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Høring - forslag om endringer i sameloven (samelovens språkregler) 

Kunnskapsdepartementet viser til høring av forslag om endringer i samelovens språkregler.  
 
Kunnskapsdepartementet viser til forslaget til endringer i forskrift til samelovens språkregler 
som pålegger flere landsomfattende offentlige organer en plikt til å gi skriftlig svar på samisk. 
I tillegg foreslås det at disse offentlige organene skal informere sine brukere om muligheten 
til å bruke samisk i kommunikasjonen med organet. Forslaget er omtalt fra side 26 til 31 i 
høringsnotatet.  
 
Kunnskapsdepartementet viser til den generelle mangelen på personer som har kompetanse 
i de tre samiske språkene. Vi frykter at forslaget vil føre til at det blir vanskeligere å oppfylle 
rettighetene innenfor andre samfunnsområder, for eksempel i barnehage, grunnopplæringen 
og høyere utdanning. Mangel på kvalifiserte lærere kan i dag være et hinder for å oppfylle 
elevers rettigheter etter opplæringsloven og barns rettigheter etter barnehageloven. Mangel 
på samisk språkkompetanse kan også være et hinder for å utvide samiske elevers rettigheter 
til opplæring i og på samisk, jf. forslag til ny opplæringslov som nå er på høring. Vi er 
bekymret for at en samtidig utvidelse av rettigheter innenfor det samiske området ikke vil 
være bærekraftig med hensyn til tilgjengeligheten på samisk språkkompetanse. Vi kan ikke 
se at dette er vurdert i høringsnotatet som omhandler de administrative konsekvensene av 
forslaget. 
 
Kunnskapsdepartementet vil minne om at tilgangen på kvalifisert personale er spesielt 
vanskelig for lulesamisk og sørsamisk. Vi viser i den sammenheng til følgende fra punktet 
om Offentlige organ med landsomfattende funksjoner i høringsnotatet s. 27:  
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 
0032 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

21/4396-1 

Vår ref 

21/4360-3 

Dato 

15. november 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

"Fordi ethvert landsomfattende organ vil dekke alle de samiske 
språkområdene, må alle organer som er omfattet av kravet være forberedt på å 
kunne svare på alle de tre samiske språkene. De samiskspråklige ressursene 
er begrenset, særlig på sørsamisk og lulesamisk, og det er en avveining 
hvordan de samiskspråklige ressursene skal benyttes." 

 
Vi minner om at høyere utdanning fremdeles er under oppbygging for disse språkene. For 
eksempel vil de første kandidatene fra grunnskolelærerutdanningene 1–7 i lulesamisk og 
sørsamisk etter planen først fullføre i hhv. 2023 og 2024. Spesielt for disse språkene vil det 
være vanskelig å finne kvalifiserte personer for å iverksette forslagene til lov- og 
forskriftsendringer. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ellen Carine Smogeli 
fagdirektør 
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