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NOU 2016:18 Hjertespråket - høringsuttalelse  
 
Vi viser til brev av 13.12.16 om høring av NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og 
ordninger for de samiske språkene.  
 
KS øsker å peke på at det i NOU 2016:18 stilles svært store forventninger til kommunene. Kommunene 
spiller en sentral rolle i arbeidet med å styrke samisk språk i alle områder hvor samer er bosatt. Utvalget 
foreslår en rekke tiltak som med høy sannsynlighet vil innebære økte kostnader for de kommunene som 
blir berørt. Samtidig viser utvalget til at mangelfullt statistikkgrunnlag gjør det utfordrende å utrede 
økonomiske og administrative konsekvenser av forslag til tiltak. KS vil derfor understreke behovet for 
grundige analyser og kartlegginger dersom de ulike tiltakene blir vurdert gjennomført. Gode økonomiske 
rammevilkår er nødvendig for å gjennomføre nye tiltak. 
 
KS mener at det kan være fornuftig å dele kommunene i språkbevaringskommuner og 
språkvitaliseringskommuner slik som utvalget foreslår. Det vil ta hensyn til at kommunene har forskjellig 
ståsted. Samtidig må man opprettholde satsingen som nå ligger i språkforvaltningskommunene. Utvalget 
foreslår at Trondheim, Tromsø, Bodø og Oslo skal ha forpliktelser knyttet til samisk språk. KS vil her 
understreke at de berørte storbyene bør involveres dersom det settes i gang et arbeid med å utvikle en 
slik storbymodell.  
 
KS er enig i at et godt samiskspråklig barnehagetilbud med overgang til samiskspråklig skole er det 
viktigste enkelttiltaket for bevaring og vitalisering av de samiske språkene. Det vil derfor være fornuftig å 
øke basistilskuddet for samisk i grunnopplæringen og for samiske barnehager. Generelt må det legges til 
grunn at kostnader med å tilrettelegge for opplæring og bruk av samisk språk fullt ut dekkes av friske 
statlige midler.  
 
Utvalget foreslår en rekke lovendringer som vil berøre kommunesektoren. KS mener at det bør vurderes 
andre virkemidler før det eventuelt utarbeides endrede og nye lovbestemmelser som kan innskrenke den 
lokalpolitiske friheten til å legge til rette for tjenester som er tilpasset de lokale forholdene.  
 
KS viser til Konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS og ber om å bli konsultert om mulige tiltak 
som berører kommunenes rammebetingelser – både økonomisk og juridisk.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Eide  
Områdedirektør  
          Siri Westgård  
          Fagleder  



Side 2 av 2 
 

 
 


