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1 Innledning 
Sametinget er en nettobudsjettert virksomhet og disponerer eventuelt positivt årsresultat og har 
ansvaret for å dekke eventuelt negativt årsresultat. Eventuelt underskudd dekkes inn ved neste års 
budsjett. Sametinget foretar årlige budsjettrevisjoner i plenum i juni måned, på bakgrunn av vedtaket 
av årsmelding i mars som også inkluderer årsregnskapet. 
 
Sametinget kan forvalte post 50-midler tildelt fra departementene fritt. Dette gjelder ikke øremerkede 
midler som kommer fra andre departementale poster, så som postene 22 og 72. Tilleggsbevilgningene 
vil likevel tas med i det reviderte budsjettet. 
 
Iht. sak 5/22 Sametingets årsmelding for 2021, del 6 - årsregnskap og note 7 avregning 
bevilgningsfinansiert virksomhet, har Sametinget positiv egenkapital/overskudd på  
kr 8 822 250 pr. 31.12.2021. 
 
Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslått følgende tilleggsbevilgning: 

• Kr 1 000 000 til tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehagetilbud. 
o Kr 750 000 fordeles til veiledningsordning for kompetanseheving og implementering 

av sterke språkmodeller i samiske barnehager og på samiske skoler, jf. kapittel 5. 
o Kr 250 000 fordeles til tilskuddsordningen tilskudd til samiske barnehager og 

barnehager med samisk avdeling, jf. kapittel 5.7.2. 
 
Dette gir til sammen kr 9 822 250 som skal fordeles ved revidert budsjett for 2022. 
Refordelingen av budsjettet for 2022 fremgår av tabellene nedenfor med tilhørende omtale av de 
enkelte poster. 
 

2 Samlet bevilgning til Sametinget 

 

Budsjett
 2022

Rev. nasj.- 
bud. 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022

560.50 Kommunal- og moderniseringsdepartementet - KMD 559 645 000 1 000 000 0 560 645 000
1429.71 Klima- og miljødepartementet - KLD                                                                                                                                                                                                                             0 0 0 0
225.63 Kunnskapsdepartementet - KD 15 000 000 0 0 15 000 000
328.78 Kulturdepartementet - KUD 2 040 000 0 0 2 040 000
Totalt bevilget 576 685 000 1 000 000 0 577 685 000
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3 Sametingets økonomiske 
rammefordeling 

 
 
 

4 Språk 
4.3.1 Virkemidler innsatsområder - Språk 

 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022

Avvik i %

Driftsinntekter
Inntekt fra bevilgninger 576 685 000 1 000 000 577 685 000 0,2 %              
Sum driftsinntekter 576 685 000 1 000 000 577 685 000 0,2 %              

Driftskostnader
Drift politisk nivå 33 512 000 500 000 34 012 000 1,5 %              
Drift administrasjon 144 899 000 540 250 145 439 250 0,4 %              
Sum driftskostnader 178 411 000 1 040 250 179 451 250 0,6 %              

Driftsresultat 398 274 000 -40 250 398 233 750 -0,0 %             

Økonomiske virkemidler
Direkte tilskudd 250 051 000 2 350 000 252 401 000 0,9 %              
Søkerbasert tilskudd 97 185 000 1 800 000 98 985 000 1,9 %              
Avtale  31 625 000 0 31 625 000 0,0 %              
Prosjekt 18 263 000 3 350 000 21 613 000 18,3 %            
Konferanse og evaluering 1 150 000 1 282 000 2 432 000 111,5 %          
Sum økonomiske virkemidler 398 274 000 8 782 000 407 056 000 2,2 %              

ÅRSRESULTAT 0 -8 822 250 8 822 250

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Bruk av samisk språk 49 058 000 0 49 058 000 0,0 %              
Utvikling av samiske språk 60 003 000 -100 000 59 903 000 -0,2 %             
Hjertespråket 4 050 000 600 000 4 650 000 14,8 %            
Sum 113 111 000 500 000 113 611 000 0,4 %              
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4.5.1 Samletabell - Utvikling av samiske språk 

 
 
 

4.5.12 Rettskrivningsordbok sørsamisk - prosjekt 
På grunn av kapasitetsutfordringer må arbeidet med sørsamisk rettskrivingsbok utsettes. Når Sámi 
giellagáldu er etablert vil de få i oppdrag å utarbeide sørsamisk rettskrivingsbok. 
 
Posten reduseres med kr 100 000 i 2022. 
 

4.6.1 Samletabell - Hjertespråket 

 
 
 
  

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

10101 Språkutvikling i kommuner - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                                   14 903 000 0 14 903 000 0,0 %              
10151 Språkutvikling i fylkeskommuner - direkte tilskudd 1 450 000 0 1 450 000 0,0 %              
Samiske språksentre - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                             28 892 000 0 28 892 000 0,0 %              
14501 Språksentertreff - konferanse                                                                                                                                                                                                                                  100 000 0 100 000 0,0 %              

12101 Stipend til elever med samisk i videregående 
skole 3 000 000 0 3 000 000 0,0 %              

12102 Språkstipend høyere utdanning - søkerbasert 
tilskudd 400 000 0 400 000 0,0 %              

13501 Rettskrivningsbok for lulesamisk og sørsamisk - 
prosjekt 100 000 -100 000 0 -100,0 %         

13001 Sámi giellagáldu - avtale 5 258 000 0 5 258 000 0,0 %              
12010 Dokumenteringstiltak - søkerbasert tilskudd 1 200 000 0 1 200 000 0,0 %              

12020 Språktiltak i forbindelse med Sámi giellavahkku  - 
søkerbasert tilskudd 900 000 0 900 000 0,0 %              

12030 Språkutviklingstiltak - søkerbasert tilskudd 2 800 000 0 2 800 000 0,0 %              

12040 Samiske språktiltak i lule, sør- og markasamisk 
område - søkerbasert tilskudd 1 000 000 0 1 000 000 0,0 %              

Sum 60 003 000 -100 000 59 903 000 -0,2 %             

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

13701
Språkløyper - nasjonal strategi for lesing og 
skriving - direkte tilskudd til Sámi 
Lohkanguovddaš 1 900 000 0 1 900 000 0,0 %              

13713 Digital plattform for barn og unge - prosjekt 150 000 -150 000 0 -100,0 %         
13704 Sámi giellavahkku - prosjekt 700 000 0 700 000 0,0 %              
13705 Samisk språkområde - prosjekt 400 000 0 400 000 0,0 %              

13709 Rekrutteringsstrategier - direkte tilskudd til Samisk 
videregående skole og reindriftsskole 500 000 150 000 650 000 30,0 %            

13710 Særskilte rekrutteringstiltak sør og lulesamisk - 
prosjekt 400 000 0 400 000 0,0 %              

13706 Oppfølging av utredning om språksituasjonen for 
sør- og lulesamisk språk - prosjekt 0 100 000 100 000 -

13714 Oppfølging av utviklingsprogrammer for sør- og 
lulesamisk språk - prosjekt 0 200 000 200 000 -

13703 Utredning om samisk språkombud 0 300 000 300 000 -
Sum 4 050 000 600 000 4 650 000 14,8 %            
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4.6.2.2 Digital plattform for barn og unge - prosjekt 
På grunn av kapasitetsutfordringer må arbeidet med digital plattform utsettes. Sametinget vil vurdere 
hvordan oppfølging av dette arbeidet skal gjøres videre. 
 
Posten reduseres med kr 150 000 i 2022. 
 

4.6.4.1 Rektrutteringsstrategier - direkte tilskudd til Samisk videregående skole og 
reindriftsskole 
Rekrutteringsstrategier - prosjekt gjøres om fra prosjekt til direktetilskudd. 
 
Det var satt av kr 500 000 til prosjektet på budsjett 2022. I forbindelse med det strategiske arbeidet for 
å øke rekrutering til barnehage -og lærerutdanning vil Samisk videregående skole og reindriftsskole 
samle elever og gjennomføre aktiviteter som bidrar til at elever i den videregående skolen som har 
samisk språk i fagkretsen får et godt innblikk i hvordan det er å arbeide på skole eller i barnehage. Til 
dette trengs en økning på kr 150 000 sammenlignet med den opprinnelige bevilgningen til prosjektet.   
 
Posten økes med kr 150 000 i 2022. 
 

Oppfølging av utredning av språksituasjonen for pite-, ume- og 
skoltesamisk - prosjekt 
Mål: Utarbeidelse av tiltaksplan for de ulike språkene. 
 
I 2021 ble det gjennomført digitale møter hvor tema var utredningene om skolte-, pite- og umesamisk. 
Sametinget ser at det også var behov for fysiske møter. Sametinget har i mars 2022 gjennomført tre 
fysiske folkemøter hvor formålet er å samle pite-, ume- og skoltesamer for å få til gode samtaler om 
hvilke ønsker og behov befolkningen har for å styrke disse språkene og kulturen. I budsjett 2022 var 
det ikke satt av midler til møter i 2022. Midlene skal gå til å dekke utgiftene med folkemøtene: leie av 
lokaler, tolking, lett servering og underholdning. 
 
 
Det settes av kr 100 000 til formålet i 2022. 
 
 

Oppfølging av utviklingsprogrammer for sør- og lulesamisk språk - 
prosjekt 
Mål: Utarbeide utviklingsprogrammer for sørsamisk språk og lulesamisk språk. 
 
Arbeidet med utarbeidelse av utviklingsprogrammer for sør- og lulesamisk startet opp i 2021. Arbeidet 
videreføres i 2022, og det forventes at utviklingsprogrammene legges frem for Sametingets plenum i 
løpet av 2022. I budsjett for 2022 står det at det bare skulle brukes administrative ressurser til 
oppfølgingen av tiltaket. Sametinget ser imidlertid at det trenges bistand til et faglig grunnlag for 
arbeidet med programmene. Det trengs en økning på 200 000 kr til arbeidet med det faglige 
grunnlaget. 
 
Det settes av kr 200 000 til formålet i 2022. 
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Utredning av samisk språkombud - prosjekt 
Mål: Opprettelse av samisk språkombud 
 
Sametinget ser behov for at det opprettes et samisk språkombud som både sørger for informasjon om 
samiske språk – og opplærings rettigheter, bistår enkeltpersoner ved klager på brudd på språk og 
opplæringsrettigheter, gir veiledning til privatpersoner, kommunale og offentlige forvaltnings organer 
samt andre aktører, og aktivt påser at den enkelte får sine samiske språk og opplæringsrettigheter 
oppfylt. 
 
Midlene skal benyttes til en utredning av organisering og innhold i et samisk språkombud.  
I utredningen skal det gjøres en vurdering av administrative og økonomiske konsekvensene for 
opprettelsen av et samisk språkombud. Utredningen skal i tillegg gi forslag og drøfte ulike 
organisatoriske modeller for organisering av et samisk språkombud. 
 
Det settes av kr 300 000 til formålet i 2022. 
 
 

5 Oppvekst, opplæring, utdanning og 
forskning 

5.3.1 Virkemidler innsatsområder - Oppvekst, opplæring, utdanning 
og forskning 

 
 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

4 390 000 0 4 390 000 0,0 %              
Samiskspråklige barn i dagens samfunn 6 824 000 750 000 7 574 000 11,0 %            
Tradisjonell kunnskap i ny tid 7 813 000 1 800 000 9 613 000 23,0 %            
Kunnskap og kompetanse bygger fremtidens barnehager 150 000 0 150 000 0,0 %              
Samisk innhold i skolen 3 727 000 200 000 3 927 000 5,4 %              
Psykososialt læringsmiljø 1 000 000 0 1 000 000 0,0 %              
Læremidler 35 269 000 0 35 269 000 0,0 %              
Rekruttering til samisk høyere utdanning og forskning 2 850 000 0 2 850 000 0,0 %              
Sum 62 023 000 2 750 000 64 773 000 4,4 %              

SáMOS
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5.6.1 Samletabell - Samiskspråklige barn i dagens samfunn 

 
 
Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslått følgende tilleggsbevilgning: 
Kr 1 000 000 til tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehagetilbud. Kr 750 000 av 
disse midlene fordeles til veiledningsordning for kompetanseheving og implementering av sterke 
språkmodeller i samiske barnehager og på samiske skoler. 
 

Veiledningsordning for kompetanseheving og implementering av 
sterke språkmodeller i samiske barnehager og på samiske skoler - 
prosjekt 
Mål: Samiske barnehager og skoler gir barnehagetilbud og opplæring i samisk etter sterke 
språkmodeller. 
 
Ansatte og lærere i barnehagen og på skolen skal få hjelp til å styrke og utvikle språkarbeidet og 
implementere sterke språkmodeller i det pedagogiske arbeidet i barnehagen og opplæring i samisk på 
skolen. Sametinget vil derfor opprette en veiledningsordning for kompetanseheving og implementering 
av sterke språkmodeller i samiske barnehager og samiske skoler. Veiledere skal gjennom veiledning 
bidra til at samiske barnehager og skoler får kompetanseheving i bruk av sterke språkmodeller, og at 
sterke språkmodeller blir implementert i samiske barnehage og opplæring på samiske skoler. 
 
Det settes av kr 750 000 til formålet i 2022. 
 

5.7.1 Samletabell - Tradisjonell kunnskap i ny tid 

 
 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

17001 Tilskudd til samisk språkopplæring i barnehager - 
søkerbasert tilskudd 1 845 000 0 1 845 000 0,0 %              

17010 Tilskudd til prosjekter og utviklingsarbeid i 
barnehager - søkerbasert tilskudd 2 705 000 0 2 705 000 0,0 %              

17020 Utvikling av pedagogisk materiell for barnehager - 
søkerbasert tilskudd 1 540 000 0 1 540 000 0,0 %              

15001 Julevsáme sámástahtte - Vuonak Mánájåroj AS - 
direkte tilskudd 734 000 0 734 000 0,0 %              

18603
Veiledningsordning for kompetanseheving og 
implementering av sterke språkmodeller i samiske 
barnehager og på samiske skoler - prosjekt 0 750 000 750 000 -

Sum 6 824 000 750 000 7 574 000 11,0 %            

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

17030 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager 
med samisk avdeling - søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                       7 813 000 1 800 000 9 613 000 23,0 %            

Sum 7 813 000 1 800 000 9 613 000 23,0 %            
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5.7.2 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk 
avdeling - søkerbasert tilskudd 

 
 
 
Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslått følgende tilleggsbevilgning: 
Kr 1 000 000 til tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehagetilbud. Kr 250 000 av 
disse midlene fordeles til denne tilskuddsordningen. 
 
Sametingsrådet har i forbindelse med revidering av regelverket for tilskuddsordningen økt satsene for 
barnehagene. Resultatet av endringer er et økt budsjettbehov for denne tilskuddsordningen. 
 
Posten økes med kr 1 800 000 i 2022. 
 

5.9.1 Samletabell - Samisk innhold i skolen 

 
 

Pedagogiske fagdager 
Siden Sametinget ikke lenger arrangerer skolekonferanser er de pedagogiske fagdagene eneste 
samiske fagtilbud for spesialpedagogikklærere. Grunnet korona-pandemien ble denne konferansen 
utsatt, og posten ble ikke videreført i budsjett 2022. 
 
Det settes av kr 200 000 til formålet i 2022. 
 

6 Arealer, miljø og klima 
6.3.1 Virkemidler innsatsområder - Arealer, miljø og klima 

 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

17030 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager 
med samisk avdeling - søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                       7 813 000 1 800 000 9 613 000 23,0 %            

Sum 7 813 000 1 800 000 9 613 000 23,0 %            

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

18701 Revidering av læreplaner - prosjekt 2 500 000 0 2 500 000 0,0 %              

17101 Tradisjonell kunnskap i grunnopplæringen - 
søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                                                700 000 0 700 000 0,0 %              

15201 Nettverk for samiskopplæring - Sámi allaskuvla - 
direkte tilskudd                                                                                                                                                                                              527 000 0 527 000 0,0 %              

19502 Pedagogiske fagdager 0 200 000 200 000 -
Sum 3 727 000 200 000 3 927 000 5,4 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Forvaltning av arealer 3 233 000 600 000 3 833 000 18,6 %            
Naturmangfold 350 000 0 350 000 0,0 %              
Sum 3 583 000 600 000 4 183 000 16,7 %            
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6.4.1 Samletabell - forvaltning av arealer 

 
 
 

6.4.4 Forsøk om motorferdsel i utmark - prosjekt 
Det er satt av midler til dette prosjektet i 2022-budsjettet. Det er behov for å øke denne posten. 
 
Posten økes med kr 250 000 i 2022. 
 

Kunnskapsgrunnlag, forvaltning av verneområder/nasjonalparker - 
prosjekt 
 
Mål: Styrke kunnskapsgrunnlaget i tilknytting til forvaltning av verneområder/nasjonalparker. 
 
Det skal utarbeides en rapport/evaluering for å synliggjøre problemstillinger som kommer fram i 
forbindelse med forvaltning av verneområder: 
 

• Hvordan fungerer de nyere formålsbestemmelsene i dag sett opp mot utøvelse av samisk 
kultur eller næring?  

• Vurdere hvorvidt naturmangfoldloven fungerer etter hensikten i den praktiske forvaltningen.  
• Er forholdet til folkeretten ivaretatt etter intensjonen i den praktiske forvaltningen av 

verneområdene?  
• Hvordan fungerer ulike forbuds- og dispensasjonsbestemmelser i dag i forhold til utøvelse av 

samisk kultur eller næring?  
• Kartlegge eventuelle konkrete ulemper for samiske rettighetshavere og direkteberørte 

samiske lokalsamfunn forårsaket av verneforskrifter  
 
Kostnadene skal nyttes til kjøp av utredningskompetanse/utarbeiding av rapport. 
 
Det settes av kr 350 000 til formålet i 2022. 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

20001 Stiftelsen Protect Sápmi - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                                    1 124 000 0 1 124 000 0,0 %              

22001 Samiske rettigheter til arealer og ressurser - 
søkerbasert tilskudd 1 900 000 0 1 900 000 0,0 %              

23501 Forsøk om motorferdsel i utmark - prosjekt                                                                                                                                                                                                                     209 000 250 000 459 000 119,6 %          

23601 Kunnskapsgrunnlag, forvaltning av 
verneområder/nasjonalparker - prosjekt 0 350 000 350 000 -

Sum 3 233 000 600 000 3 833 000 18,6 %            
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7 Næringer 
7.3.1 Virkemidler innsatsområder - Næringer 

 
 
 

7.4.1 Samletabell - primærnæringer 

 
 
 

Evaluering av Fjordfiskenemndas mandat og virke 
Sametinget og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har blitt enige om å sette av kr 300 000 hver, 
til en prosess med å evaluere Fjordfiskenemnda mandat og virke. Prosessen med å utforme et anbud 
sammen med NFD er allerede påbegynt. Det er fortsatt usikkert når prosessen vil kunne være 
sluttført, men et konservativt anslag vil være at alle utbetalinger vil kunne være gjort ved utgangen av 
2022, eller ved begynnelsen av 2023. 
 
Det settes av kr 300 000 til formålet i 2022. 
 

Erfaringsinnheting fra beitekrisene i reindrifta - prosjekt 
To store beitekriser på tre vintre viser at klimaendringene allerede påvirker reindrifta sterkt, med både 
næringsmessige og menneskelige konsekvenser. Det er nødvendig å samle erfaringer fra hvordan 
beitekrisen påvirker, for å kunne planlegge for en fremtid der slike vintre kommer alt oftere. 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Primærnæringer 10 300 000 1 100 000 11 400 000 10,7 %            
Variert næringsliv 9 872 000 -450 000 9 422 000 -4,6 %             
Kreative næringer 3 555 000 -100 000 3 455 000 -2,8 %             
Duodji 14 476 000 0 14 476 000 0,0 %              
Sum 38 203 000 550 000 38 753 000 1,4 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

27010 Marine næringer - søkerbasert tilskudd 2 700 000 0 2 700 000 0,0 %              

27020 Jordbruk, hagebruk og skogbruk - søkerbasert 
tilskudd 1 850 000 0 1 850 000 0,0 %              

27030 Tilskudd til reindrift - søkerbasert tilskudd 1 750 000 0 1 750 000 0,0 %              
27040 Tilleggsnæring reindrift - søkerbasert tilskudd 1 500 000 0 1 500 000 0,0 %              

27050 Kombinasjons- og utmarksnæring - søkerbasert 
tilskudd 1 500 000 0 1 500 000 0,0 %              

28502 Oppfølging av reindriftsutvalget - prosjekt 600 000 0 600 000 0,0 %              
29501 Seminar om likestilling i reindrifta - konferanse 100 000 0 100 000 0,0 %              
29502 Rovviltseminar 300 000 0 300 000 0,0 %              

29601 Evaluering av fjordfiskenemdas mandat og virke
0 300 000 300 000 -

28801 Erfaringsinnhenting fra beitekrisene i reindrifta - 
prosjekt 0 800 000 800 000 -

Sum 10 300 000 1 100 000 11 400 000 10,7 %            
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Sametinget vil samle næringsutøvere for erfaringsdeling etter beitekrisene og fremme anbefalinger for 
veien videre. 
 
I tillegg vil Sametinget samle relevante aktører for å arbeide med et kunnskapsgrunnlag og drøfte 
mulige scenarier for framtida for reindrifta. 
 
Det settes av kr 800 000 til formålet i 2022. 
 

7.5.1 Samletabell - Variert næringsliv 

 
 
 

7.5.6 Samisk reiseliv - prosjekter 
Prosjektet har hatt mange delprosjekter over flere år. De fleste prosjektene er avsluttet allerede i 2021. 
I 2022 er det kun Faamoe-lokalmat som gjennomføres, og det vil avsluttes i løpet av første halvår. Det 
er derfor et redusert behov for gjennomføring av prosjektene i 2022 enn det som er budsjettert. 
Eventuelle oppfølginger av de avsluttende prosjektene vil komme i 2023. 
 
Posten reduseres med kr 450 000 i 2022. 
 

7.6.1 Samletabell - Kreative næringer 

 
 
 

7.6.3 Kompetansebaserte kreative næringer - prosjekter 
Šoop Šoop - samiske designdager, er det største prosjektet som gjennomføres innenfor 
Kompetansebaserte kreative næringer. De andre prosjektene som har vært knyttet til denne posten er 
avsluttet i 2021, med unntak av Merkevareordning for samisk design, som er løftet opp til Samisk 
parlamentarisk råd. Det er derfor et redusert budsjettbehov i prosjektet i 2022.  
 
Posten reduseres med kr 600 000 i 2022. 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

27101 Tilskudd til variert næringsliv - søkerbasert tilskudd 4 500 000 0 4 500 000 0,0 %              
25001 Sápmi næringshage - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                                           1 051 000 0 1 051 000 0,0 %              
25101 Ungt Entreprenørskap - direkte tilskudd 271 000 0 271 000 0,0 %              
28610 Samisk reiseliv - prosjekt 1 750 000 -450 000 1 300 000 -25,7 %           
27201 Samisk reiseliv - søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                                                                         1 500 000 0 1 500 000 0,0 %              
28620 Attraktive lokalsamfunn - prosjekt 800 000 0 800 000 0,0 %              
Sum 9 872 000 -450 000 9 422 000 -4,6 %             

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

27301 Kreative næringer - søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                                                                       1 000 000 0 1 000 000 0,0 %              
28701 Kompetansebaserte kreative næringer - prosjekt                                                                                                                                                                                                                 2 100 000 -600 000 1 500 000 -28,6 %           
25201 Dáiddadállu - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                                                 455 000 0 455 000 0,0 %              
28703 Mulighetsstudie Dáiddadállu - prosjekt 0 500 000 500 000
Sum 3 555 000 -100 000 3 455 000 -2,8 %             
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Mulighetsstudie Dáiddadállu - prosjekt 
Mål: Utarbeide en mulighetsstudie for framtidig bruk av dagens lokaler til Samisk videregående skole 
og reindriftsskole til Dáiddadállus behov. 
 
Kunstnerkollektivet Dáiddadállu i Kautokeino har behov for nye lokaler. Pr. i dag har de ingen lokaler. 
Bygging av nye lokaler til Samisk videregående skole og reindriftsskole og til Beaivváš Sámi 
Našunálateáhter, vil starte våren 2022. Estimert ferdigstillelse av nytt bygg til skolen og teateret vil 
være våren 2024. Sametinget vil i samarbeid med Dáiddadállu gjøre en analyse eller en 
mulighetsstudie for framtidig bruk av dagens lokaler til Samisk videregående skole og reindriftsskole til 
Dáiddadállus behov. Det skal vurderes om dagens lokaler til Samisk videregående skole og 
reindriftsskole kan dekke Dáiddadállu sitt behov for lokaler. 
 
En mulighetsstudie vil kunne være følgende:  

• Vurdere om deler av nevnte bygningsmasse kan brukes til Dáiddadállu sitt formål og om de 
deler som ikke brukes eventuelt kan brukes til annet formål eller eventuelt avhendes/rives.  

• Vurdere om dagens bygningsmasse gir mulighet for å dekke de ulike behovene som 
Dáiddadállu etterspør eller ønsker. 

• Gjennomgå Dáiddadállu sitt forslag til arealbehov/romprogram og sammen med brukerne 
vurdere de ulike behovene/forslagene.  

• Gjøre en grov vurdering om det kostnadsmessig er mulig å gjennomføre en mulig ombygging 
til Dáiddadállu sitt formål. 

 
Mulighetsstudien bes gjennomført i tett samarbeid med brukerne, Dáiddadállu, og med Sametinget. 
 
Det settes av kr 500 000 til formålet i 2022. 
 

8 Kultur 
8.3.1 Virkemidler innsatsområder - Kultur 

 
 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

22 119 000 0 22 119 000 0,0 %              
108 469 000 3 000 000 111 469 000 2,8 %              

Samisk litteratur 18 896 000 400 000 19 296 000 2,1 %              
Samiske medier 5 197 000 250 000 5 447 000 4,8 %              
Samisk idrett 3 444 000 0 3 444 000 0,0 %              
Sum 158 125 000 3 650 000 161 775 000 2,3 %              

Samiske kulturinstitusjoner
Gode rammevilkår for samiske kunstnere
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8.6.1 Samletabell - Samiske kulturinstistusjoner 

 
 

8.6.5 Museer - direkte tilskudd 

 
 

Saemien Sijte - åpning 
Mål: En minneverdig og representativ åpning av nytt bygg for Saemien Sijte.  
 
Saemien Sijte har flyttet inn i nytt bygg og vil ha en offisiell åpning av bygget i juni 2022. Åpningen vil 
være den 17. og 18. juni med en offisiell åpning og gjester første dag og med åpning for publikum 
andre dag med omvisning og kunstneriske innslag. Saemien Sijte har arbeidet i mer enn 30 år for ett 
nytt bygg. Sametinget har også lagt ned betydelige ressurser i planlegging og realisering av bygget. 
Det er derfor riktig og viktig at åpningen har et visst omfang.  
 
Posten økes med kr 500 000 i 2022. 
 

RiddoDuottarMuseat (RDM) 
Mål: Forvalte og utvikle Sametingets kunstsamling på en god måte. Berede grunnen for et samisk 
kunstmuseum.  
 
Sametinget har i 2020 og i 2021 fått ekstra bevilgning til kjøp av kunst som igjen er bevilget til RDM. 
Bare i 2021 har RDM fått 5 mill. kroner ekstra til innkjøp av kunst for det framtidige kunstmuseet. 
Utfordringen er at RDM ikke har tilstrekkelig med lokaler for all den ekstra kunsten som nå blir kjøpt 
inn. I 2021 leide de et større areal der kunstmagasinet holder til i dag, men nå i 2022 må de leie ekstra 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

31001 Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 - 
direkte tilskudd 500 000 0 500 000 0,0 %              

Festivaler - direkte tilskudd 6 672 000 0 6 672 000 0,0 %              
Teatre - direkte tilskudd 27 420 000 0 27 420 000 0,0 %              
Museer - direkte tilskudd 65 192 000 2 200 000 67 392 000 3,4 %              
Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner - direkte tilskudd 7 185 000 0 7 185 000 0,0 %              
32201 Institusjonsutvikling - søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                                                                   1 500 000 0 1 500 000 0,0 %              
33901 Mulighetsstudie Savio-museet - prosjekt 0 300 000 300 000 -

33902 Prosjekt for økt kompetanse i de samiske 
institusjonene - prosjekt 0 500 000 500 000 -

Sum 108 469 000 3 000 000 111 469 000 2,8 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

30401 Árran julevsáme guovdásj/ Árran lulesamisk senter 9 841 000 0 9 841 000 0,0 %              
30402 Saemien Sijte 17 281 000 500 000 17 781 000 2,9 %              
30403 RiddoDuottarMuseat - direkte tilskudd 13 147 000 700 000 13 847 000 5,3 %              

30404 Deanu ja Várjjat museasiida/Tana og Varanger 
museumssiida 11 240 000 0 11 240 000 0,0 %              

30405 Várdobáiki Sámi guovddáš/ Várdobáiki samisk 
senter - direkte tilskudd 6 254 000 0 6 254 000 0,0 %              

30406 Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk 4 552 000 1 000 000 5 552 000 22,0 %            
30407 Samisk museumslag - direkte tilskudd                                                                                                                                                                                                                           2 877 000 0 2 877 000 0,0 %              
Sum 65 192 000 2 200 000 67 392 000 3,4 %              
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lokaler i det gamle sparebank-bygget i Karasjok. Dette beløper seg til kr 66 000 pr. år, for 2022 utgjør 
det kr 50 000. I tillegg er det behov for å kjøpe inn inventar/hyller/reoler etc. til de nye lokalene RDM vil 
leie for å kunne magasinere kunsten på en god måte. Behovet er anslått til kr 50 000. For å forvalte 
den økte mengden innkjøpt kunst er det behov for økte administrative ressurser til arbeidet med 
kunstsamlingen, herunder registrering, lagring, utlån og lignende. Behovet her er anslått til kr 500 000 
for 2022.  
 
RDM sin avdeling i Lakselv har vært på to lokaliteter, en for magasin/samlingsforvaltning og en for 
utstillinger, aktiviteter og annen utadrettet virksomhet. De sistnevnte har de samlokalisert med 
språksenteret som nå flytter ut derifra. I den anledning er det både ønskelig og hensiktsmessig at 
RDM sine to lokaliteter samlokaliseres. Dette vil medføre økte husleiekostnader i størrelsesorden  
kr 150 000 pr. år. For 2022 er det anslått et økt behov på kr 100 000.  
 
Det settes av midler til ekstra lokaler for kunstsamlingen, til inventar til ekstra lokaler, til økte 
administrative ressurser for forvaltning av kunstsamlingen og til samlokalisering av avdelingen i 
Lakselv.  
 
Posten økes med kr 700 000 i 2022. 
 

Davvi álbmogiid guovddáš/Senter for nordlige folk 
Mål: Realisere ny basisutstilling og kunne ta imot gjenstander fra Bååstede prosjektet. 
 
Senter for nordlige folk skal designe og forme en ny basisutstilling som også rommer de 24 objektene 
som tilbakeføres gjennom Bååstede prosjektet. Den nye basisutstillingen vil delvis være en 
videreføring av eksisterende utstilling, men først og fremst en ny fortelling og målsetting for utstillingen 
i tråd med senterets mandat. Basisutstillingen skal skape bredt bilde av regionens samiske historie, og 
formidle samisk og sjøsamisk immateriell og materiell kulturarv, livssyn og levekår i et helhetlig 
perspektiv. De 24 repatrierte objektene som del av Bååstede krever spesiell klimabeskyttelse.  
 
Ny basisutstilling krever en mindre ombygging av museumslokalene med blant annet en ny 
forbindelse fra foajéen og direkte ut i utstillingen i form av en inngang inn til et repos og en trapp som 
leder ned til utstillingsrommet. Kostnadsoverslaget/budsjettet er på kr 2 mill. eks. mva. fordelt på 
design, tegningsmateriale, konsulenttjenester, klimakontroll, duojar, byggematerialer og produksjon.  
Det foreslås å sette av kr 1 mill. til dette prosjektet i 2022 og tilsvarende beløp i 2023-budsjettet.  
 
Det settes av ekstra midler til ny basisutstilling, ombygging og tilpasning av lokaler til Bååstede 
gjenstander ved Senter for nordlige folk.  
 
Det settes av kr 1 000 000 til formålet i 2022. 
 

Mulighetsstudie Savio-museet - prosjekt 
Mål: Gjennomføre en mulighetsstudie for nye lokaler for Savio museet.  
 
Sametinget og museumssiidaen har igangsatt et arbeid med en mulighetsstudie for et mulig nytt lokale 
for Savio museet. Statsbygg gjennomfører mulighetsstudien som vil bli ferdigstilt første halvår 2022. 
Det gjenstår kr 300 000 til arbeidet i 2022. 
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Det settes av ekstra midler til å sluttføre en mulighetsstudie for Savio-museet. 
 
Det settes av kr 300 000 til formålet i 2022. 
 

Prosjekt for økt kompetanse i de samiske institusjonene - prosjekt 
Mål: Løfte kompetansen blant våre institusjoner på styrearbeid, ledelse og økonomistyring. 
 
Våre kultur- og språkinstitusjoner er viktige for det samiske samfunn. For at de skal kunne ivareta sitt 
samfunnsoppdrag på en best mulig måte er det sentralt at styringssystemer og ledelse fungerer best 
mulig. Sametinget vil derfor gjennomføre et seminar eller en kursrekke med sikte på å tilføre 
institusjonene ny og aktuell kompetanse om styrearbeid, styret ansvar, rollefordeling, ledelse, 
økonomistyring og andre relevante tema. 
 
Det settes av midler til et kompetanseløft for samiske institusjoner om styrearbeid og ledelse. 
 
Det settes av kr 500 000 til formålet i 2022. 
 

8.7.1 Samletabell - Samisk litteratur 

 
 
 

Evaluering av tilskudd til utvikling og fremming av samisk litteratur 
- evaluering 

Mål: At samisk litteratur utvikles, produseres og formidles.  

Denne tilskuddsordningen har nå fungert i 3 år ordningen og nå skal den evalueres. Dette ble også 
avtalt mellom Sametinget og forlagene da ordningen ble innført. Evalueringen skal gjennomføres i lø-
pet av 2022. 

Det settes av kr 400 000 til formålet i 2022. 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

33501 Čális fal - prosjekt                                                                                                                                                                                                                                           900 000 0 900 000 0,0 %              
Tilskudd til utvikling og fremming av samisk litteratur - direkte tilskudd 11 309 000 0 11 309 000 0,0 %              

32301 Tilskudd til prosjektstøtte til samisk litteratur - 
søkerbasert tilskudd                                                                                                                                                                                       2 850 000 0 2 850 000 0,0 %              

Formidling av litteratur - direkte tilskudd 2 637 000 0 2 637 000 0,0 %              
34501 Samiske litteraturdager - konferanse                                                                                                                                                                                                                           300 000 0 300 000 0,0 %              
33601 Styrke formidling i nordsamisk område - prosjekt                                                                                                                                                                                                               300 000 0 300 000 0,0 %              
33701 Loga munnje! Les for meg! - prosjekt 600 000 0 600 000 0,0 %              

34601 Evaluering av tilskudd til utvikling og fremming av 
samisk litteratur 0 400 000 400 000 0,0 %              

Sum 18 896 000 400 000 19 296 000 2,1 %              
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8.8.1 Samletabell - Samiske medier 

 
 
 

Samisk mediemelding - prosjekt 
Mål: Frembringe et godt kunnskapsgrunnlag til arbeidet med sametingets mediemelding 
 
Sametinget vil i 2022 arbeide fram en melding om samiske medier. Denne legges fram for 
plenumsbehandling i mars 2023. For å kunne gjøre en grundig analyse og prosess er det behov for å 
gjøre enkle utredninger for å innhente mer kunnskap på feltet, samt gjennomføre innspillsmøter med 
aktuelle parter.  
 
Det settes av kr 250 000 til formålet i 2022. 
 

9 Kulturminnevern 
9.3.1 Virkemidler innsatsområder - Kulturminnevern 

 
 
 

9.6.1 Samletabell - Synliggjøring av den samiske kulturarven 

 
 

«Kjent og anerkjent» -satsing på sørsamisk kulturarv - prosjekt 
Mål: Satsingen har følgende målsetning:  

• Gjøre sørsamisk kulturarv kjent og anerkjent  
• Styrke samisk identitet i sørsamisk område 
• Styrke Sametingets kunnskap om sørsamisk byggeskikk  
• Etablere nettverk og dialog med eiere av sørsamisk bygningsarv 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Samiske medier - direkte tilskudd 5 197 000 0 5 197 000 0,0 %              
33801 Samisk mediemelding - prosjekt 0 250 000 250 000 -
Sum 5 197 000 250 000 5 447 000 4,8 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Forvaltning av kulturminner 2 600 000 0 2 600 000 0,0 %              
Synliggjøring av den samiske kulturarven 464 000 350 000 814 000 75,4 %            
Sum 3 064 000 350 000 3 414 000 11,4 %            

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

38701 Oppfølging og vedlikehold av tilrettelagte 
kulturminner - prosjekt                                                                                                                                                                                             350 000 0 350 000 0,0 %              

38901 Metodeutvikling samiske kulturminner - prosjekt                                                                                                                                                                                                                114 000 0 114 000 0,0 %              

39102 «Kjent og anerkjent» -satsing på sørsamisk 
kulturarv - prosjekt 0 350 000 350 000 -

Sum 464 000 350 000 814 000 75,4 %            
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• Styrke Sametingets kunnskapsgrunnlag i arealplanprosesser 
• Synliggjøre samisk arealbruk og tilstedeværelse i sørsamiske områder 

Áimmahuššan Sametingsmelding om kulturminner har satt mål og strategier for en rekke av 
Sametingets arbeidsfelt innen kulturminnevernet. I det sørsamiske området er det et særlig behov for 
å satse på synliggjøring, registrering, dokumentasjon og oppfølging av samiske kulturminner. Det 
gjelder både for freda arkeologiske kutrminner og freda bygninger. En annen faktor er at den samiske 
kulturarven i dette området er lite kjent blant allmenheten og at den ofte er dratt i tvil, 
underkommunisert og «overskrevet» av norsk kulturhistorie. Dette er også en utfordring i 
arealplansaker. Et oppdatert og styrket kunnskapsgrunnlag om sørsamiske kulturminner vil være et 
viktig redskap i Sametingets deltakelse i arealplanprosesser i disse områdene.  
 
Det settes av kr 350 000 til formålet i 2022. 
 

10 Helse, sosial og barnevern 
10.3.1 Virkemidler innsatsområder - Helse, sosial og barnevern 

 
 
 

Samletabell - En likeverdig barnevernstjeneste 

 
 
 

Barnevernskonferanse - konferanse 
Mål med konferansen: Gjøre kjent samiske barns rettigheter og belyse utfordringer innenfor 
barnevernsfeltet. 
 
Samiske barns rettigheter som urfolksbarn er ikke tilstrekkelig kjent innenfor hele barnevernsystemet, 
og følges ikke opp i tilstrekkelig grad. Ifølge rapport «Fagnettverket ett samisk barnevern» fra 2020 er 
det lite fokus på samiske barns rettigheter i barneverntjenesten. Det er derfor behov for 
kompetansehevende tiltak innenfor fagområdet parallelt med at samfunnet og rettstilstanden til 
samiske barn har endret seg, gjennom at ny barnevernslov trer i kraft i 2023.  
 
Det er derfor nødvendig med tiltak som kan bidra til at samiske barns rettigheter gjøres kjent for de 
som har ansvar innenfor området. Konferansen vil også belyse utfordringer samiske barn i 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Helse- og omsorgstjenesten 2 809 000 0 2 809 000 0,0 %              
En likeverdig barnevernstjeneste 0 382 000 382 000 -
Sum 2 809 000 382 000 3 191 000 13,6 %            

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

44501 Barnevernskonferanse 0 382 000 382 000 -
Sum 0 382 000 382 000 -
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barnevernets omsorg møter, blant annet knyttet til manglende mulighet til å registrere at barnet er 
samisk. 
 
Det settes av kr 382 000 til formålet i 2022. 
 

11 Urfolksrettigheter, internasjonalt 
samarbeid og likestilling 

Ingen endringer i dette kapittelet. 
 

12 Samarbeidsavtaler 
Ingen endringer i dette kapittelet. 
 

13 Andre tiltak 
Ingen endringer i dette kapittelet. 
 

14 Plenum 
14.1.1 Samletabell - Plenum 

 
 
 

14.3 Driftskostnader parlamentet 

 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Andre driftskostnader - plenum 11 120 000 0 11 120 000 0,0 %              
Driftskostnader parlamentet 19 448 000 500 000 19 948 000 2,6 %              
Sum 30 568 000 500 000 31 068 000 1,6 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

1010 Sametingets plenum 13 579 000 0 13 579 000 0,0 %              
1110 Sametingets plenumsledelse 2 739 000 0 2 739 000 0,0 %              
1111 Sametingets fagkomiteer 727 000 500 000 1 227 000 68,8 %            
1120 Sametingets kontrollutvalg 1 010 000 0 1 010 000 0,0 %              
1310 Samisk parlamentarisk råd 749 000 0 749 000 0,0 %              
1930 Sametingets klagenemnd 294 000 0 294 000 0,0 %              

1130 Utvalg for gjennomgang av Sametingets arbeidsorden - 
prosjekt 350 000 0 350 000 0,0 %              

Sum 19 448 000 500 000 19 948 000 2,6 %              
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14.3.2 Sametingets fagkomiteer 
Mål: Styrke det politiske arbeidet i Sametinget. 
 
Fagkomiteene har behov for bedre rammebetingelser til å kunne utføre sitt demokratiske virke. En 
styrket kontakt med det samiske samfunnet og berørte grupper vil øke kvaliteten på saksbehandlingen 
og styrke det samiske demokratiet. Det er derfor nødvendig å styrke budsjettet til fagkomiteene. 
 
Posten økes med kr 500 000 i 2022. 
 

15 Sametingsrådet  
15.1.1 Samletabell - Sametingsrådet 

 
 
 

15.2 Samletabell - Sametingsrådet 

 
 
 

Driftskostnader: Service og lisensavtaler Sametingets 
tilskuddsforvaltningssystem 
Mål: Sikre fullstendig finansiering av driftsutgiftene for det nye tilskuddsforvaltningssystemet. 
 
Sametinget har i 2022 tatt i bruk et nytt tilskuddsforvaltningssystem. Systemet vil gjøre forvaltningene 
av tilskudd enklere og mer helhetlig. 
 

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Driftskostnader 56 289 000 540 250 56 829 250 1,0 %              
Sametingsrådet 14 064 000 0 14 064 000 0,0 %              
Sum 70 353 000 540 250 70 893 250 0,8 %              

Budsjett
 2022

Refordelt 
budsjett

Revidert   
bud. 2022 Avvik i %

Driftsinntekter -240 000 0 -240 000 0,0 %              
Lønns- og personalkostnader 26 183 000 0 26 183 000 0,0 %              
Faste driftskostnader
 - Husleie, renhold, vaktmester, strøm, renovasjon, vann og avløp 15 814 000 0 15 814 000 0,0 %              
 - Service- og lisensavtaler it, bredbånd og øvrige leieavtaler 5 102 000 540 250 5 642 250 10,6 %            
Øvrige driftskostnader
 - Investeringer 1 735 000 0 1 735 000 0,0 %              
 - Reparasjon og vedlikehold egne og leide bygninger 2 030 000 0 2 030 000 0,0 %              
 - Øvrige variable driftskostnader 5 665 000 0 5 665 000 0,0 %              
Sum 56 289 000 540 250 56 829 250 1,0 %              
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Det vil påløpe årlige vedlikeholdskostnader for systemet. Det er budsjettert for kr 450 000 i budsjettet 
for 2022. Det er derfor et behov for en økning på kr 540 000. 
 
Posten økes med kr 540 250 i 2022. 
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16 Merknader i behandlingen av sak 28/22 
Plan og finanskomiteen 

 
Merknad 1 
 
Merknad fremmet av Norske Samers riksforbund (NSR) og Senterpartiet (SP) ved Kristin Sara. 
Komiteens medlemmer fra Norske Samers Riksforbund (NSR) Beaska Niillas, Per Johnny Sara, Tor 
Gunnar Nystad, Ann-Karin Kvernmo, Lisa Marit Pentha-Stavsøien, Senterpartiet (SP) Elisabeth Erke, 
stiller seg bak. 
 
Merknad til Sametingets reviderte budsjett 2022, jf. 5.7.2 Tilskudd til samiske barnehager og  
barnehager med samisk avdeling, søkerbasert tilskudd. 
 
Regjeringen har i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslått tilleggsbevilgning på 1 
million kr tiltak for kompetanseutvikling for ansatte i samiske barnehager. 
 
Sametinget ønsker å påpeke at 1 million kr bevilget til kompetanseheving er vanskelig å forvalte, da 
det er en liten pott som skal ut til over 50 samiske barnehager/barnehager med samisk avdeling. En 
reell kompetanseheving vil ikke la seg gjennomføre. 
 
Det er også uakseptabelt at bevilgende myndigheter detaljstyrer rammebevilgninger. Bevilgende 
myndigheter velger her å ikke følge prinsippet om samisk selvbestemmelse. 
 
I sak 23/21 har Sametinget synliggjort et behov for 6,6 millioner til kompetanseheving i barnehagene. I 
forslaget til nasjonalt nasjonalbudsjett er det foreslått 1 million til formålet. Dette viser i praksis at 
myndighetene ikke har spesielle ambisjoner for utvikling av denne sektoren. Dette bekymrer 
Sametinget sterkt. 
 
Det et alvorlig overtramp overfor det samiske samfunnet og samiske barn at regjeringen ikke erkjenner  
det store behovet for økt satsning for å ivareta det samiske språket. 
 
Menneskerettighetslovens paragraf 3 adresserer ansvaret for forsvarlig kompetent behandling av 
barns rettigheter. Vi minner om myndighetenes forpliktelser overfor samene som urfolk gjennom 
folkeretten, og vi legger spesielt vekt på Barnekonvensjonens artikkel 30 som forankrer statens ansvar 
for utvikling av barns språk. 
 
Sametinget forventer at staten imøtekommer vårt krav om selvbestemmelse og økte bevilgninger i  
kommende budsjettregulering. 
 
 
  



25 
 

Merknad 2 
Merknad fremmet av Norske Samers riksforbund (NSR) og Senterpartiet (SP) ved Beaska Niillas.  
Komiteens medlemmer fra Norske Samers Riksforbund (NSR) Per Johnny Sara, Tor Gunnar Nystad,  
Ann-Karin Kvernmo, Lisa Marit Pentha-Stavsøien, Kristin Sara, Senterpartiet (SP) Elisabeth Erke,  
stiller seg bak. 
 
Sametinget har et overordnet ansvar for å sikre rekruttering til samiske utdanningsløp innen høyere 
utdanning, herunder å arbeide for at flere elever med samisk i fagkretsen søker på barnehage- og 
lærerutdanningene. I påvente av kommende plenumsbehandling av saken «Sametingets 
rekrutteringsstrategier for det samiske samfunnet», omgjøres post 4.6.4.1 fra prosjekt til 
direktetilskudd for året 2022. «Sametingets rekrutteringsstrategier for det samiske samfunnet» vil 
legge grunnlaget for et flerårig prosjekt der hovedmålet er å rekruttere studenter til samiske 
utdanningsløp, herunder samiske studenter til lærer- og barnehagelærerutdanninger. 
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