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21/4396-1 Høring - forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler) 
 
Formannskapet- 65/21, har i møte 16.11.2021 fattet følgende vedtak: 

 
Evenes formannskap er positive til endringene som foreslås i forslag til endring til samelovens 
språkregler.  
 

· Endringen av benevning fra forvaltningsområde for samisk språk til språkområde er mer 
presis og gir en bedre beskrivelse. 

· Språksituasjonen i kommunene er forskjellig og innføring av kommunekategorier er 
positiv. 

· Det kommunale selvstyret er viktig, og det er viktig at kommunen har en lokal 
handlingsfrihet etter innlemmelse i språkområdet. Loven bør legge en minimumskrav til 
rettighetsnivå som det er mulig å utvide gjennom utviklingsplaner og tilstrekkelig 
finansiering. Forslag om at det i språkvitaliseringskommuner kan ha valgfrihet i forhold til 
muntlig svar på samisk og likestilling av norsk og samisk i kommunal forvaltning er 
positive. Samiske språkressurser er begrenset, og valgfrihet vil gi mulighet for større grad 
av lokal prioritering av disse. 

· Krav om selvbetjeningsløsninger skal foreligge på samisk og norsk er positivt, men kan gi 
utfordringer både økonomisk og teknisk for små kommuner som er avhengige av 
«hyllevarer». 

· Det er viktig at endringene i samelovens språkregler også videreføres i andre lover og 
forskrifter som berører kommuner innenfor språkområdet. Skissert løsning i forhold til 
§7 i forskrift om stadnamn er positiv. Det bør også vurderes endringer i barnehagelova 
og opplæringslova, blant annet knyttet til valgfrihet mellom norsk og samisk læreplan. 

 
Evenes formannskap anser at de foreslåtte endringer med større grad av muligheter for lokal 
prioritering vil kunne vurderes positivt i en vurdering om eventuell innlemmelse. Det vil være 
frihet for kommunen til å kunne tilby utvidet bruk av samisk språk i kommunen, også muntlig ved 
tilstrekkelig finansiering og språkressurser tilgjengelig. 
 
Det er i tillegg avgjørende at det blir gode finansieringsmodeller som sikrer at utvidete rettigheter 
til den samiske befolkning ikke går på bekostning av den generelle kvaliteten på tjenester. Det er 
viktig at det kommer finansieringsmodeller som bedre ivaretar basiskostnader, og at to-
språklighetsmidler også i større grad kan brukes til å finansiere faktiske merkostnader innenfor 
barnehage og skoleområdet. 

http://www.evenes.kommune.no/
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Med hilsen 
 
 
Bjørn Tore Sørensen 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
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