
 
 

 

          19.06.2019 

Sametinget 

9730 Karasjok 

 

Innspill til melding om samisk næringspolitikk 

 

Mearrasiida var representert på workshop i Karasjok 8. april om arbeidet med melding om samisk 

næringspolitikk. Det ble åpnet for muligheter til å komme med innspill også etter workshopen. Vi har 

dessverre ikke hatt anledning til å komme med innspill før nå.  

Våre kommentarer er merket med blått.  

Fra «Redegjørelse om Sametingets næringspolitikk». Sametingets plenum, september 

2018 

Om framtidige utfordringer: «Sametingets mål for næringspolitikken skal være: Et bærekraftig, sterkt 

og allsidig næringsliv som bygger på og tar hensyn til natur og miljø, og danner grunnlaget for 

livskraftig samisk kultur, språk og samiske lokalsamfunn.» Positivt at «samiske lokalsamfunn» er 

nevnt i målsettingen, og at både natur og miljø er nevnt.  

Næringspolitikk som skal gi grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv kan utformes ut fra flere 

perspektiver. Først og fremst skal Sametinget føre en egen næringspolitikk der Sametingets politiske 

målsetninger, prioriteringer og treffsikker virkemiddelpolitikk er sentral.  Som en konsekvens av 

dette må Sametinget føre nasjonal næringspolitikk, herunder også tydelige politiske prioriteringer i 

møtet med tiltakende industriutvikling. Næringsmeldingen vil måtte gå inn på alle disse områdene.»  

Det er utvilsomt behov for «tydelige politiske prioriteringer» i næringssaker der det er «et tiltakende 

press for nye industrietableringer basert på naturressursene i samiske områder, både på sjø og 

land.»  

Om Sametingets virkemiddelpolitikk: «En av hovedutfordringene i Sametingets næringspolitikk er at 

virkningene av virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling (STN-området) kan bli mindre for samisk 

kultur og samfunn, som følge av at området er utvidet. (…) Samtidig som det geografiske området er 

utvidet, har ikke kapitaltilgangen økt tilsvarende de ti siste årene, og i 2018 er tilgangen på kapital 

om lag på samme størrelse som i 2009. Det vil si en realnedgang i virkemidler. Utvidelsene som er 

foretatt kan sies å ha gitt STN-området et preg av å være et generelt distriktspolitisk 

småskalavirkemiddel framfor et næringspolitisk virkemiddel for samisk kultur og samfunn.  

Sistnevnte er en viktig erkjennelse med tanke på videre drøfting av hva Sametingets virkemidler skal 

brukes til. Videre utvidelse av virkemiddelområdet bør etter vårt syn ikke skje før det er avklart, og 

kapitaltilgangen økt.  
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Om alternativer til STN-området  

«Et alternativ er å opphøre virkeområdet og rette virkemiddelbruken inn mot utvalgte næringer 

uavhengig av geografi. Sammenfattende for slike næringer kan være at disse må inneholde 

elementer av samisk kulturbasert næringsliv. Den nye næringsmeldingens innsatsområder må danne 

grunnlag for å definere innholdet i en slik satsing. En slik tilnærming vil medføre at næringslivet i de 

nye søkerkommunene, samt alle andre kommuner vil få lik tilgang til virkemidlene.  (…) Å opphøre 

geografisk avgrensning kan stå i motsetning til samerettslig argumentasjon, som i stor grad er basert 

på «retten til land og vann» basert på alders tids bosetning og bruk.  

Sametingets virkemidler må fremdeles prioriteres til samiske områder, som har et svakt næringsliv. 

En opphevelse av virkeområdet må ikke endre på denne politikken. En svært viktig presisering.  

Utfordringene med STN-området hvor området har økt og tilgjengelige virkemidler ikke har økt, 

tilsier at Sametinget må avvikle det geografiske virkeområdet for tilskudd til næringsutvikling slik vi 

kjenner det i dag, og rette virkemiddelbruken mot prosjekter og næringer der samisk kultur er 

sentralt. En omprioritering som kan styrke samisk språk, kultur og samfunn på en langt bedre måte 

enn med dagens ordning, men bør også ha en form for geografisk avgrensning.  

Fra PDF-presentasjoner på workshopen:  

En siste visjon - Samisk innovasjonsmodell 

«Kan det utvikles et samisk innovasjonssystem? 

Hvordan kan samiske institusjoner bli bedre på næringsutvikling, innovasjon, entreprenørskap? 

Bygge kompetanse og kapasitet.  

Hvordan styrke samarbeidet mellom FoU, næringsliv og virkemiddelapparatet? 

Det er og har vært mange program og prosjekter de siste årene, vi må utnytte de nettverkene som er 

skapt til å skape små klynger som er tilpassa oss» 

 

Noen av deltakerne på workshopen foreslo et næringshager og Innovasjon Norge kunne overta deler 

av det samiske virkemiddelapparatet. I eventuelle vurderinger av forslagene bør det veie tungt at 

næringshager og IN ikke har samme krav til åpenhet og demokratiske prosesser som Sametinget. 

Også forslaget om kommuners innflytelse bør vurderes ut fra hvordan samiske områder som ligger 

utenfor kommunesentrene, ofte faller utenfor kommuners prioriteringer. Med andre ord: Vi mener 

at Sametinget fortsatt bør ha hånd om virkemidler for samisk næringsutvikling.  

«Det går godt i Distrikts-Norge 

Vekstnæringer som reiseliv/opplevelser, fiskeri og havbruk, og bygg og anlegg 

Økt sysselsetting og økonomisk vekst 

Store muligheter framover 

Arbeidsledigheten er generelt lav 

Men i distrikts Norge og i samiske områder er det forskjeller 

Noen kommuner har større utfordringer enn andre» 

 

Hvem konkluderer med at «det går godt i Distrikts-Norge»?  Det er neppe fiskere og andre fjordfolk 

som stadig mister arealer til oppdrettsindustrien, og må leve med de mange andre negative 

konsekvensene av den. Og heller ikke de mange som opplever økende problemer med fisketurisme.  

 



 

Næringsstrukturen(sysselsatte) 

• Stor andel i tradisjonelle næringer 

Syv ganger flere i fiske/havbruk enn andelen på landsbasis 

Færre i typiske vekstnæringer 

Også de som har vokst siden 2010 

– Fiske/havbruk 

Næringsmidler 

Reiseliv/opplevelser 

Bygg og anlegg 

Det synes forunderlig at tall for fiske og havbruk er slått sammen. Det ene tallet (fiske) måler en 

positiv utvikling, og det andre (oppdrett) en negativ – en gjengs oppfatning både i Porsanger og 

andre sjøsamiske områder.  

 

Lykke til med det viktige arbeidet med meldingen om samisk næringspolitikk.  

 

Vennlig hilsen 

 

Svanhild Andersen 

Mearrasiida 

(sign.) 

 


