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1. GENERELT OM SAMARBEIDET

Nord universitet og Sarni allaskuvla er samfunnsinst it usjoner med regionale, nasjonale og

int ernasjonale oppgaver. Inst it usjonene har et særlig ansvar innenfor samisk forskning og høyere

utdanning. Avtalen tar sitt utgangspunkt i Nord universit ets nasjonale ansvar for høyere utdanning og

forskning i lule- og sørsamisk og Sarni allaskuvlas ansvar som urfolksinst it usjon og en inst it usjon med

særlig ansvar for samisk høyere ut danning og forskning.

Gjennom denne avtalen ønsker partene aet ablere og videreutvikle et st rategisk og faglig samarbeid

innenfor samisk forskning og høyere ut danning, og styrke samarbeidet med samiske inst it usjoner.

Videre ønsker partene at avtalen bidrar t il en styrking av dialog, rolleavklaring og arbeidsdeling

mellom de to inst it usjonene. Samarbeidet skal også bidra t il dialog med samiske samf unn og utvikling

av st udiet ilbud og forskning som svarer på behovene t il de samiske samfunn.

Samarbeid med samiske kult ur- og språksent ra forutsett er egne avt aler. Avtalen knytt es t il begge

inst it usjonenes st rategier og er på overordnet nivå, og åpner for muligheten for prosjektsamarbeid i

forskning og ut danning gjennom underavt aler.

Samarbeidspartene legger t il grunn ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rett igheter og FNs

urfolkserklæring som ramme for samarbeidet . Avt alen er part nernes bidrag t il arbeidet med a
bevare, styrke og utvikle samiske språk som urfolksspråk iht . målene som er satt for FNs t iår for

urfolksspråk 2022-2032, samt den europeiske pakten om regions- eller minoritet sspråk

(M inoritet sspråkpakten).



2. SAMARBEIDSOMRÅDER

Avtalen skal bidra t il å etablere et stabilt og langsikt ig samarbeid og styrke samhandlingen og

arbeidsdelingen mellom inst it usjonene innenfor blant annet følgende samarbeidsområder:

I. HQYERE UTDANNING

Partene skal samarbeide for å finne en god rolleavklaring og arbeidsdeling i forbindelse med

utvikling av st udieporteføljer knytt et t il nord-, lule-, pite-, urne- og sø_rsamisk. Samarbeidet

skal reflektere inst it usjonenes profi l og t ilpasses behovene i de samiske samfunn.

Samarbeidet omfatt er blant annet :

• felles profi lering av samarbeidet innen utdanning på begge inst it usjoners platt former

• videreutvikling og styrking av samarbeidet om de samiske lærerutdanningene

• samordning av samiske ett er- og videreutdanningst ilbud

• etablering, videreutvikling og styrking av st udiet ilbud i lule-, pite-, urne- og sørsamisk

språk hos begge inst it usjonene

• kart legging av muligheter for samarbeid innenfor andre relevante fagområder og

utdanningst ilbud

• utvikle gjensidige samarbeidsformer om undervisning og sensur

• st udent utveksling og - hospitering mellom inst it usjonene

• overordnet samarbeid i forbindelse med st udent rekrutt ering t il samisk høyere utdanning

II. FORSKNING

Avtalen skal oppmunt re t il forskningssamarbeid mellom fagmiljøene ved Nord universitet og

Sami allaskuvla.

Samarbeidet omfat ter blant annet :

• felles profi lering av samarbeidet innen forskning på begge inst it usjoners platt former

• utvikling av den samfunnsvitenskapelige forskning i, om og for Sapmi/ Sabme / Saepmi e

• arrangere ett årlig åpent seminar for forskere innen samiske spørsmål med alternerende

vertskapsrolle

• mulighet t il å bruke hverandres bibliotek

• t ilst rebe refleksjon og forpliktelse innen forskningset iske problemst illinger i et

urfolksperspekt iv

• prosjektstøtt e t il eksempelvis felles ph.d.-prosjekter og prosjekt utvikling

• samarbeid om felles kurs og samlinger for ph.d.-kandidater samt støtt e t il å gjennomføre

felles fagseminarer

• legge t il rette for felles møtepunkter for å løfte ideer om forskningssamarbeid

• hospiteringsordninger for fagansatt e og forskere



Ill. SAMARBEID M ED SAM ISKE INSTITUSJONER og SAM ISKE KOM MUNER

Avtalen har ogsa som mal a styrke Nord universitets og Sami allaskuvlas dialog med samiske

inst it usjoner og bidra t il økt samarbeid mellom samiske språksent re og samisk kult ur- og

kunnskapsinst it usjoner, inkludert samiske språkforvalt ningskommuner. Slikt samarbeid kan

være akt uelt innen st udent rekrutt ering, begynneropplæring i samiske språk, utvidelse og

endringer i st udieporteføljene og forskning, i t illegg t il inst it usjonsutvikling.

Avtalepartene ser at Nord universitet og Sami allaskuvla - gjennom a involvere sami ske

inst it usjoner og samiske kommuner mer i sitt arbeid - kan arbeide mer effekt ivt og målrett et

særlig med å sikre utdanningst ilbud og andre t ilt ak som bidrar t il flere lule-, pite-, urne- og

sørsamiske språkbrukere, og t il bevaring og synliggjøring av samisk kult ur og historie i disse
språkområdene.

3. SAMARBEIDSORGANER

For å vedlikeholde og styrke det st rategiske samarbeidet avholdes det et årlig møte mellom

rektoratene ved Nord universitet og Sami alla skuvla.

Dekaner, øvrig ledelse ved inst it usjonene og andre faglige samarbeidspart nere møtes så ofte det er

hensiktsmessig og nødvendig. De ulike samarbeidsområdene følges opp med konkrete og operat ive

avtaler mellom akt uelle fagmiljø. Event uelle t re-partsavtaler som involverer andre kunnskapsmiljøer,

herunder samiske språk- og kult urinst it usjoner, følges opp gjennom regelmessig kontakt mellom

partene.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ved Sarni allaskuvla, som er et nasjonalt ressurssenter

spesielt rett et mot opplæringssystemet fra barnehagestadiet t il høyere utdanning, inviteres inn i

relevante prosesser hvor det er nat urlig. Særlig gjelder det te ved arbeid med å styrke og fremme

munt lig og skrift lig bruk av samisk i opplæringa og i opplæringssystemet, kunnskap om

flerspråklighet og språkrevitalisering, samt forsknings- og utviklingsarbeid knytt et t il disse

fagområdene. Partene ønsker å bidra t il å styrke samarbeidet som er etablert mellom Nasjonalt

senter for samisk i opplæringen ved Sarni allaskuvla og Nasjonalt senter for kunst og kult ur i

opplæringen ved Nord Universitet .

Videre vil samisk-/ urfolksenter, som er under oppbygging ved Nord universitet , være en vikt ig

støtt espiller, koordinator og kontaktflate for operasjonalisering av t iltakene i samarbeidsavtalen.

4. KUNNSKAP OM AVTALEN OG FELLES MØTEPLASSER

Part ene skal informere om samarbeidsavtalen i sine respekt ive organisasjoner og også enes om en

kommunikasjonsplan for formidlingen av resultatene av samarbeidet . Informasjon på samiske språk

skal priorit eres. Begge parter skal akt ivt følge opp avtalen og om nødvendig ta init iat iv t il endring

med sikte på at samarbeidet skal fungere best mulig. Partene vil søke å invitere og involvere

hverandre der det er formålstj enlig t il relevante fagseminarer, konferanser og andre liknende faglige

møteplasser.



5. AVTALENS VARIGHET

Denne avtalen gjelder innt il en av partene krever rev isjon eller opphør av avt alen.

6. SPRÅK

Avtalen er skrevet på fi re språk: lulesamisk, sørsamisk, nordsamisk og norsk.

Som et ledd i oppfølgningen av sama rbeidsavtale n og som et bidrag t il FNs urfolksspråkt iår skal Nord

universitet og Sami allaskuvla bidra ti l a synl iggj ore alle de samiske spra kene i var virks omhet .
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