Samarbeidsavtale mellom Arbeiderpartiet, Árja og Høyre for resten av valgperioden
2013 – 2017, inngått i desember 2016.
1. Partene skal sammen synliggjøre Sametingets betydning for den samiske
befolkningen og samhandle med samfunnet. Den samiske befolkningen skal gis
mulighet til å møte sametingets politikere i sine lokalsamfunn.
2. Partene vil ha fokus på mer inkludering og åpenhet i det samiske samfunnet. I
behandling av betydningsfulle saker vil Sametinget bruke muligheten til å arrangere
åpne høringsmøter. Nordisk samekonvensjon skal ut på bred høring i de samiske
samfunn.
3. Partene vil prioritere inngåelse av samarbeidsavtaler og vil være en aktiv part i
samarbeidsavtaler med kommuner, fylkeskommuner-, og med ulike organer og
instanser. Samarbeidsavtaler gir et grunnlag for gjensidige forpliktelser for å
fremme bruken av samiske språk, kultur og samfunnsliv.
4. Partene vil arbeide aktivt for å sikre mest mulig likeverdighet mellom de samiske
språkene. Vi vil følge opp Váibmogiella gjennom å initiere pilotprosjekter innen
vitaliserings- og bevaringskommuner.
5. Partene ser det som viktig med økt deltakelse i det samiske demokratiet.
Sametingets legitimitet kan bedres ved en større oppslutning i sametingets
valgmanntall. Partene vil jobbe for at flere samer skriver seg inn i sametingets
valgmanntall og stemmer ved sametingsvalg.
6. Partene vil gjennom samarbeid med regjeringen framskynde prosessen
Samerettsutvalgets II sin innstilling.
7. Partene vil overfor bevilgende myndigheter påpeke viktigheten av nytt bygg til
Saemien Sijte og til Beaivváš Sámi Našunálateáhter og arbeide for at midler til
nybyggene avsettes i revidert statsbudsjett 2017. Se på muligheten for å
samlokalisere Beaivváš Sámi Našunálateáhter med samisk vgs og reindriftsskole i
Kautokeino.
8. Partene vil aktivt følge opp ferdigstillelsen av A’vv Saami Musea, slik at museet kan
åpnes, og bli et senter for den østsamiske kultur.
9. Partene vil følge opp resultatene fra Árbediehtuprosjektet. Naturlige
samarbeidspartnere vil blant annet være Samisk høgskole, Samiske museumslag,
sjøsamisk kompetansesenter og språksentrene.
10. Partene anser samisk utmarksbruk og utmarksnæringer som viktige for
opprettholdelse av bosetting, som inntektsgrunnlag og som grunnlag for bevaring
og utvikling av samisk kultur og språk.
11. Partene vil ha særlig fokus på rovdyrpolitikkens innvirkning på samiske næringer.
Tap av beitedyr til rovdyr truer beitenæringenes eksistens. Regelverket må endres
for lettere å kunne ta ut rovdyr.

12. Partene vil opprette dialog med yrkesutøvere i kyst og fjordstrøkene for å kunne
skape en framtidsrettet politikk i sjøsamiske områder herunder også
villaksforvaltning.
13. Partene i sametingsrådet opptrer som et samlet organ, der hvert rådsmedlem får
tildelt sitt faglige ansvarsområde. Partene vil i rådssammenheng unngå å drive
partipolitisk valgkamp mot hverandre.
14. Partiene/gruppene Arbeiderpartiet, Árja og Høyre er enige om følgende
sammensetning av sametingsrådet:
President: Vibeke Larsen (AP)
Visepresident: Ronny Wilhelmsen (AP)
Rådsmedlem: Mariann Wollmann Magga (Ap)
Rådsmedlem: Inger Eline Eriksen (Árja)
Rådsmedlem: Lars Filip Paulsen (Høyre)
Partiene er enige om å utnevne en politisk rådgiver med god kjennskap til og
forståelse for politiske prosesser og -arbeid samt stort politisk nettverk og inneha
samisk språkkompetanse.
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