
 REGELVERK FOR DRIFTSSTØTTE TIL NASJONALE  

MINORITETERS ORGANISASJONER» 

Tilleggskommentar fra Kvenlandsforbundet v/Bjørnar Seppola 

 

Det vises til:  

1. Kommentarer fra oss datert 18.8.2015 om Nytt regelverk for driftsstøtte ..2. 

2. Tilbakemeldinger til utkast til nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner 

fra Taternes landsforening mottatt 28.8.2015 2.3. 

3. Høringsutkast fra KMD datert 10.7.2015 om nytt regelverk for driftsstøtte til nasjonale minoriteters 

organisasjoner.  

Vi gir vår tilslutning til synspunktene til Taternes Landsforening om det uheldige i at det legges for stor vekt 

på medlemsantall. For dette flytter fokuset over på medlemstall, mens vi trenger større fokus på språk og 

kultur. 

Likeledes er vi bekymret over at det skal legges ytterligere vekt på lokallagsorganisering. Vi er overrasket 

over at departementet vil vektlegge organisering i tradisjonelle lokallag i en tid hvor mer og mer skjer over 

elektroniske medier. Den gamle og byråkratiske lokallagsorganiseringa med lokallag i hver bygd, er på de 

fleste andre områder i ferd med å gå over til organisering på sosiale medier. Kvenene og finnenes måte å 

organisere sine sosiale og politiske aktiviteter er annerledes enn i det norske storsamfunnet for øvrig. De 

fleste store avgjørelser i finsk politikk er tatt i saunaen. Innspillet om at driftsstøtten skal stimulere til 

danning av flere lokallag etter norsk modell, stimulerer ikke til bevaring av kvensk og finsk kultur i Norge, 

men er en videreføring av fornorskingspolitikken.   

 

Kvenlandsforbundet tilstreber størst mulig grad av personlige medlemskap, hvor vært enkelt medlem 

betaler sin kontingent direkte til forbundet og har et aktivt forhold til forbundets virksomhet. Kollektivt 

medlemskap gjennom lokallag fører lett til et unødvendig byråkratisk mellomledd mellom forbundets 

ledelse og medlemmene og der i gjennom til en passivisering av medlemmene. 

 

Så vil vi minne om at vi ønsker tilskuddsordningen skal stimulere til økt arbeid med språk og kultur. Vi 

foreslår at organisasjonene gjennom egenmeldinger skal holde seg oppgradert om språkkunnskapene hos 

sine medlemmer og at organisasjonene skal premieres med økte tilskudd i forhold til resultater i 

oppbygning av språkkunnskap hos medlemmene. Vi foreslår tilleggs poeng for medlemmer som lærer seg 

språket, slik: 

 

For hvert medlem som oppnår språkferdighet på nybegynnernivå            5 tilleggspoeng 

For hvert medlem som oppnår språkferdighet på mellomnivå                   10 tilleggspoeng 

For hvert medlem som oppnår språkferdighet på avansert nivå                20 tilleggspoeng 

 

I vurdering av de ulike nivåer i språkkunnskap skal organisasjonene følge Det felles europeiske 

rammeverket for språknivåer utarbeidet av Europarådet.   

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k 

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k


En gradering av tilskuddet i forhold til oppnådd språkferdighet vil stimulere organisasjonene til å arbeide 

med språket og gi mer aktivitet i foreningene. Gradering av tilskuddet etter oppnådd språkferdighet vil 

virke motiverende på det enkelte medlem og vi vil få mer aktive medlemmer og mer aktive organisasjoner. 

Når man lærer språket følger kulturen med som en gratispassasjer.  

 

I det forslaget som er sendt ut på høring ligger fokuset på medlemstall og byråkrati. En ordning med tilleggs 

poeng for språkferdighet vil flytte fokuset over på språk og kultur. Denne fokusendringen vil være 

nødvendig om vi skal kunne bevare minoritetskulturene. 

Skibotn, 1. september 2015 

 

Bjørnar Seppola 

 


