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Kommunereformen og samisk forvaltningsområde 

Vi viser til brev fra Kåfjord kommune datert 27. oktober 2014. Kommunen ønsker svar fra 

departementet på hvordan Kåfjord skal forholde seg til kommuner som det er aktuelt å slå seg 

sammen med, men som ikke er innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.  

 

Regjeringen er opptatt av å ta vare på samisk språk, og vil vektlegge at samiske språkbrukere 

ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i kommuneinndelingen. Dette er slått 

fast i regjeringens kommuneproposisjon for 2015.  

 

19. september 2014 satte regjeringen ned et utvalg som skal se på lovverk, tiltak og ordninger 

for de samiske språkene i Norge. Mandatet slår fast at utvalget blant annet skal vurdere 

dagens ordning med et forvaltningsområde for samisk språk, prosedyrer for innlemmelse, og 

om det bør innføres et mer fleksibelt regelverk. Aktuelle løsninger skal vurderes i lys av 

arbeidet med kommunereformen. Utvalget, som ledes av fylkesmannen i Troms, skal levere 

sin utredning i februar 2016, men det kan bli aktuelt å fremme delutredninger på et tidligere 

tidspunkt. Utvalgets mandat er vedlagt. 

 

Regjeringen vil avvente språkutvalgets tilrådinger før den tar stilling til om, og eventuelt i 

hvilket omfang, regelverket om forvaltningsområdet for samisk språk bør endres. 

 

Før regjeringen tar stilling til språkutvalgets forslag vil saken bli sendt på høring til berørte 

kommuner. Departementet vil også konsultere Sametinget om eventuelle endringer i 

regelverket, i tråd med Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og 

Sametinget. I det videre arbeidet med kommunereform og oppfølgingen av utvalgets rapport, 

vil også Norges folkerettslige forpliktelser knyttet til samiske språk bli vurdert.  

 



Side 2 

 

Prosessen med kommunereform går parallelt med utvalgets arbeid. Departementet vil derfor 

også utrede midlertidige løsninger som kan legges til grunn hvis det blir aktuelt å iverksette 

sammenslåingen av kommuner i forvaltningsområdet før det er tatt stilling til språkutvalgets 

forslag. Eksempelvis kan det vurderes om det i en periode bør gjelde ulike ordninger for ulike 

deler av den nye kommunen. Departementet vil involvere språkutvalget og Sametinget i 

utredningen av slike midlertidige løsninger. Også i arbeidet med midlertidige løsninger vil vi 

vektlegge at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av endringer i 

kommuneinndelingen. 

 

Uavhengig av språkutvalgets arbeid er det viktig at kommunene setter seg sammen og 

diskuterer fordeler og ulemper ved en eventuell kommunesammenslåing. Kommuner med en 

samisk befolkning, både i og utenfor forvaltningsområdet, kan diskutere generelt hvordan 

samisk språk og identitet best kan ivaretas i en ny kommune. Dette kan gjerne fremkomme i 

en intensjonsavtale mellom kommunene, jf. veilederen for utredning og prosess i 

kommunereformen.  

 

Stortingsflertallet har understreket at det er et utredningsansvar for alle kommuner. 

Departementet forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å diskutere 

og vurdere sammenslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016. Selv om det ikke er mulig å gi 

alle svar på det nåværende tidspunkt, er det viktig at kommunene diskuterer utfordringer og 

muligheter for sin region.  
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Hans Petter Gravdahl (e.f.)  
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