Sametingsrådets innspill til regjeringsforhandlingene på Granavolden
Sametingsrådet viser til regjeringens politiske plattform fra Jeløya 14. januar 2018 hvor det fremgår
at regjeringen vil:
•
•
•
•
•
•

Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen.
Fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2007:13 Den nye sameretten
(Samerettsutvalget 2), hvor lovfesting av konsultasjoner prioriteres først i perioden.
Utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle
samiske næringer.
Følge opp NOU 2016:18 Hjertespråket sammen med Sametinget.
Arbeide for en ny budsjetteringsordning for Sametinget.
Arbeide for undertegning og ratifisering av Nordisk Samekonvensjon.

Sametingsrådet konstaterer at Jeløya-plattformen legger et godt grunnlag for en politikk som kan
sikre og utvikle samisk kultur, språk, samfunn og samiske næringer. Oppfølgingsarbeidet er i gang,
men det gjenstår fortsatt en del før målene er nådd.
Sametingsrådet mener at en ny regjeringsplattform blant annet bør uttrykke at regjeringen vil:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Utarbeide en handlingsplan mot vold i samiske samfunn i tråd med anbefalinger fra
Sametinget, fire FN-organer, NIM og LDO.
Arbeide for en bred gjennomgang av reindriftsloven som sikrer legitimitet i næringen og
det samiske samfunnet.
Følge opp evalueringen av mineralloven (Nordtveit-utvalget) med et lovarbeid.
Forby sjødeponi, herunder endelig nei til Nussir-prosjektet ved Repparfjord i Finnmark.
Følge opp rovdyrsforliket med en tydelig rovdyrpolitikk som sikrer primærnæringenes
levekår.
Lovfeste sjøsamenes og kystbefolkningens historiske rett til fiske i tråd med anbefalinger
fra NIM og FN-organer, og prioritere kystflåtens mulighet til å gjøre et levebrød av
fiskeriene.
Utarbeide en sørsamisk stortingsmelding.
Føre en tydelig og ambisiøs klimapolitikk der urfolksinteresser og tradisjonell kunnskap
ivaretas, samtidig som tilpasningsstrategier kan iverksettes.
Sikre realisering av et samlokalisert nybygg for Beaivváš samisk nasjonalteater og Samisk
videregående skole og reindriftsskole; og starte opp planlegging av bygg til et samisk
kunstmuseum.
Sikre realisering av tilbakeføringen av samiske kulturarvgjenstander til samiske
institusjoner (Bååstede-prosjektet).

