Forslag fremmet av Norske Samers riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto. Komiteens
medlemmer fra Norske Samers riksforbund (NSR) Tor Gunnar Nystad, Karen Anette Anti, Klemet
Erland Hætta, Mona Tornensis Hornæs og Lars Peder Dunfjeld, og fra Senterpartiet Nancy
Porsanger Anti stiller seg bak:
Forslag 1:
Alle endringer tar utgangspunkt i sametingsrådets forslag til budsjett.

Tabellendringer
Næring
Sum som
flyttes
+ 500.000

Tabell nr.

- 500.000

7.3.2 Tilskudd til næringsliv, bedriftsutvikling, kombinasjonsog utmarksnæringer

7.2.2 Tilskudd til primærnæring – søkerbasert tilskudd

Sum etter
endring
7 000.000
6 800.000

Kultur
8.3.2 15110 Tjaktjen Tjåanghkoe

502.000

8.3.2 15104 Raasten Rastah

103.000

Ny innsatsområde under 8.3.4 Museer:

500.000

+ 399.000
- 399.000
+ 500.000

Dokumentasjonssenter for Kautokeino/Alta-saken - prosjekt
- 500.000

14 administrativt nivå, lønn og sosiale kostnader

94 572.000

Tekstendringer
Kapittel 4: Språk
Tekst til 4.2.2 Tospråklighetstilskudd til kommuner – direkte tilskudd
Betjeningstilskuddet beregner ut i fra antall elever som hadde samisk som første- eller
andrespråk skoleåret 2017/18, samt antall innbyggere innmeldt i Sametingets valgmanntall pr
30.06.2017. Avvik 2019-2018 skyldes endringer i elevtallet fra skoleåret 2016/17 til skoleåret
2017/18.
Tilleggstekst under 4.3:
Fra 2018 ble 2,7 millioner kroner som skal gå til språktiltak i lule-, sør- og markasamisk område
overført fra Fylkesmannen i Nordland til Sametinget. Av disse midlene har Sametinget disponert
300.000 til administrative ressurser for delvis dekning av en ny stilling som ble besatt i
september 2018. Stillingens hovedoppgave er å ha utadrettet kontakt med språkmiljøene i disse
områdene og bistå med råd og veiledning i språkarbeidet og i utarbeiding av språksøknader. De
resterende midlene er fordelt til språkprosjektposten med egne prioriteringer, giellatjiehppe på
Árran og stipend til studenter som leser sør- og lulesamisk.

Endring under kapittel 4.3.8 Språkstipend høyere utdanning - søkerbasert tilskudd.
Tillegg til prioriteringspunktet: - Høyere utdanning i språkene sørsamisk og lulesamisk, og til
samisk språkutdanning for studenter fra markasamisk område.
Kapittel 5: Kunnskap
Ny andre setning til tekst i kap. 5.7.4.
“Rapporten må være ferdig i god tid før revidert budsjett 2019”.
Kapittel 7: Næring
Tekstforslag til kapittel 7.2 i budsjettet. (s. 48).
Nytt avsnitt 4:
Landbruks- og matdepartementet hadde i 2016 forslag om endring i reindriftsloven og
jordskifteloven på høring. Høringen gikk ut på å endre reindriftsloven og jordskifteloven. I
høringen av utkastet til ny jordskiftelov ble det fra flere høringsinstanser gitt utrykk for at
reindriften bør ha den samme muligheten til jordskiftevirkemidlene som andre. Det ble likevel
ikke foreslått konkrete lovendringer i det videre proposisjonsarbeidet, blant annet under
henvisning til at slike forslag ikke hadde vært omfattet av høringen. Forslaget innebærer også
flere punkt om kompetanseheving i rettssystemet ved å tilføre mere kunnskap og same- og
reindriftsrett, samt retningslinjer for mekling. jf. punkt 2.3 i Prop. 101 L (2012-2013).
Sametinget vil jobbe for at dette forslaget tas opp til videre behandling. Endringen gjelder blant
annet at jordskifterettens mandat utvides til å kunne gjennomførende både rettfastsettende og
rettsendrende saker internt i reindriften.
Kapittel 8: Kultur
Nytt innsatsområde 8.3.4 museer
Dokumentasjonssenter for Kautokeino/Alta-saken - prosjekt
En svært sentral del av samisk historie har behov for et permanent institusjonelt hjem.
Sametinget reorganiserer arbeidet med etablering av Dokumentasjonssenteret for Kautokeino –
Alta saken i Máze i forbindelse med at det i oktober 2019 vil være 40 år siden sultestreikene tok
til fremfor Stortinget. En del av prosjektet blir å se på en samarbeidsmulighet med initiativet for
nyetablering av huset til den legendariske samiske kunstnergruppa. Kunstnernes hus ble etablert
i 1978 i Máze. Det avsettes 500.000 til prosjektet.
Nytt siste avsnitt til 8.3.5 Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner - direkte
tilskudd
Várdobáiki har fått en økning på 12 % i 2019 på grunn av at de har overtatt det økonomiske
forvaltningsansvaret for Vilgesvárri, som tidligere var på egen budsjettpost. Overføringen ble
gjort i forbindelse med revidert budsjett 2018, og videreføres for 2019.
Nytt kulepunkt under 8.3.6 Institusjonsutvikling
•
Utviklingsprosjekter for samiske institusjoner i byene
Kapittel 12: Samarbeidsavtaler
Nytt siste avsnitt under samfunnsmål:
Sametinget vil i 2019 jobbe spesielt for å opprette og styrke eksisterende partnerskap med
lokale og regionale myndigheter der målet er et felles løft for de samiske institusjonene.

