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Beaiveálgu budsjettleveranser  
   
   

Omdisponeringer 2021 – engangsøkninger  
   
Beskrivelse  Sum  BÁ formulering  
Samiske rettigheter - 
søkerbasert  

1.750.000  Støtte opp rettsprosesser i viktige og prinsipielle saker.   

Språkprosjekter      900.000  Arbeider for levende samiske språk  
Stipend høyere utdanning      583.000  Videre satsning på superstipend  
Variert næringsliv - 
søkerbasert  

1.100.000  Sikre eksisterende bedrifter etter pandemien og prioritere 
kompetanseheving for nyetablerte og etableringsstøtte til 
bedrifter  

Kulturtiltak - søkerbasert  1.100.000  Både litteratur, musikk, joik, festivaler, teater, museer, duodji, 
kunst, film, idrett, samiske møteplasser og samisk kirkeliv (vil 
prioriteres).   

Institusjonsutvikling     925.000  Arbeide for at de samiske festivalene og møteplassene skal sikres 
utviklingsmuligheter.  

Regionalutvikling  1.700.000  Styrke samarbeidsavtaler med kommuner, fylker  
Investeringsstøtte 
kulturinstitusjoner  

6.800.000  Arbeide for at de samiske festivalene og møteplassene skal sikres 
utviklingsmuligheter.  

Klimarapport (samerådet)  1.000.000  Utvikle en egen samisk klimarapport  
         
   

Budsjett 2022  
   
Beskrivelse  Sum  BÁ formulering  
Oppfølging av 
reindriftsutvalget  

   600.000  Reindriftslovutvalget utredning skal følges opp og vi vil arbeide for 
å revidere reindriftsloven.   

Seminar om likestilling i 
reindrifta  

   100.000  Arbeide med økt likestilling mellom kjønn i de samiske 
primærnæringene.  

Rovviltseminar     300.000  Rovdyrforvaltningen bør bygge på beitenæringenes tradisjonelle 
og erfaringsbaserte kunnskaper.   

Variert næringsliv - 
søkerbasert  

   900.000  Sikre eksisterende bedrifter etter pandemien og prioritere 
kompetanseheving for nyetablerte og etableringsstøtte til 
bedrifter  

Samisk reiseliv - 
søkerbasert  

   500.000  Sikre eksisterende bedrifter etter pandemien og prioritere 
kompetanseheving for nyetablerte og etableringsstøtte til 
bedrifter.   

Kreative næringer - 
søkerbasert  

   250.000  Fortsatt prioritere rammebetingelser for (kulturnæringer og 
samiske kreative næringer)  

Kompetansebaserte 
kreative næringer  

   400.000  Kulturnæringer, samiske kreative næringer og innovative næringer 
har stort potensiale  

Attraktive lokalsamfunn     800.000  Sikre levedyktige samiske lokalsamfunn gjennom å legge til rette 
for tilflytting.   

Samisk reiseliv      750.000  Stimuleres til nyskapning, innovasjon og teknologisk utvikling.   
Institusjonsutvikling - 
søkerbasert  

   500.000  Arbeide for at de samiske festivalene og møteplassene skal sikres 
utviklingsmuligheter.  

Interreg - søkerbasert     500.000     
Samiske 
hovedorganisasjoner  

   500.000  Både litteratur, musikk, joik, festivaler, teater, museer, duodji, 
kunst, film, idrett, samiske møteplasser og samisk kirkeliv (vil 
prioriteres).   

Sametingsrådet  1.000.000  Bygge opp Sametingets politiske og administrative kapasitet  
Gruppemidler  1.000.000  Sikre et stabilt styre der også Sametingets mindretall har gode 

arbeidsvilkår.   
Plenumsledelsen     650.000  Igangsette en helhetlig gjennomgang og evaluering av den 

tekniske gjennomføringen av sametingsvalget 2021  
Nystad-utvalget     350.000  Settes ned et bredt utvalg av sametingsrepresentanter som 

arbeider med forslag til revideringer av Sametingets 
forretningsorden.   

Administrasjonen  2.246.776  Bygge opp Sametingets politiske og administrative kapasitet.   
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Institusjoner og 
direktetilskudd  

      

Stormen språksenter   1.087.000  Gi de samiske språksentrene utviklingsmuligheter  
Hattfjelldal språksenter  1.087.000  Gi de samiske språksentrene utviklingsmuligheter  
Sápmi næringshage      220.000  Det skal stimuleres til nyskapning, innovasjon og teknologisk 

utvikling.   
Protect Sápmi      208.000  Prioritere arbeidet til aktører som bistår samiske rettighetshavere, 

herunder Protect Sapmi og Samerådet  
Dáiddadállu      250.000  Fortsatt prioritere rammebetingelsene for (kulturnæringer) 

fremover.   
Bodø 2024      500.000  Støtte samisk innhold ved Bådåddjo som europeisk 

kulturhovedstad i 2024.  
Beaivváš  1.061.000  Sikre realisering av igangsatte prosjekter  
Saemien Sijte  7.300.000  Sikre realisering av igangsatte prosjekter  
RiddoDuottarMuseat      150.000  Sikre realisering av samisk kunstmuseum  
Samerådet - norsk seksjon      211.000  Prioritere arbeidet til aktører som bistår samiske rettighetshavere, 

herunder Protect Sapmi og Samerådet  
Samisk museumslag   2.040.000  Prioritere å videreføre prosjektet Bååstede  
         

   
Revidert budsjett 2022  

   
Beskrivelse  Sum  BÁ formulering  
Rekrutteringsstrategier     150.000  Hjertespråket og Sametingets språkstrategi skal følges opp  
Utredning pite og 
umesamisk  

   100.000  Rapportene om pite, ume- og skoltesamisk språksituasjon skal 
følges opp  

Utviklingspr. sør og 
lulesamisk  

   200.000  Hjertespråket og Sametingets språkstrategi skal følges opp  

Utredning av samisk 
språkombud  

   300.000  Prioritere å få etablert et klage-, tilsyns- og ombudsorgan   

Veiledning barnehager     750.000  De samiske språkenes revitalisering er basert på 
opplæringsarenaer hvor samisk språk og kultur er 
premissleverandør  

Samiske barnehager og 
avd.  

1.800.000  Høyere lønnsnivå (til samiskspråklige lærere i barnehage og skole)  

Pedagogiske fagdager     200.000  Styrke lærernes mulighet til å lykkes i sitt viktige arbeid i skolen.   
Motorferdsel i utmark - 
forsøksprosjekt  

   250.000  Partnerne jobber for at det fremmes en søknad om motorferdsel 
etter forsøksloven.   

Forvaltning verneområder - 
utredning  

   350.000  Arbeide for at det lages ei sametingsmelding om bruk som vern og 
utmarksbruk.   

Evaluering av 
fjordfiskenemnda   

   300.000  Sikre folkets fiskerirettigheter gjennom en bærekraftig forvaltning 
av fiskeressursene.   

Erfaringsinnhenting 
beitekriser   

   800.000  Prioritere arbeid med klimautfordringene.  

Kompetanse i samiske inst.      500.000  Styrke eksisterende institusjoner.   
Evaluering av 
litteraturtilskudd  

   400.000  Litteratur (...) er deler av den kulturpolitikken som vi trenger og 
som vi vil prioritere kommende sametingsperiode.   

Samisk mediemelding     250.000  Det skal lages en mediemelding i løpet av perioden.   
Sørsamisk kulturarv - 
kulturminner  

   350.000  Våre stedsnavn og de sporene av vår tilstedeværelse som viser vår 
historie (...)  dokumenterer samisk tilstedeværelse, naturbruk og 
historie.   

Barnevernkonferanse     382.000  Sikre samiske barn og unge gode og trygge oppvekstbetingelser.   
Sametingets fagkomiteer     500.000  Bygge opp Sametingets politiske og administrative kapasitet.   
Drift - service, lisensener 
etc.   

   540.250  Bygge opp Sametingets politiske og administrative kapasitet.   

         
Institusjoner og 
direktetilskudd  

Engangsbevilgninger     

Mulighetsstudie 
Dáiddadállu  

   500.000  Fortsatt prioritere rammebetingelsene for (kulturnæringer) 
fremover.   
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Saemien Sijte - åpning     500.000  Museer (...) er deler av den kulturpolitikken som vi trenger og som 
vi vil prioritere kommende sametingsperiode.   

RiddoDuottarMuseat – 
investeringer, 
kunstforvaltning etc.  

   700.000  Videreføre Bååstede og sikre realiseringen av igangsatte prosjekter 
som samisk kunstmuseum   

Davvi álbmogiid guovddáš - 
oppgradering  

1.000.000  Prioritere å videreføre prosjektet Bååstede  

Mulighetsstudie Savio-
museet  

   300.000  Styrke eksisterende institusjoner og sikre etableringen av nye.   

   
Budsjett 2023  

   
Rekruttering – prosjekt  2.000.000  Rekrutteringsstrategier og videre satsning på superstipend  
Samiske barnehager og av.  1.800.000  

   
Prioritere samiske barnehager høyt i kommende budsjetter  

Gratis samiskspråklige 
barnehageplasser   

3.000.000  Utrede gratis samisk barnehagetilbud  

Borrjadat – sjøsamisk 
rettighetsprosjekt  

   500.000  
   

Sjøsamenes rett til fiske (bør) lovfestes  

Samehets – søkerbasert og 
prosjekt  

1.100.000  Det vil prioriteres tiltak for forebygging, kunnskap og håndtering 
(av samehets)  

Lakseprosjekt     500.000  Følge opp «Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi»  
Samisk matkultur – 
prosjekt  

   750.000  ... mer videreforedling, matproduksjon og satsing på lokalmat.   

Samisk reiseliv – prosjekt     750.000  Fortsatt prioritere sammebetingelsene for disse næringene 
fremover.   

Kompetanseløft styreledere 
og daglig ledere  

   500.000  Styrke eksisterende institusjoner  

Støtteordning for mindre 
samiske språk – pite, skolte 
og ume lagt til  

   200.000  De minste samiske språkene skal løftes med tiltak og satsninger 
som muliggjør en revitalisering  

«Kjent og anerkjent» - 
sørsamisk 
kulturminneprosjekt  

   400.000  Våre stedsnavn og de sporene av vår tilstedeværelse som viser vår 
historie, som kulturminner og kulturarvgjenstander, 
dokumenter(er) samisk tilstedeværelse, naturbruk og historie.   

«Fortefar mot nord»     150.000  Våre stedsnavn og de sporene av vår tilstedeværelse som viser vår 
historie, som kulturminner og kulturarvgjenstander, 
dokumenter(er) samisk tilstedeværelse, naturbruk og historie.  

Plenum – driftskostnad     900.000  Vi ønsker å bygge opp Sametingets politiske og administrative 
kapasitet.  

Institusjoner og 
direktetilskudd  

      

DeanuInstituhtta     500.000  Samarbeidspartene vil arbeide for reell lokal forvaltning av 
Tanavassdraget.  

Rasten Rastah og Tjaktjen 
Tjåangkhoe årlig tilskudd  

445000 økning (562000 
hver)  

De samiske festivalene og møteplassene skal sikres 
utviklingsmuligheter.   

Samisk hus i Tromsø     500.000  Gi støtte til oppstart av flere samiske møteplasser.  
Samisk forfatterutdanning – 
Sámi allaskuvla  

   500.000  Litteratur som del av den kulturpolitikken som vi trenger og som vi 
vil prioritere kommende sametingsperiode.   

Samisk legeforening     200.000  Samarbeidspartnerne vil arbeide for likeverdige helsetilbud til den 
samiske befolkningen.  

Sørsamisk helsenettverk     300.000  Fortsatt støtte samiske helsenettverk.   
Bárru giellabáiki     800.000  Samarbeidspartnerne vil gi de samiske språksentrene 

utviklingsmuligheter.  
RiddoDuottarMuseat     300.000  Styrke eksisterende institusjoner og sikre etableringen av nye.  
Beaivváš Sámi 
Našunálateáhter  

   500.000  Styrke eksisterende institusjoner og sikre etableringen av nye.  

Senter for Nordlige Folk – 
Bååstede oppgradering  

1.000.000  Prioritere å videreføre prosjektet Bååstede.  

  
 


