
Håper samarbeidsavtalen vil gagne samene i Tromsø 
Leder Kurt Magne Stormo i organisasjonen Kystsamene håper samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø Kommune vil svare til de 
forventninger avtaleteksten legger opp til.  Av Yngve Paulsen 
 

 

Sven Olav Pedersen (tv), ordfører Jens Johan Hjort og Kurt Magne Stormo var i godt lune etter at samarbeidsavtalen var i boks.  Foto: Yngve Paulsen 



SAMISK GLEDE: 

 

Sametingspresident Egil Olli og Kurt Magne Stormo smiler på vegne av alle samer i Tromsø.  Foto: Yngve Paulsen 



DA ER DET KLART: 

 

Sametingspresident Egil Olli og Tromsøs ordfører Jens Johan Hjort gir hverandre håndtrykket og den undertegnede avtale.   Foto. Yngve Paulsen 
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- Vi er veldig positive til avtalen.  Det har vi vært hele tiden, røper han etter seremonislutt. Stormo var blant mange andre samer invitert som gjest til 

undertegnelsesseremonien av samarbeidsavtalen mellom Kystsamene og Tromsø kommune, som tirsdag foregikk på Bytorget i Tromsø. 

- Avtalen er veldig altomfattende. Det gjenstår nå å vise til konkrete handlinger. men det får komme etter hvert, mener han. 

- Det som er viktig er å ha en god og langsiktig avtale. At ordføreren går foran som en «liksomsame» synes jeg er helt greit, smiler han om ordfører Jens Johan. 

Hjort som hadde tatt på seg kofte i anledning seremonien. Ordføreren er i alle fall veldig interessert i det samiske og det har skint igjennom så lenge han har 

vært her som ordfører, kommenterer Stormo. 

Stormo tror ordføreren har et sterkt ønske om å inkludere det samiske i Tromsø. 

- Det er jeg ikke i tvil om. Samtidig er ordføreren i en vanskelig situasjon da han sitter «i et styre» sammen med Fremskrittspartiet. Men han gjør så godt han kan, 

det er jeg ikke i tvil om, avslutter Stormo. 

Historisk avtale 

Da Tromsø kommune og Sametinget tirsdag inngikk samarbeidsavtale, var det den første som Sametinget har inngått med en kommune. 

Sametinget i Norge og Tromsø kommune erkjenner at samene er ett folk med felles historie, kultur, språk og tradisjoner, og legger til grunn internasjonale 

avtaler og forpliktelser om urfolks rettigheter. Likeså konstateres at Tromsø kommune historisk sett har hatt en samisk bosetning, at kommunen har en 

betydelig og voksende samisk befolkning, samt at kommunen er verskapsby for et stort antall samiske studenter. 

Partene erkjenner videre et ansvar for det samiske samfunnet og samfunnsutvikling i Tromsø kommune, at det derfor er et særlig behov for samarbeid mellom 

partene i saker som berører samiske forhold i Tromsø kommune. 

Avtalepartnerne vil jobbe aktivt for å fremme likeverd og forhindre negativ diskriminering. Av den grunn erkjennes nødvendigheten av å utvikle samarbeidet 

mellom Sametinget og Tromsø kommune. Enigheten i avtalen omfatter i 16 punkter, som altså ble undertegnet av Tromsø-ordfører Jerns Johan Hjort og 

sametingspresident Egil Olli. For øvrig det siste offisielle oppdraget Egil Olli hadde som sametingspresident 



Kystsamene i Tromsø var representert med leder Kurt Magne Stormo og kasserer Svein Olav Pedersen.   I fjor foreslo Kystsamene blant annet at skilting i Tromsø 

også skulle skje på kvensk i tillegg til norsk og samisk. 


