordområdenettverk er å finne på: 
! http://arran.custompublish.com/Arsmelding-2006-og-arbeidsplan-2007-nordomraadenettverket.562840-

70802.html  
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d. undersøke ulike finansieringsformer for nettverkets arbeid, sett i et lengre 
perspektiv.  

 
5. Utrede og vurdere mulighetene for medlemskap for Samiske institusjoners 

nordområdenettverk i NorthNorway European Office, Brussel.  
 

3.2 Prosjekter 
 
Når det gjelder utvikling og gjennomføring av konkrete prosjekter, har Samiske institusjoners 
nordområdenettverk besluttet at de så langt som mulig skal knyttes til en eller flere institusjoner 
for konkret oppfølging. Nettverkets oppgave er mer å initiere, ved behov samordne fordeling 
av - og bistå i utviklingen av prosjekter, samt drøfte framdriften i de respektive institusjoners 
prosjekter og annet nordområdearbeid på bakgrunn av muntlige og eventuelle skriftlige 
rapporter fra institusjonene. Sistnevnte med vekt på å utveksle felles erfaringer og så langt som 
mulig utvikle felles mål for nordområdearbeidet innenfor samarbeidsavtalens rammer.  

3.2.1 Samenes tradisjonelle kunnskaper 
 
Sametinget forespurte Samiske institusjoners nordområdenettverk i desember 2006 om 
muligheter for å sette i gang et prosjekt om registrering, dokumentering og bevaring av samisk 
tradisjonell kunnskap. Det fremmes en rekke begrunnelser for initiativet (jf. punkt 2.4.1 nr.1 
foran). Nettverket besluttet i arbeidsplanen 2007 å legge prosjektet til Samisk 
høgskole/Nordisk Samisk Institutt53 (jf. punkt 3.1 nr.1 foran). Begge har hatt tradisjonell 
kunnskap som ett av sine hovedarbeidsfelt både i forskning og utdanning. I løpet av 2007 og 
tidlig vår 2008 utarbeidet Samisk høgskole et forslag til et pilotprosjekt. I denne forbindelse 
avholdt Sametinget et møte 10.01. 2008 med flere institusjoner og nettverket om utvikling av 
arbeidet med tradisjonell kunnskap.  
 
Hovedmål for pilotprosjektet ”Árbediehtu -kartlegging, bevaring og bruk av samisk 
tradisjonell kunnskap” er, innen for rammen av artikkel 8j i FNs konvensjon om biologisk 
mangfold, blant annet å skissere; 
 

•  en etablering av forskningsbasert og metodisk grunnlag for systematisk kartlegging, 
dokumentasjon, lagring og oppretthold av samenes tradisjonelle kunnskaper. Dette 
arbeidet skal være nyttig for lokalsamfunnene, forskning, naturforvaltning, bærekraftig 
nærings- og samfunnsutvikling og bevaring/synliggjøring av biologisk og kulturell 
mangfold.  

•  hvordan prosjektet kunne bidra til synliggjøring, legitimering og videreutvikling av 
tradisjonelle kunnskaper. Spørsmål om bevaring, bruk og tilgjengelighet av innsamlet 
materiale står sentralt i pilotprosjektet. I dette pilotprosjektet brukes begrepet 
kunnskapslagring i stedet for bevaring, register osv. Det er naturlig at innsamlet 
dokumentasjon av samenes tradisjonelle kunnskaper skal være tilgjengelig for 
lokalsamfunnet som står bak den dokumenterte kunnskapen. 

                                                        
53 Samisk høgskole og Nordisk Samisk Institutt ble slått sammen til en institusjon i 2005. I dag har 
institusjonen navnet Sámi allaskuvla (Samisk høgskole).  
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•  hvordan prosjektet kunne bidra til utarbeide et nasjonalt program for kartlegging, 
dokumentasjon og bevaring av samenes tradisjonelle kunnskaper hvor en skisserer 
muligheter til å utvide prosjektet til hele Sápmi. 

 
Prosjektet som er planlagt å vare i 2 ½ år, skal organiseres etter en partnerskapsmodell som 
omfatter forskningsinstitusjoner, lokale institusjoner, lokalsamfunn og kunnskapsbærere. 
Gjensidighet, erfaringsutveksling og refleksivitet skal være avgjørende for utvikling av 
dokumentasjonsmetoder, etiske retningslinjer og avklaring av rettighetsspørsmål. Metodologien 
og retningslinjene skal omfatte organisering og koordinering av kartleggingsarbeid, utvikling av 
innsamlings- og bearbeidingsmetoder, klarering av rettslige spørsmål knyttet til copy right, 
både kollektivt og individuelt, og framtidig bruk av innsamlet materiale, samt spørsmål knyttet 
til personvern og urfolkenes rettigheter. 
 
Pilotprosjektet finansieres av Sametinget, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og av 
høgskolens egne midler. Nærmere opplysninger om pilotprosjektet gis av Samisk høgskole54. 
 
Samiske institusjoners nordområdenettverk har merket seg at Regjeringen i St.meld.nr.28 
(2007-2008) gir en omfattende omtale av utfordringer knyttet til blant annet tradisjonell 
kunnskap (jf.kapittel 13 Samisk kultur, tradisjonell kunnskap og opphavsrett55). Vi har spesielt 
merket oss at det uttales at: 

”Et samarbeid mellom de nordiske land om tradisjonell kunnskap er viktig ut fra en 
målsetting om å sikre samisk kultur i et nordisk perspektiv. Det vil også bidra til å 
optimalisere ressursbruken i forhold til de metodiske og praktiske arbeidet med 
tradisjonell kunnskap. Dette må ses i forhold til det kulturelle samarbeidet som ellers 
skjer i Norden og i dialogen med Russland, med sikte på å styrke og utvikle samisk språk, 
kultur, næringer og samfunnsliv.” (jf. punkt 13.4 s.150. Arbeidet med samisk tradisjonell  

kunnskap og biologisk mangfold i Sverige framgår av meldingen punkt 13.1.1 i Boks 13.1 
Arbeidet med art.8 (j) i Sverige, s.147).  
 
Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene har i sin sluttrapport av juni 2008 om samisk 
tradisjonell kunnskap anbefalt at man må: 

”Utvikle det igangsatte pilotprosjektet for et nasjonalt program for samisk tradisjonell 
kunnskap (programansvar Samisk høgskole i Kautokeino) i et grenseoverskridende 
perspektiv sammen med aktuelle institusjoner i Finland, Sverige og Russland.” (jf. punkt 
2.6.2 Urfolk s.14). 

3.2.2 Sårbarhetsanalyser - EALÁT 
 
I nettverkets arbeidsplan for 2007 ble det planlagt å iverksette et arbeid med sikte på et 
prosjekt om utvikling av sårbarhetsanalyser og tilpasningsstrategier for urfolkssamfunn og 
andre små samfunn ved klimaendringer, økte økonomiske aktiviteter og transport i 
nordområdene (jf. punkt 3.1 nr.2 foran). Dette under forutsetning av en avklaring i forhold til 
Ealát Network Study. Avklaringen med prosjektledelsen i EALÁT ble foretatt i et møte 15.02. 
2007 i Kautokeino. Samiske institusjoners nordområdenettverk fant deretter ikke grunn til å 
                                                        
54 Kontaktpersoner ved Samisk høgskole er forskningsdirektør Jelena Porsanger og rådgiver Liv Østmø: 
! www.samiskhs.no/index.php?c=62&kat=%C1lgu  
55 Kapittel 14 i den elektroniske versjonen av St.meld.nr.28 (2007-2008): 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-

/14.html?id=512998  
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videreføre arbeidet slik opprinnelig planlagt. Dels hadde det også å gjøre med manglende 
kapasitet i nettverket til oppfølging. Det viktigste er å få sluttført EALÁT-programmet slik det 
er planlagt. Enkelte sider med hensyn til sårbarhetsanalyser og tilpasningsstrategier vedrørende 
urfolksamfunn kan dog bli fulgt opp, men det vil eventuelt skje i løpende dialog med 
prosjektledelsen i EALÁT. 
 
EALÁT er et konsortium av ulike prosjekter og arrangementer under det internasjonale 
polaråret (IPY 2007-200856) og Arktisk råd. Samisk høgskole og Internasjonalt fag- og 
formidlingssenter i reindriften står som ansvarlige institusjoner i samarbeid med bl.a. 
Universitetet i Tromsø, Norges veterinærhøgskole, Meteorologisk institutt, CICERO, 
Universitetet i Oslo, NASA, ESA-Polarview og det Russiske Vitenskapsakademi. EALÁT er 
initiert av Association of World Reindeer Herders (WRH). EALÁT skal se på hvordan 
reindriften og beitearealer for rein påvirkes av klimaendringer. Endringene i 
reindriftssamfunnene i nord skjer nå raskt. Et viktig mål med prosjektet er å integrere 
tradisjonell kunnskap med vitenskapelige data. Deltakerne kommer dels fra Norge, dels fra 
andre land, blant annet Norden, USA og Russland. EALÁT støttes av bl.a. Norges 
forskningsråd, Nordisk ministeråd, Statoil, Utenriksdepartmentet og Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. EALÁT-programmet57 fungerer i perioden 2007-2010.  
 
Samiske institusjoners nordområdenettverk har merket seg at EALÁT er omtalt i St.meld.nr.28 
(2007-2008) (jf. Boks 12.2 i punkt 12.5.258 s.143) og59, 
1. registrerer at EALÁT Network Study er et nøkkelprosjekt på urfolk og reindrift i det 

Internasjonale Polaråret, med endorsement i Arktisk råd og University of Arctic, og  
2. understreker dets vesentlige betydning for samisk forskning spesielt og urfolksforskning 

generelt, også i forhold til formidling og læringseffekter for andre samiske initiativ og 
urfolksinitiativ, og 

3. erkjenner programmets kompetansebyggende effekt i et grenseoverskridende perspektiv 
gjennom oppgaver og kurstilbud for bachelor-, master- og dr.gradsstudenter i 
nordområdene, samt dets fokus på tradisjonskunnskap og integrasjon av 
tradisjonskunnskap og vitenskap, og 

4. anbefaler styrket finansiering av programmet innenfor følgende områder: 
a. Stipendiater fra og i urfolksområder i Sápmi og Russland  
b. Naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige komponenter, slik som 

økonomiske fag 
c. Koordinering og drift av programmet  
d. Seminarer om tradisjonskunnskapens rolle i forhold til vitenskap i 

nordområdene. 
 
Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene har i sin sluttrapport av juni 2008 uttalt at 
EALÁT ”er viktig for utviklingen av sårbarhetsanalyser og tilpasningsstrategier for urfolk og 
andre, sett i lys av klimaendringer i nordområdene.” (jf. punkt 2.6.2 Urfolk s.14). 

                                                        
56 Det internasjonale polaråret - International Polar Year 2007-2008 (IPY), Norge:  
! www.polaryear.no/index_html  
57 Nærmere opplysninger om EALÁT: www.ealat.org  
58 Boks 13.2 i punkt 13.5.2 i den elektroniske versjonen av St.meld.nr.28 (2007-2008): 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-

/13.html?id=512977  
59 Jf. Samiske institusjoners nordområdenettverks møte 06.12. 2007 Sak 11/07 i protokoll 2 2007: 
! http://arran.custompublish.com/protokoller.70801.no.html  
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3.2.3 Urfolksstandarder 
 
Arbeidet med sikte på å utvikle felles standarder i forhold til urfolk når det gjelder økonomisk 
virksomhet i nordområdene, ble i fordelingen av ressurser tilknyttet arbeidsplanen 2007 lagt til 
Árran - lulesamisk senter og Gáldu � Kompetansesenteret for urfolks rettigheter60. Oppgavene 
for 2007 var i henhold til arbeidsplanen å iverksette prosjektet og gjennomføre en studietur til 
Canada (jf. punkt 3.1 nr.3 foran).    
 
Studieturen til Canada ble gjennomført i tilknytning til det 7. årlige olje- og gassforum for 
urfolk - �The 7th Annual Aboriginal Oil and Gas Forum� 28.- 29.04. 2008 i Edmonton, 
Canada61.  Forumet er en årlig møteplass for industri, myndigheter og urfolk til drøfting av 
utfordringer knyttet til olje- og gassvirksomhet i urfolksområder i Canada. Årets forum dreide 
seg i hovedsak om myndighetenes (føderale og provinsielle) og industriens juridiske 
forpliktelser til å konsultere ved økonomiske aktiviteter i urfolksområder, hvilke økonomiske 
muligheter olje og gass åpner for når det gjelder utvikling av urfolkssamfunn og om miljø og 
ressurshensyn ved olje- og gassaktiviteter.  Studieturen ble også gjennomført med sikte på å 
finne partnere til et framtidig prosjekt.  
 
Når det gjelder forberedelser til å iverksette prosjektet, har det dels bestått i at Árran de siste 
tre år har deltatt med en årlig forelesning om urfolk på mastergradstudiet i energiforvaltning på 
Handelshøgskolen i Bodø. Prosjektet er ennå under utvikling, og trenger særskilt finansiering 
for å kunne bli iverksatt. 
 
Samiske institusjoners nordområdenettverk har merket seg at Regjeringen gjentar målet fra sin 
nordområdestrategi (jf. punkt 2.4.2 bokstav d foran), om å ville bidra til at det utvikles felles 
standarder i forhold til urfolk når det gjelder økonomisk virksomhet i nordområdene, i 
St.meld.nr.28 (2007-2008) punkt 1.5.4 s.41.  
 
Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene har i sin sluttrapport av juni 2008 om felles 
standarder for urfolk anbefalt at man må: 

”Utvikle felles standarder i forhold til urfolk i forbindelse med økonomiske aktiviteter i 
nordområdene. Det bør utvikles et grenseoverskridende sirkumpolart prosjekt for dette i 
regi av Samiske institusjoners nordområdenettverk.” (jf. punkt 2.6.2 Urfolk s.14). 

 

3.2.4 Andre prosjekter 
 
Når det gjelder andre aktiviteter utført av medlemsinstitusjoner i et grenseoverskridende 
perspektiv, som ikke er initiert av nettverket, nevnes: 
 
1. Samisk nærings- og utredningssenter SEG, Tana som arbeider med et prosjekt med sikte på 

å få reetablert samisk familiebasert reindrift på Kola og et utviklingsprogram for urfolk på 
Kolahalvøya62. Samiske institusjoners nordområdenettverk, 

                                                        
60 Jf. protokoll 2/2007 fra møte 06.12. 2007 sak 16/07 Arbeidsplan 2007 � Fordeling av ressurser: 
! http://arran.custompublish.com/protokoller.70801.no.html  
61 Nærmere opplysninger om forumet og programmet: 
! www.insightinformation.com/index.cfm?ci_id=25283&la_id=1  
62 Nærmere opplysninger gis av SEG � Samisk Nærings- og Utredningssenter, Tana: 
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•  ser svært positivt på arbeidet med å få reetablert familiebasert reindrift på Kolahalvøya. 
Vi registrerer at arbeidet er kommet godt i gang med hensyn til nødvendige 
investeringer, praktisk grunnlagsarbeid og kompetanseoppbygging, 

•  registrerer at arbeidet med et utviklingsprogram for urfolk på Kolahalvøya er i gang. Vi 
ser også nødvendigheten av å sette et spesielt fokus på duodji-utøverne63 på Kola, og at 
det tilrettelegges for et fleksibelt finansieringsprogram for slike etableringer, for 
eksempel ved hjelp av nettverkskreditt.  

 
2. Árran - lulesamisk senter, Tysfjord som har iverksatt et arbeid med å utvikle et samarbeid 

mellom vepserne i Karelen, Russland og samene i Nordland64 og et studieopplegg om 
urfolk i et nordområdeperspektiv. For sistnevnte foreligger det en egen rapport65. 
Prosjektene er en del av Handlingsplanen for Nordland fylkeskommunes nordområdesatsing 
(jf. punkt 2.4.4 foran).  

 

3.3 Andre gjøremål 

3.3.1 Utvidelse av nettverket 
 
Når det gjelder opptak av nye samiske institusjoner som medlem av Samiske institusjoners 
nordområdenettverk, ble følgende prinsippvedtak66 fattet 09.02. 2007: 
 
�Samiske institusjoner som ønsker å tiltre Samiske institusjoners nordområdenettverk opptas 
som medlemmer på bakgrunn av en skriftlig søknad med bekreftelse på at de slutter seg til: 
1. �Avtale om samarbeid mellom samiske institusjoner om nordområdespørsmål� inngått 

29.juni 2006. 
2. Nettverkets vedtak av 29.06. 2007 om at Árran er nettverkets koordinator og at hver 

institusjon utpeker en nettverkskoordinator. 
 
Finansieringsinstitusjoner som bidrar økonomisk til nettverkets virksomhet, kan delta på 
nettverkets møter som observatører i det tidsrom finansieringen omfatter. Observatørene 
dekker egne utgifter�. 
 
På denne bakgrunn ble følgende samiske institusjoner godkjent 06.12. 2007 som nye 
medlemmer av nettverket med umiddelbar tiltredelse67: 

" Saemijen Sijte, Snåsa, Nord-Trøndelag 
" Sijti Jarnge/Samisk kultursenter, Hattfjelldal, Nordland 

                                                                                                                                                                              
! www.seg.deatnu.no/index.htm  
63 Duodji � samisk husflid 
64 Prosjektet er en del av Handlingsplanen for Nordland fylkeskommunes nordområdesatsing. For opplysninger: 
! http://arran.custompublish.com/vepsere.108274.no.html  
65 Studieopplegg om urfolk i et nordområdeperspektiv. Endelig rapport av 28.august 2008: 
! http://arran.custompublish.com/studieopplegg-om-urfolk-i-et-nordomraadeperspektiv.4505044-43226.html  
66 Se nettverkets protokoll 1 2007 sak 03/07 Godkjenning av medlemsinstitusjoner og observatører: 
! http://arran.custompublish.com/protokoll-1-2007-samiske-institusjoners-nordomraadenettverk.4495854-

70801.html  
67 Se nettverkets protokoll 2 2007 sak 08/07 Godkjenning av medlemskap for ..: 
! http://arran.custompublish.com/protokoll-2-2007-samiske-institusjoners-nordomraadenettverk.4495858-

70801.html  
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" Várdobáiki samisk senter, Nordland/(Troms) 

3.3.2 Forskernettverk og samisk kompetansesenter på Kola 
 
Samisk høgskole holdt et fagseminar 21.- 22.11. 2007 om perspektiver for urfolksrelatert 
forskning og spredning av informasjon om østsamene. På seminaret drøftet forskere fra russisk 
og skandinavisk side framtidige behov for urfolksrelatert forskning på Kola, nettverksdannelse 
og et framtidig samisk kompetansesenter i Lujávri/Lovozero i Murmansk fylke, Russland. Det 
ble besluttet å utvikle et nettverk mellom de tilstedeværende forskerne og Samisk høgskole og 
å avholde et internasjonalt seminar på Kola i 2009. Om nettverksdannelser uttaler Regjeringens 
ekspertutvalg for nordområdene seg i sluttrapporten av juni 2008 blant annet: 

”Samtidig må samisk institusjoner som driver med forskning, undervisning, kunnskaps-, 
nærings- og kulturutvikling styrkes, og det må utvikles nettverk i et grenseoverskridende 
perspektiv. Eksempel på slike nettverk er Urfolksnettverket innen forskning og utdanning, 
Samiske institusjoners nordområdenettverk og et samisk forskningsnettverk på Kola 
(under utviklingen).” (jf. punkt 2.6.2 Urfolk s.14). 

 
Det ikke er etablert spesifikke samiske institusjoner blant samene i Russland. Det svekker 
mulighetene for å utvikle et bærekraftig grenseoverskridende samarbeid mellom samiske 
institusjoner i de land samer bor, sett i et nordområdeperspektiv. Samtidig er det indre behov 
for å utvikle samiske institusjoner for ulike formål blant samene i Russland stort. Derfor er det 
av stor betydning, både for den lokale samiske befolkningen på Kola, for det 
grenseoverskridende samiske samarbeidet mellom Finland, Norge, Sverige og Russland, og for 
helheten i samarbeidet mellom de åtte arktiske land, at det etableres et samisk 
kompetansesenter på Kola i Russland. Et senter som kan fungere i den lokale samiske 
kompetanseutviklingen på Kola, og som nasjonal samisk partner i Russland i det 
grenseoverskridende nordområdeutviklingsarbeidet blant samiske institusjoner i Finland, 
Norge, Sverige og Russland.  
 
På denne bakgrunn støttet Samiske institusjoners nordområdenettverk 06.12. 2007 utviklingen 
av forskernettverket, det lokale samiske initiativ som foreligger om å etablere et samisk 
kompetansesenter i Lujávri/Lovozero i Murmansk fylke, Russland og ba aktuelle myndigheter, 
finansieringsinstitusjoner og NGO�er om å bidra til etablering, drift og utvikling av senteret68.  
Særutskrift av nettverkets vedtak om samisk kompetansesenter på Kola følger vedlagt. 
 
Etableringen av et samisk kompetansesenter i Lujávri/Lovozero, Murmansk fylke i Russland 
må gjennomføres som et eget prosjekt med særskilt finansiering.  
 
Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene har i sin sluttrapport av juni 2008 anbefalt at man 
må: 

”Følge opp (i regi av Samiske institusjoners nordområdenettverk) det lokale samiske 
initiativet i Lujávri/Lovozero i Murmansk fylke, Russland om etablering av et samisk 
kompetansesenter på Kola i Russland.” (jf. punkt 2.6.2 Urfolk s.15). 

 

3.3.3 Ikke-iverksatte tiltak 
 
                                                        
68 Se nettverkets protokoll 2 2007 sakene 15/07 og 16/07 (jf. foranstående fotnote).  
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Planlagte arbeidsoppgaver for 2007 for Samiske institusjoners nordområdenettverk (jf. punkt 
3.1 foran) som ikke ble iverksatte i tidsperioden 2007 � våren 2008 er arbeidsoppgave: 
 
Nr 4: 
b. Vurdere å ekspandere nettverket over landegrensene til samiske institusjoner i Finland, 

Sverige og Russland. Dette med unntak av Russland (jf. punkt 3.3.2 foran). Det planlagte 
seminaret for dette ble heller ikke avholdt, men gjenstår som en oppgave for oppfølging i 
det videre arbeidet i nettverket. 

c. Vurdere en utvikling av nettverket til å omfatte også andre saker enn nordområdespørsmål. 
Den planlagte drøftingen med sametingene og Samisk parlamentarisk råd, ble heller ikke 
gjennomført, men gjenstår som en oppgave for oppfølging i det videre arbeidet i nettverket. 

d. Den planlagte undersøkelsen av ulike finansieringsformer, sett i et lengre perspektiv, 
gjenstår som en oppgave for oppfølging i det videre arbeidet i nettverket. 

 
Nr 5: 
Den planlagte utredning og vurdering av mulighetene for medlemskap for Samiske 
institusjoners nordområdenettverk i NorthNorway European Office, Brussel, gjenstår som en 
oppgave for oppfølging i det videre arbeidet i nettverket. 
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Kapittel 4 Ressursbruk 

4.1 Møter og prosjektpersonell 
 
Avholdte møter i nettverket: 
 

" 11.- 12.juni 2006 i Kautokeino og Tromsø: Forberedende møter 
" 29.juli 2006 i Kautokeino: Undertegning av samarbeidsavtale og etablering av Samiske 

institusjoners nordområdenettverk 
" 4.- 8.september 2006: Arbeidsmøter i Kautokeino (jf. punkt 2.3.1 foran) 
" 9.februar 2007 i Kautokeino: Nettverksmøte 
" 6.desember 2007 i Alta: Nettverksmøte 

 
Foruten de formelle møtene, har spørsmål vedrørende nettverkets arbeid løpende blitt drøftet 
mellom de nettverksansvarlige i de respektive institusjonene muntlig, pr. email og ved uformelle 
møter i tilknytning til andre møter, seminarer og konferanser. 
 
De nettverksansvarlige er:  
 

" Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran - lulesamisk senter, koordinator, Tysfjord 
" Direktør Magne Ove Varsi, Gáldu � Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, 

Kautokeino 
" Styreleder Johan Mathis Turi, Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift, 

Kautokeino 
" Daglig leder Jan Roger Strømsmo, Saemijen Sijte, Snåsa 
" Forskningsdirektør Jelena Porsanger, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, Kautokeino 
" Daglig leder Håvald Hansen, SEG � Samisk nærings- og utredningssenter, Tana 
" Administrativ leder Harald Balto, Sijti Jarnge/Samisk kultursenter, Hattfjelldal 
" Styremedlem Ingolf Kvandahl, Várdobáiki samiske senter, Evenes 

 
Observatør: 
 

" Seniorrådgiver Karsten Bye, Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 
 

4.2 Prosjektkostnader og finansiering 
 

Kostnader           Kroner 
Lønn og sosiale kostnader 288 599
Utredningstjenester, oversetting, nettverksbygging på Kola, Russland 156 850
Reisekostnader og faglige seminarer 255 686
Trykksaker 68 827
Administrative kostnader 50 823
Sum kostnader 820 785
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Finansiering           Kroner 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  300 000
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 400 000
Egenkapital 120 785
Sum finansiering 820 785
 
I søknaden av 13.10. 2006 til Landsdelsutvalget var kostnadsbudsjettet totalt beregnet til 1,072 
millioner kroner. Eksterne finansieringstilsagn ble redusert med 200 000 kroner i forhold til 
omsøkt beløp. Kostnadene for prosjektet ble derfor tilpasset den totale finansieringen av 
prosjektet. Det omfatter også egenkapitalandelen i finansieringen. 
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Kapittel 5 Resultatvurdering og framtidige utfordringer 
 
Når det gjelder vurderinger av resultater oppnådd i prosjektperioden, er status følgende: 
 
1. Samiske institusjoners nordområdenettverk er etablert med åtte samiske 

medlemsinstitusjoner i Norge. De er fysisk lokalisert i Nord-Trøndelag, Nordland og 
Finnmark fylker. Institusjonene er: Saemijen Sijte, Snåsa, Sijti Jarnge-Samisk kultursenter, 
Hattfjelldal, Árran - lulesamisk senter, Tysfjord, Várdobáiki samisk senter, Evenes, Sámi 
allaskuvla (Samisk høgskole), Kautokeino, Gáldu � Kompetansesenteret for urfolks 
rettigheter, Kautokeino, Internalt fag- og formidlingssenter, Kautokeino og SEG � Samisk 
nærings- og utredningssenter, Tana. Eventuelle nye søknader om medlemskap vurderes 
løpende69.  

 
2. Med etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk, er de samiske 

institusjoners kapasitet i forhold til nordområdearbeidets utfordringer samlet sett økt. 
Samarbeidsrelasjoner er utviklet til å kunne påta seg større oppgaver, utøve spesifikke 
roller og samlet sett kunne bære et institusjonelt nasjonalt ansvar for utvikling av - og 
arbeid med spørsmål knyttet til urfolksdimensjonen i nordområdearbeidet.  

 
Siden etableringen av nettverket 29.06. 2006, har dog den økte kapasiteten løpende blitt 
�spist opp� av nødvendige gjøremål for å holde tritt i utviklingen av nordområdearbeidet. 
Det omfatter både forespørsler om bistand fra andre og synliggjøring av egne interne 
behov for utvikling. På sikt vil dette i en større sammenheng kunne utfordre balansen i det 
som Samiske institusjoners nordområdenettverk har omtalt som et prinsipielt viktig forhold 
i nordområdearbeidet: ”Å ivareta og legge til rette for urfolksdimensjonens indre og ytre 
perspektiv i nordområdeutviklingen” (jf. punkt 2.3.2 nr.1 foran). Spesielt om mesteparten 
av tilgjengelige økonomiske virkemidler i framtiden følger �det ytre perspektiv�. Derfor 
har vi med stor interesse merket oss at,  
 

•  det i St.meld.nr.28 (2007-2008) Samepolitikken om urfolksamarbeidet i 
nordområdene uttales at: ”Urfolk skal selv ha muligheter til å bygge opp kapasitet 
og kompetanse for å kunne utøve reell innflytelse på den generelle 
samfunnsutviklingen, og særlig utviklingen i nord” og at Regjeringen blant annet 
vil ”bidra til oppbygging av kapasitet ved de samiske institusjoner innen 
urfolksrelatert forskning” (jf. punktene 1.5.2 og 1.5.4 s.40-41). 

 
•  Sametinget har uttalt at: ”Det er svært viktig at urfolk selv forsker på sine egne 

forhold og deltar i den internasjonale kunnskapsoppbyggingen om nordområdene 
på egne premisser. Ulike samiske og urfolks institusjoner spiller her en sentral 
rolle. Disse må gis mulighet til kompetanseoppbygging, og det må tilrettelegges for 
institusjonssamarbeid.” (jf. Sametingsrådets melding om internasjonale 
satsingsområder av 09.10. 2006 punkt 4.3.7 omtalt i punkt 2.4.1 foran). 

 
 

                                                        
69 Riddu Riddu Senteret for nordlige folk ble etablert i Kåfjort, Troms fylke i januar 2008. Nettverket har vært i 
kontakt med senteret. 
! www.riddu.no/senter-for-nordlige-folk.44035.no.html  
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3. Med etableringen i Norge, er nå utfordringen å utvide Samiske institusjoners 

nordområdenettverk over landegrensene til også å omfatte samiske institusjoner i Finland, 
Sverige og Russland (jf. punkt 3.3.3 nr.4b foran).  Det fordrer først og fremst avklaring fra 
aktuelle samiske institusjoner i Finland og Sverige, men også sametingene i de respektive 
land. Samisk parlamentarisk råd er også et naturlig organ i denne sammenheng. Et eventuelt 
konkret initiativ i denne sammenheng må skje som et eget prosjekt med særskilt 
finansiering. Tilsvarende gjelder Russland der det ikke er etablert spesifikke samiske 
institusjoner blant samene i Russland, men der det foreligger et lokalt samisk initiativ som 
både nettverket og Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene støtter (jf. punkt 3.3.2 
foran og vedlegg 3).   

 
4. Samiske institusjoners nordområdenettverk er ikke en egen juridisk enhet eller på annen 

måte et selvstendig organ. Det er et nettverk hvis oppgave i etableringen først og fremst har 
bestått i samordning, fordeling av arbeidsoppgaver, prosjektutvikling og representasjon av 
samiske institusjoner ved ulike høve i nordområdearbeidet både nasjonalt og internasjonalt. 
Samtidig som arbeidet i tillegg har bestått i å etablere nettverket, er det også lagt vekt på å 
delta i utviklingen av det substansielle innholdet i nordområdearbeidet på ulike 
samfunnsområder. Dette på grunn av at de strategiske valg som nå foretas, vil bli førende 
for lang tid framover. Derfor har det også vært viktig å forankre arbeidet i de rammer 
Samisk parlamentarisk råd og Samerådet representerer globalt, Sametinget og sentrale 
myndigheter i Norge nasjonalt og Landsdelsutvalget, de nordlige fylkene og andre aktører 
regionalt.   

 
I denne sammenheng har utviklingen av samarbeidsperspektiver og rolleforståelser stått 
sentralt allerede i etableringen av nettverket (jf. vedlegg 1 og vedlegg 2 punkt II § 1 c og § 
2).  

 
5. Når det gjelder spørsmålet om å utvikle nettverket til å omfatte andre saker enn 

nordområdespørsmål, bør det følges opp først i forhold til Sametinget i Norge, før det 
reises overfor Samisk parlamentarisk råd (jf. punkt 3.3.3 nr.4c foran). Dette dels på grunn 
av at dannelsen av Samiske institusjoners nordområdenettverk i stor grad springer ut fra 
utfordringer sett i et ytre perspektiv i nordområdeutviklingen i Norge (jf. kapitlene 1 og 2 
og spesielt punkt 2.3.2 nr.1 foran), og dels fordi at det i tilknytning til Sametingets 
virksomhet allerede er etablert to nettverk som også omfatter noen av institusjonene i 
Samiske institusjoners nordområdenettverk. Disse er forumet for samiske språksentre70 og 
det nasjonale samiske museumsnettverket71. Et tredje moment er at alle samiske 
institusjoner møter utfordringer knyttet til lederskap, organisering, finansiering, 
rekruttering, nettverksbygging og samfunnskontakt m.m., selv om det skjer i ulike former 
og i varierende grad. Det foreligger i dag ikke organisert samarbeid av vesentlig betydning 
mellom samiske institusjoner på de nevnte feltene med unntak av noe nettverksbygging. Et 

                                                        
70 Sametinget opprettet forumet for samiske språksentre i 2004, som avholder et årlig møte. Jf. Sametingets 
årsmelding 2005 punkt 2.7 i St.meld. nr. 7 (2006-2007) Om Sametingets virksomhet i 2005: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld-nr-7-2006-2007-.html?id=408425  
71 Sametinget etablerte det nasjonale samiske museumsnettverket i 2006. Jf. Sametingets årsmelding 2007 
vedlegg 2 punkt 6.5 i St.meld. nr.28 (2007-2008) Samepolitikken: 
! www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-28-2007-2008-.html?id=512814  
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fjerde moment er at alle de samiske institusjonene har et forhold til Sametinget og berøres 
av Sametingets virksomhet om en i varierende grad.  

 
6. Et annet område der Samiske institusjoners nordområdenettverk kan bidra med kapasitet 

og kompetanse til, � forutsatt finansiering, - er det arktiske samarbeidet, 
Barentssamarbeidet, den nordlige dimensjon og øvrig internasjonalt arbeid der samer deltar. 
De fleste samarbeidsfelter har foruten politiske og administrative samarbeidsorganer, et 
system av arbeidsgrupper, ad-hoc grupper og andre arenaer der det trengs fagpersonell til 
ulike formål. Spørsmål vedrørende kontinuitet er svært viktig i denne sammenheng. En 
felles samisk vurdering av erfaringer, gjeldende normer og framtidige utfordringer med 
hensyn til rekruttering og opplæring av personell i denne sammenheng synes nødvendig.  

 
7. Nordområdearbeidet er både faglig utfordrende og ressursmessig krevende også språklig 

sett. Mye av arbeidet foregår på engelsk og dels russisk i tillegg til nasjonale nordiske 
språk. Samiske institusjoners nordområdenettverk bør prinsipielt sett også utføre sitt arbeid 
på samisk, selv om dette ennå ikke er fastsatt i form av interne regler. Bruken av antall 
språk har også en økonomisk side som må vurderes i forhold til andre viktige sider i 
nettverkets videre arbeid.   

 
8. Til slutt vil Samiske institusjoners nordområdenettverk gi uttrykk for at vi har hatt behov 

for å arbeide både med etableringen av nettverket og utviklingen av det substansielle 
innhold i nordområdesatsingen samtidig. Disse to gjøremålene har til en viss grad forutsatt 
hverandre. Spesielt gjelder det prioritering av konkrete arbeidsoppgaver i forhold til 
utfordringer med hensyn til kapasitet og kompetanse. I denne sammenheng har det vært 
svært viktig å søke å forankre framdriften i arbeidet med nordområdeutviklingens 
urfolksdimensjon i de samiske institusjonene som deltar. Det foreligger et betydelig 
potensial for framtidig utvikling tilknyttet dette. 

 
 
 
 
Drag 3.september 2008 
 
 
 
Filip Mikkelsen 
direktør 
 

Sven-Roald Nystø 
Spesialrådgiver/koordinator
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N  o  r  d  o  m  r  å  d  e  n  o  t  a  t 
 
Gesi/Til: Samiske institusjoners nordområdenettverk 
Gæssta/Fra: Árran - lulesamisk senter 
Biejvve/Dato: 4.juli 2008  
 

Vedlegg 1 Samene og nordområdene – Samarbeid og roller   
 
I samarbeidsavtalen av 29.juni 2006 mellom de samiske institusjonene som etablerte Samiske 
institusjoners nordområdenettverk er det i § 2 uttalt at samarbeidspartene vil delta i arbeidet i 
form av tre kapasiteter. (jf. vedlegg 2). I det følgende er det gjort nærmere rede for den 
tenkning med hensyn til de �perspektiver, roller og kapasiteter� som ligger til grunn for 
etableringen av Samiske institusjoners nordområdenettverk.  
 
Den samiske satsingen i nordområdesammenheng kan deles inn i fire ulike nivåer når det gjelder 
perspektiver; 1: Det lokale perspektiv, 2 Det regionale perspektiv, 3: Det nasjonale perspektiv 
og 4: Det grenseoverskridende perspektiv. I tillegg til dette er det viktig å skille mellom de 
roller som ulike aktører har. Det vil være fruktbart å dele disse inn i tre typer, myndigheter, 
institusjoner og det sivile samfunn. Med utgangspunkt i Norge, er dette nærmere anskueliggjort 
i nedenstående figur: 

 
Myndigheter 

•  Stortinget 
•  Regjeringen 
•  Sametinget 

•  Fylkeskommuner 
•  Kommuner 
•  Sektormyndigheter 

 
 

Institusjoner    Sivile samfunn 
•  Samiske institusjoner 

(Árran, Várdobaiki, etc) 
•  Museer, kulturhus 
•  Universiteter og høgskoler 
•  Forskningsinstitusjoner 

•  Samiske organisasjoner  
•  Politiske partier 
•  Organisasjoner/lag/foreninger 
•  Næringslivet 
•  Folkegrupper/enkeltmennesker 

 
”Mange vil finne det interessant i å begynne å problematisere skissen og presse enkelte 
elementers plass med eksempler fra "det virkelige liv".  Det kunne være av interesse, særlig 
om det legges et historisk perspektiv til grunn.  Til det historiske bildet hører at både 
myndigheter og offentlige institusjoner er norske, mens det samiske er å finne i det sivile 
samfunn. Derfor kan det nok hende at når vi i dag bygger egne samiske institusjoner og 
utvikler samiske myndigheter, forveksler vi visse sider ved institusjonalisering med 
fornorskning.  Hos meg har arbeidslivets bestemmelser om arbeidstid, tjenesteveier og 
hierarkisk lederskap en tendens til å framstå mer som norske verdier, mens rettigheter til 
ferie, fritid, sykefravær og frihet fra plikter, framstår som samiske. Hvorfor det er slik hos 
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meg, og kanskje hos noen andre, kunne kanskje ha vært verdt litt forskning. Men uansett, - er 
dette fenomener som samisk samfunnsliv vil måtte forholde seg til også i framtiden.” 72  
 
Når det gjelder institusjoner i et samarbeidsperspektiv, kan det tales om deltakelse i form av tre 
ulike roller. Det er som deltaker, medaktør og hovedaktør innenfor ulike samfunnsfelt. Settes 
dette inn i en nordområdesammenheng, kan samiske institusjoner arbeide med dette i form av 
tre kapasiteter: 
1. Som deltaker i utviklingen av strategier og tiltak for nordområdene, både i et lokalt, 

regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv 
2. Som medaktør innen kunnskapsutvikling sammen med andre kunnskapsinstitusjoner 
3. Som hovedaktør for utvalgte satsingsområder sett i et urfolksperspektiv 

 
Hvilke av disse kapasitetene samiske institusjoner velger å satse på, vil avhenge av graden av 
de muligheter, rettigheter og plikter slike valg medfører. Slike vurderinger gjøres oftest 
løpende, men er spesielt viktige i institusjonenes strategiske arbeid. Av nedenstående tabell 
framgår noen karakteristika ved de respektive rollene: 
 

 Muligheter Rettigheter Plikter 
Deltaker x - ja ? - vurderes i hvert tilfelle nei/ytterst få 
Medaktør x - flere x - begrensede x - begrensede 
Hovedaktør x - alle x - alle x - alle 

(Vurderer man et spesifikt tema etter denne tabellen kan en fjerde kolonne med "Forventet resultat" satt helt til 
høyre bli svært nyttig). 

 
Tas det utgangspunkt i denne tabellen, er det forståelig at en institusjon isolert sett vil kunne 
velge å konsentrere seg om å være hovedaktør for flest mulig aktiviteter og søke å unngå 
rollene som medaktør og deltaker. En slik strategi vil over tid kunne medføre isolasjon og 
navlebeskuelse. Derfor gjelder det å utvikle en balanse i institusjoners valg og engasjement i 
disse. Synspunkter på hvor denne balansen skal gå, vil det være flere meninger om i den enkelte 
institusjon, og variere institusjonene i mellom. Strategiske beslutninger i strategiplaner, budsjett 
og årsplaner bør hele tiden reflektere dette forholdet. Samtidig må det også vises løpende vilje 
og fleksibilitet til å møte krav om endringer. 
 
 
 
Sven-Roald Nystø 
Spesialrådgiver 

                                                        
72 Kommentarer til figuren gitt av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran - lulesamisk senter i foredraget 
�Partnerskap og samarbeid mellom institusjoner � Framtidige utfordringer� på Árrans forskningskonferanse 
21.-22.03. 2006 på Drag i Tysfjord, Norge. 
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Vedlegg 2 Avtale om samarbeid mellom samiske institusjoner om 
nordområdespørsmål 
 
I. Fortale 
De samiske institusjonene Árran lulesamisk senter, Det internasjonale fag- og 
formidlingssenteret for reindrift, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Samisk 
Høgskole/Nordisk Samisk Institutt og Samisk nærings- og utredningssenter, viser til: 

•  det internasjonale samfunns økende oppmerksomhet om verdens nordområder, spesielt 
Arktis og den økte globale etterspørsel etter naturressurser i nordområdene  

•  de Arktiske staters økende satsing på utvikling av de respektive lands nordområder 
•  utviklingsarbeidet i Norge for å styrke landets posisjon i nordområdene og utvikle 

landets nordlige områder for å møte framtidige samfunnsmessige utfordringer 
•  at de nordlige regionale myndigheter i Norge, Finnmark, Troms og Nordland 

fylkeskommuner, sammen med Sametinget73 deltar i landets utvikling av den framtidige 
nordområdepolitikken 

•  våre egne mål og strategier, som er relevante for nordområdesatsingen 
 
at dette vil virke inn på samene og andre nordlige urfolk, og har merket seg: 
1. urfolkenes arbeid i Det arktiske samarbeidet, i Barentssamarbeidet og andre regionale 

grenseoverskridende samarbeidsfora for å kunne ta del i de prosesser som utvikles når 
det gjelder nordområdene 

2. at Samisk parlamentarisk råd og Sametingene i Finland, Norge og Sverige utvikler en 
politikk for hvordan samiske og andre urfolks rettigheter og interesser implementeres i 
de respektive lands nordområdepolitikk og i det sirkumpolære samarbeidet forøvrig 

3. Samerådets plass som permanent deltaker i Arktisk råd sammen med andre arktiske 
urfolksorganisasjoner (NGO�s) og Sametingenes deltakelse i de respektive lands 
delegasjoner 

 
erkjenner:  
1. nordområdearbeidets indre og ytre perspektiv når det gjelder urfolksdimensjonen; 

•  samarbeidet mellom samene og andre urfolk 
•  samarbeidet mellom urfolk og den øvrige befolkning 

2. at samenes deltakelse i nordområdearbeidet må ta utgangspunkt i noen prinsipielle 
perspektiver; 
•  samenes status og vern som urfolk gjennom nasjonal lovgivning og 

politikkutvikling, samt den internasjonale rettsutvikling for urfolk 
•  Sametinget som samenes representative myndighetsorgan i Norge og Samisk 

parlamentarisk råd som samenes representative fellesorgan sett i et 
grenseoverskridende perspektiv i Finland, Norge, Russland og Sverige 

•  tradisjonell og moderne samisk samfunnsgeografi 

                                                        
73 Sametinget har inngått en samarbeidsavtale med: 

1. fylkeskommunene Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner om tiltak i 
sørsamiske områder,  

2. Nordland fylkeskommune for resten av fylket,  
3. Troms fylkeskommune om tiltak i Troms 
4. og Finnmark fylkeskommune om tiltak i Finnmark 

Árran arkiv: 46-06/0065 doc2787
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•  at samene som urfolk må integreres i den framtidige nordområdesatsingen som en 
gjennomgående dimensjon, og skal omtales særskilt der det er nødvendig 

•  at samenes og andre urfolks tradisjonelle kunnskap integreres i kunnskapsutvikling 
og forvaltning av nordområdene 

3. at med et formelt samarbeid, vil disse institusjonene samlet sett stå sterkere i 
nordområdesamarbeidet, sett både i et indre urfolksperspektiv og i forhold til øvrige 
samarbeidsparter sett i et regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv 

 
og vil med dette uttrykke vilje til aktivt å delta i nordområdearbeidet, både enkeltvis, i felleskap 
og sammen med øvrige relevante samarbeidspartnere. 
 
II. Samarbeid 
På denne bakgrunn vil disse institusjonene, ut fra de enkeltes respektive fagkompetanse 
innenfor sine fagområder, sammen som samiske institusjoner med dette inngå denne avtale om 
samarbeid i nordområdespørsmål.  
 
Samarbeidet gjennom denne avtalen skjer på frivillig basis mellom likeverdige parter. Avtalen er 
ikke til hinder for samarbeid i saker som ikke er nevnt i avtalen. De samarbeidende samiske 
institusjonene, heretter kalt samarbeidspartene er enige om følgende forhold som særs viktige 
for urfolk i utviklingen av nordområdene. Det gjelder: 
1. å bygge opp kapasitet i befolkningen til å kunne: 

•  delta i politisk virksomhet, være premissleverandør og bidra til økt samfunnsansvar 
og � engasjement, og  

•  selv på en proaktiv måte møte og nyttiggjøre seg de muligheter framtidsutviklingen 
gir, og svare på de utfordringer økt press på tradisjonelle næringer, kultur og 
samfunnsliv medfører 

2. å heve kompetansen i befolkningen i vår deltakelse i den moderne samfunnsutvikling, 
samtidig som vi ivaretar vår forankring i våre tradisjoner, kultur og samfunn 

3. å utvikle bærekraftige institusjoner til å ivareta og utvikle urfolkenes kollektive 
hukommelse, tradisjonelle kunnskap og språk som grunnlag i styrkingen av 
institusjonenes virksomhet 

4. å integrere urfolkenes tradisjonelle kunnskaper, innsikt og forståelse av tilpasninger til 
endringer, inn i planlegging, forvaltning og overvåking av samfunnsutviklingen,  

 
§ 1 Formål 
Samarbeidspartene har følgende formål med avtalen: 

a. utvikle et varig samarbeid mellom partene i saker som vedrører nordområdespørsmål 
b. gjennom et felles nettverk å samordne og koordinere arbeidet med 

nordområdespørsmål, herunder identifisere fellesoppgaver 
c. å avklare samarbeidspartenes ulike roller, ansvarsområder og berøringspunkter i forhold 

til nordområdearbeidet. Avtalen skal dog ikke være til hinder for at institusjonene hver 
for seg kan arbeide med � og eventuelt innta egne standpunkter i saker vedrørende 
nordområdesatsingen 

 
§ 2 Nærmere om samarbeidspartene 
Samarbeidspartene vil delta i arbeidet i form av tre kapasiteter: 
1. Som deltaker i utviklingen av strategier, både i et regionalt, nasjonalt og 

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

3. Som hovedaktør for utvalgte satsingsområder sett i et urfolksperspektiv 
 
Samarbeidspartene vil understreke de respektive institusjoners samfunnsnyttige virksomhet i et 
nordområdeperspektiv, og framheve: 

•  Árrans beslutning om å delta i nordområdearbeidet og utvikle det til et strategisk 
satsingsområde.   

•  behovet for å utvikle oppgaven til Det internasjonale fag- og formidlingssentret for 
reindrift; 

o som faglig koordinator for saker som angår sirkumpolar reindrift og sentrets 
ansvar for dokumentasjon av tradisjonskunnskaper i reindriften  

o som et permanent senter med en fast finansiering over statsbudsjettet 
•  at informasjons- og kontaktvirksomheten til Kompetansenteret for urfolks rettigheter 

styrkes og videreutvikles som et spesialisert menneskerettighetsmiljø innenfor sitt 
mandatområde  

•  viktigheten av Samisk Høgskole/Nordisk Samisk Institutt for videreutvikling av samisk 
forskning og høyere utdanning i et allsamisk- og urfolksperspektiv. I denne forbindelse 
vises det bl.a. til uttalelser fra Den 18. Samekonferanse og Den 3. Verdenskongressen 
for reindriftsfolk om at Samisk Høgskole i framtiden utvikles til et samisk universitet 
med hovedansvar for samisk forskning og høyere utdanning. 

•  Samisk nærings- og utredningssenter i Tana utvikler et nærmere samarbeid innenfor 
næringsutvikling og nettverksbygging m.m. i nordområdene 

 
§ 3 Navn og organisering 
Nettverkets navn er: 
1. Sámi ásahusaid davviguovlluid fierpmádat/Samiske institusjoners nordområdenettverk  
2. og organiseres med; 

a. Representantskapsmøtet som det øverste organ. Det møtes en gang hvert år.  
b. Hver institusjon oppnevner en nettverksansvarlig   
c. En koordinator for nettverket 

 
§ 4 Utvidelse av avtalen 
Andre samiske institusjoner kan tiltre avtalen etter søknad innenfor avtalens formål.  
 
§ 5 Gyldighet og endring 
Denne avtalen trer i kraft med samarbeidspartenes signaturer. Endringer i avtalen kan bare 
foretas av samarbeidspartene. Hver av partene kan si opp egen deltakelse i avtalen med minst 6 
måneders varsel.  
 
Guovdageaidnu 29. juni 2006 
Árran lulesamiske senter  Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift 
Filip Mikkelsen, direktør  Johan Mathis Turi, styreleder 
 
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter  Samisk nærings- og utredningssenter 
Jan Henry Keskitalo, Styreleder   Elin Sabbasen, daglig leder 
 

Sámi Állaskuvla/Sámi Instituhtta 
Mai Britt Utsi, styreleder og rektor 
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Sáme ásadusáj nuorttaguovlo værmádak 
Sámi ásahusaid davviguovlluid fierpmádat 
Samiske institusjoners nordområdenettverk 
The Sami Institutions Network on High North Affairs 
Контактная сеть саамских учреждений Севера 

Árran arkiv: 08/0003#6307v1/SRN 
 
 

Vedlegg 3 Særutskrift av møteprotokoll – Sak 08/07 Samisk 
kompetansesenter på Kola 
 
Møte: 6.desember 2007 i Alta. Av 8 medlemsinstitusjoner var 7 til stede. 
 
 
Sak 08/07 Samisk kompetansesenter på Kola 
 
Vedtak: 
 
Samiske institusjoners nordområdenettverk viser til sin arbeidsplan 2007, der det uttales som et 
mål å utvide nettverket med samiske institusjoner i Finland, Sverige og Russland (jf. punkt 5a). 
Dette ut fra de behov som foreligger for et bredere samiske institusjonelt samarbeid i et 
grenseoverskridende perspektiv, sett i forhold til de utfordringer nordområdespørsmålene 
representerer. En nærmere omtale av disse er gitt i samarbeidsavtalen av 29.06. 2006 mellom 
de samiske institusjonene som grunnla nettverket.  
 
Behovet for � og ønske om et forsterket engasjement over landegrensene i forbindelse med 
nordområdene er understreket av myndigheter, institusjoner, organisasjoner, næringsliv og 
andre interesserte sett både i et nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv. Det omfatter også 
urfolkenes situasjon, deltakelse og framtidsutsikter. Urfolkene er på ulike måter og i varierende 
grad inkludert i de samarbeidsrelasjoner som er skapt for å møte nordområdeutfordringene. Det 
gjelder både i et nasjonalt perspektiv i de respektive land der urfolk bor, og i internasjonale 
grenseoverskridende strukturer som Barentssamarbeidet, Det arktiske samarbeidet og Den 
nordlige dimensjon.  
 
Sametinget i Norge har i sitt nordområdeengasjement understreket at det er viktig å bidra til at 
samene i Russland styrker forutsetningene for bevaring og utvikling av sitt språk, kultur og 
samfunnsliv. Den grenseoverskridende samhandlingen og kulturutvekslingen mellom urfolkene 
i nordområdene, styrker identiteten, fellesskapet og den kulturelle selvforståelsen, og gir fokus 
også på den menneskelige dimensjonen og det kulturelle mangfoldet i nordområdene. Det må 
derfor tilrettelegges for ulike arenaer for kulturmøter og kulturutveksling (jf. Sametingsrådets 
melding av 9.10.2006 om internasjonale satsingsområder, som fikk Sametingets enstemmige 
tilslutning 30.11. 2006 i sak 49/06).  
 
Sametinget savner også flere kompetansehevende tiltak for urfolk for å kunne delta i nye 
økonomiske aktiviteter. Opplæring i lederskap, entreprenørskap og markedsforståelse er ofte 
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kritiske faktorer for økonomisk bærekraftig virksomhet. Det kreves ny kunnskap for å kunne 
videreutvikle urfolksdimensjonen til et internasjonalt kompetanseprodukt som gir regional 
verdiskapning. Det finns et ubrukt potensial i samling, utvikling og institusjonalisering av 
kompetanse om urfolks rettigheter og samfunnsforhold i et sirkumpolart grenseoverskridende 
perspektiv. Tinget tar derfor til ordet for at det utvikles bærekraftige samiske institusjoner for å 
ivareta og utvikle tradisjonelle kunnskaper og vår kollektive hukommelse. Kompetansen må 
heves slik at samene er i stand til å delta i den moderne samfunnsutviklingen uten å miste 
forankringen til samiske tradisjoner og kultur.  
 
Behovet for gode vilkår for å sikre, videreføre og nytte urfolkenes kunnskaper og kompetanse 
og gode vilkår for utvikling av nødvendige urfolksinstitusjoner understrekes også av 
Arbeidsgruppen for urfolk i Barentssamarbeidet i handlingsplanen for urfolk 2005-2008. 
Utdanning og kompetanse er av avgjørende betydning for urfolkenes fremtidige utvikling. Økte 
og endrede kunnskapskrav i samfunnet skaper nye utfordringer. Individer, bedrifter, 
organisasjoner og hele områder stilles overfor nye utfordringer som krever ny tenkning og 
andre former for planlegging og strategier. Viktig i denne sammenheng er å bygge videre på 
tradisjonell og lokal kunnskap. Innsikt i og gjensidig toleranse overfor andre kulturer og 
systemer danner en grunnpilar. Det ligger et betydelig potensial i utveksling av kompetanse 
mellom kulturer og over riksgrensene. Viten om verdiskapning med grunnlag i områdets 
ressurser vil være viktig ved utvikling av næringer. Utdanning er særdeles viktig for 
videreføring av urfolksspråkene. Gjennom forskning skapes ny kunnskap og viten, noe som 
igjen danner grunnlag for urfolkenes vekst og utvikling. Gode utviklede skoler og utdannings- 
og forskningsinstitusjoner utviklet av og for urfolkene, er nøkler i utdannings- og 
kompetansesammenheng.  
 
Når det gjelder kunnskapsproduksjon og kompetanse i nordområdene, har Regjeringen i Norge 
i sin nordområdestrategi av 1.12.2006 uttalt at kunnskap og kompetanse om nordområdene 
skal bygges opp i nord, samtidig som det sikrer gode forbindelser til kunnskapsmiljøer i andre 
deler av landet, og at vi samarbeider med fagmiljøer i andre land, ikke minst i Russland. 
Regjeringen vil styrke det internasjonale utdannings- og forskningssamarbeidet i og om 
nordområdene, ikke minst samarbeidet med Russland. Urfolksdimensjonen ved 
kunnskapsutviklingen i nord er viktig. Regjeringen vil at urfolkene skal ha en sterk posisjon og 
rolle i utviklingen av egen situasjon, og vil bidra til at urfolkene får økte muligheter til å 
samhandle seg i mellom og med aktuelle samarbeidspartnere i nordområdene. Urfolkenes 
situasjon er en naturlig og viktig del av samarbeidet med Russland. Urfolk må selv ha 
muligheter til å bygge opp kapasitet og kompetanse for reell innflytelse på og medvirkning i 
den generelle samfunnsutviklingen, og særlig utviklingen i nord. Regjeringen vil bidra til 
oppbygging av kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forskning (jf. 
nordområdestrategien kapitlene 2 og 3).  
 
Samisk institusjoners nordområdenettverk viser til at det ikke er etablert spesifikke samiske 
institusjoner blant samene i Russland. Det svekker mulighetene for å utvikle et bærekraftig 
grenseoverskridende samarbeid mellom samiske institusjoner i de land samer bor, sett i et 
nordområdeperspektiv. Samtidig er det indre behov for å utvikle samiske institusjoner for ulike 
formål blant samene i Russland stort. Derfor er det av stor betydning, både for den lokale 
samiske befolkningen på Kola, for det grenseoverskridende samiske samarbeidet mellom 
Finland, Norge, Sverige og Russland, og for helheten i samarbeidet mellom de åtte arktiske 
land, at det etableres et samisk kompetansesenter på Kola i Russland. Et senter som kan 
fungere i den lokale samiske kompetanseutviklingen på Kola, og som nasjonal samisk partner i 
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Russland i det grenseoverskridende nordområdeutviklingsarbeidet blant samiske institusjoner i 
Finland, Norge, Sverige og Russland. Samiske institusjoner nordområdenettverk viser til det 
lokale samiske initiativ som foreligger om å etablere et samisk kompetansesenter i 
Lujávri/Lovozero i Murmansk fylke, Russland, støtter det initiativet og ber aktuelle 
myndigheter, finansieringsinstitusjoner og NGO�er om å bidra til etablering, drift og utvikling 
av senteret.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Rett utskrift bevitnes: 
 
 
Sven-Roald Nystø 
Spesialrådgiver 

 


