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Sametinget 
Ávjovárgeaidnu 
9730 Karasjok                                                                                                        Indre Billefjord, 20. mai 2015 

 

 
Innspill til arbeidet med sametingsmelding om høyere utdanning og forskning 
 
Sjøsamisk kompetansesenter vil komme med innspill til arbeidet med sametingsmelding om høyere 
utdanning og forskning. Innspillet er basert på drøyt 12 års virksomhet i sjøsamiske områder, og på 
samarbeid med andre små samiske institusjoner, med enkeltpersoner med interesse for styrking av 
samisk språk, kultur og samfunnsliv i sjøsamiske områder og også med forskere innen feltet 
tradisjonell kunnskap. Vi ønsker med dette innspillet å påpeke behovet for mer kunnskap om 
sjøsamiske samfunn i fortid og nåtid , og derav behovet for undervisningstilbud og forskning om 
dette. 
 
Vi tar utgangspunkt sametingsrådets redegjørelse om høyere utdanning og forskning som er vedlagt 
invitasjonen, og i Sametingets spørsmål i sin invitasjon til innspill:   

- Hvilke utfordringer ser du/dere innen samisk forskning og høyere utdanning 

- Hvordan løser vi disse utfordringene? 

- Hva slags forsknings – og kompetansebehov har vi behov for i det samiske samfunnet, lokalt, 

regionalt og nasjonalt?  

- Hvilke utdanningstilbud vil det være behov for i tiden fremover?  

Hvilke utfordringer ser du/dere innen samisk forskning og høyere utdanning? 
I sametingsrådets redegjørelse slås det fast at det generelt er “en betydelig mangel på fagfolk med 
kompetanse i samiske språk og om samisk kultur og samfunnsliv.” Det er grunn til å anta at dette 
særlig gjelder utenfor kommmunene i Indre Finnark der de fleste sentrale samiske institusjoner og 
kompetansemiljø er lokalisert. Det innebærer i så fall at det er behov for både å framskaffe mer 
relevant kunnskap gjennom forskning, og for å styrke eksisterende og etablere nye utdanningstilbud 
tilpasset kompetansebehov i blant annet sjøsamiske områder.  
 
Hvordan løser vi disse utfordringene? 
Fra sametingsrådets redegjørelse: “Blant Norges institusjoner for høyere utdanning er det bare Sámi 
allaskuvla som kan forstås som en samisk styrt institusjon. Den har også samisk som hovedspråk. (...) 
Sámi allaskuvla har i dag et samvirke med det øvrige universitets- og høgskolesystemet og i noen grad 
til instituttsektoren. Dette samvirket vil det være mulig å videreutvikle i tiden som kommer.»  
 
En stor del av utdanningssøkende fra sjøsamiske områder behersker ikke samisk, og kan derfor ikke 
(eller i liten grad) nyttiggjøre seg av utdanningstilbudene ved Sámi allaskuvla. Språkkurs kan avhjelpe 
dette, men det er uansett behov for å utvikle undervisningstilbud tilpasset kompetansebehov blant 
sjøsamer og i sjøsamiske områder på læresteder der de fleste sjøsamer tar høyere utdannelse. Man 
kan anta at det er ved Norges arktiske universitet, både i Tromsø og ved Finnmarksfakultetet, og også 
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ved Universitetet i Nordland.   
 
Når det gjelder utfordringer innen forskning, kan det være behov for å foreta en oppsummering av 
kunnskapsstatus innen områder som videreformidling av samisk språk i sjøsamiske områder, 
virkninger av samiske tiltak innen kyst- og fjordfiske og samfunnsutvikling i sjøsamiske bygder mer 
generelt, samt arbeidet med tradisjonell kunnskap.  
 
Hva slags forsknings – og kompetansebehov har vi behov for i det samiske samfunnet, lokalt, 
regionalt og nasjonalt? 
Ifølge sametingsrådets redegjørelse kan et overordnet mål for Sametingets høyere utdannings- og 
forskningspolitikk uttrykkes slik: «Samisk høyere utdanning og forskning bidrar med kunnskap og 
menneskelige ressurser for en økonomisk, kulturell og sosial utvikling i det samiske samfunnet.» 
Hvilke forsknings- og kompetansebehov har man i så fall sett fra sjøsamiske områder?  
 
Språk  

- Hvordan er situsjonen for samisk språk i de sjøsamiske områdene? (Samisk som 

hjemmespråk, i barnehager og skoler og på andre språkarenaer?)  

- Forutsetninger for det samiske språkets overlevelse i sjøsamiske bygder?  

- Videreutvikling av undervisningsopplegg for samisk som andrespråk  

- Utvikling av modeller for språkoverføring mellom generasjoner i områder der språket er i 

ferd med å forsvinne.  

Kulturarv, areal og naturressurser  
Fra sametingsrådets redegjørelse: «Kultur- og naturarven utgjør et viktig materielt grunnlag for 
samisk kultur gjennom kulturminner, landskap, tradisjonell kunnskap og ressurser. De skrevne kildene 
til den samiske historien er få, og de fleste er nedtegnet av andre enn samer. Kulturarven slik den er 
nedfelt i faste og løse kulturminner samt i stedsnavn, er derfor en særlig viktig kunnskapsressurs for 
samisk forhistorie og historie, religionsutøvelse, språk, ressursbruk, landskapsforståelser og 
tradisjoner. Det samiske bosettingsområdet er stort og variert, og kulturarven er både mangfoldig og 
fremviser noen fellesnevnere. Dette alene gjør kunnskapsproduksjon om den samiske kulturarven til 
en utfordrende oppgave.»  
 
Vi avgrenser oss til å påpeke behovet for å styrke arbeidet med dokumentasjon og formidling av 
tradisjonell kunnskap på  lokalt nivå. Det er også stort behov for å utvikle kompetanse innen lokal 
kapasitetsbygging i tilknytning til arbeid med tradisjonell kunnskap; et arbeidsområde som tillegges 
stor vekt i FNs arbeid med å følge opp målsettinger i biomangfoldkonvensjonens artikkel om 
tradisjonell kunnskap.  
  
Samisk næringstilpasning  
Tradisjonelle næringer 
Fra sametingsrådets redegjørelse: “Det ses som en utfordring å utvikle utdanningstilbudet og 
forskningen om fagområder som arbeider med samiske bruksordninger, tradisjonell areal og 
ressursbruk, og virkninger av ny konkurrerende virksomhet på tradisjonelle næringer, kulturell 
samhandling og sosiale relasjoner.” Og: “Reindrift, fiske og jordbruk er primærnæringer som 
tradisjonelt har utgjort et viktig grunnlag for videreføring av samisk kultur. Denne næringstilpasningen 
har også vært økologisk bærekraftig fordi den har vært utøvd i kombinasjon, slik at en har hatt flere 
bein å stå på. Disse næringene er nå under sterkt press fra flere kanter, særlig gjennom omfattende 
endring i næringsstrukturen og endring i demografi. (...) Det finnes ikke et eget stort og bredt 
forskningsbasert reindriftsfaglig miljø, eller mastergrad i reindriftsfag. Dette er en utfordring for mer 
forskning og utvikling i reindrifta. Reindriftsfag vil krysse fag som økonomi, samfunnsplanlegging, 
kulturfag, språk, tradisjonell kunnskap og biologi. Et manglende reindriftsfaglig miljø bidrar til en 
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mangelfull og ikke kunnskapsbasert offentlig debatt og beslutningstaking.“  
 
Vi vil påpeke at det heller ikke finnes et eget stort og bredt faglig miljø med fokus på småskalafiske, 
som er en tradisjonell og viktig næring i sjøsamiske områder. Det er også behov for forskning på 
kombinasjonsnæringer, i både tradisjonell form og med nye kombinasjoner. Det dreier seg om 
økonomiske tilpasninger som er tilpasset områdenes ressurser, klima og kultur, men som i enda større 
grad enn tidligere er utsatt for sterkt press. Det er også behov for kompetanseutvikling når det gjelder 
myndiggjøring (empowerment) på lokal nivå for å stå bedre rustet til å ivareta egne næringsinteresser 
i en situasjon med stor konkurranse om arealer og naturressurser.  
 
Kultur og reiseliv som næringsområde 
Ifølge sametingsrådets redegjørelse har kultur og reiseliv som næringsområde hatt en sterk 
prosentvis vekst. Man slår fast at “den demografiske utviklingen, kombinert med store endringer i 
næringsstrukturen i samiske områder, utfordrer Sametinget til å vurdere ulike fremtidsrettede 
modeller for arbeid med næringsutvikling. En egen samisk innovasjonsmodell basert på nytenking 
rundt regionale innovasjonssystem, som tar hensyn til kultur, geografi og næringsstruktur, bør sees 
nærmere på.“ Dette er en spennende målsetting som Sjøsamisk kompetansesenter gjerne vil være 
med på å realisere i sjøsamiske områder.  
 
Det er ønskelig at kompetanseutvikling innen feltet kultur og reiseliv som næringsområde tar høyde 
for utfordringer som kan ligge i næringsutvikling innen dette feltet i sjøsamiske områder, som ikke har 
de spesifikke kjennetegn (særlig reindrift) som særlig forbindes med samisk reiseliv. For øvrig kan et 
kompetansefelt som duodji bli et utviklingsområde i sjøsamiske områder; vurdert ut fra den store og 
økende interessen for koftesying og annen duodji som nå gjør seg gjeldende i mange sjøsamiske 
bygder. Tradisjonell bruk av naturen er også et kompetansefelt som kan synliggjøres, styrkes og 
videreutvikles for bruk i blant annet sjøsamisk reiseliv.  
 
Samisk offentlighet 
Fra sametingsrådets redegjørelse: «Etableringen av Sametinget i 1989 skapte en ny samisk 
offentlighet med et nytt samerettslig og samepolitisk handlingsrom. Kunnskap om politiske prosesser 
mellom staten og Sametinget og innad i det samiske samfunnet, er av betydning for å forstå 
endringer i det samiske samfunnet og i samspillet med majoritetssamfunnet.” Når det gjelder 
Sametinget og prosesser innad i det samiske samfunnet, er det blant annet behov for mer kunnskap 
om hvorfor mange i sjøsamiske områder fortsatt oppfatter Sametinget som først og fremst et 
interesseorgan for indre Finnmark; noe som kan være en av grunnene til at man ikke ønsker å 
registrere seg i det samiske valgmanntallet og/eller å bidra i den nye samiske offentligheten. Det kan 
med andre ord være behov for forskning på forholdet mellom Sametinget og lokalsamfunn i samiske 
og fleretniske lokalsamfunn.  
 
Hvilke utdanningstilbud vil det være behov for i tiden fremover? 
Emner/kurs:  
Sjøsamisk historie  
Sjøsamiske fiskerier – utviklingstrekk, rammebetingelser, utfordringer og muligheter 
Fjordøkologi og fjordforvaltning 
Sjøsamisk duodji 
Dokumentasjon og formidling av lokal/tradisjonell kunnskap i sjøsamiske områder 
Lokal kapasitetsbygging   
 
Målgrupper for slike kurs/emner kan være både heltidsstudenter og deltidsstudenter. For sistnevnte 
gruppe kan desentraliserte undervisningstilbud være mest hensiktsmessig. Slike tilbud kan for 
eksempel utvikles i samarbeid med lokale/regionale samiske sentre.  
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Når det gjelder sjøsamisk historie i nær fortid, vil vi peke på noen områder som vi ser behov for 
kunnskap om: 

- Fornorskingspolitikkens konsekvenser for økonomisk utvikling og samfunnsutvikling i 

sjøsamiske områder 

- 2. verdenskrig og tvangsevakueringens konsekvenser for økonomisk utvikling og 

samfunnsutvikling i sjøsamiske områder 

- Økonomisk utvikling og samfunnsutvikling i etterkrigstida i sjøsamiske bygder  

- Ressurskamp og organisasjonsarbeid innen fjordfiske  

- Mestringsstrategier på lokalt nivå innen blant annet fjordfiske 

- Kulturelle revitaliseringsprosesser 

- Sametingets rolle i mestringsstrategier og revitaliseringsprosesser 

Sjøsamisk kompetansesenters rolle innen utdanning og forskning 
Sjøsamisk kompetansesenter er i dialog med kunnskapsmiljøer ved Norges arktiske universitet, 
universitetet i Tromsø og Finnmarksfakultetet. Det vil bli tatt videre kontakt med Senter for samiske 
studier ved HSL-fakultetet i Tromsø og med forskningsgruppen “Narrating the postcolonial North” ved 
Finnmarksfakultetet for å drøfte mulige samarbeidsformer som kan styrke kompetanseutvikling i 
sjøsamiske områder. Det kan dreier seg om utvikling av undervisningstilbud for fjordkunnskap (basert 
på både tradisjonell og vitenskapsbasert kunnskap), og tiltak for å styrke lokal kapasitetsbygging i 
tilknytning til arbeid med tradisjonell fjordkunnskap. Det kan også dreie seg om å utvikle en 
desentralisert modell for kapasitetsbygging og annen kompetansebygging i blant annet sjøsamiske 
områder – en modell der samiske sentre har en sentral rolle – og svært gjerne også Sametinget.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
For Sjøsamisk kompetansesenter: 
 
Svanhild Andersen      Sigvald Persen 
Styreleder                                                                                               Daglig leder 
 
(sign.)                                                                                                       (sign.) 
 


