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Høringssvar - NOU 2016: Hjertespråket   

Det vises til høringsbrev av 13.12.2016 vedrørende  NOU 2016:18 Hjertespråket - forslag til 

lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene.  

 

Fylkestinget har i sak 026/2017 fattet følgende vedtak: 

 

Fylkestinget ser det som positivt at arbeidet med samisk språk videreføres gjennom NOU 

2016: 18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Dette vil 

medføre at aktørene som skal tilrettelegge for bruken av samisk språk får et tydeligere mandat 

og ansvarsområde. Det vil også bli tydeligere hva som er forventet av den enkelte aktør. 

 

1. Fylkestinget er positiv til at det legges opp til en differensiert løsning der språkarbeidet 

er lagt opp slik at det er tilpasset den enkelte aktør og det enkelte geografiske område 

på en bedre måte enn det som er tilfelle i dag. 

 

2. Nordland fylke er det eneste fylket i landet som har tre offisielle samiske språk å 

forholde seg til; nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. I det videre arbeidet med 

samisk språk i Nordland fylke forutsettes det at det legges opp til at Nordland 

fylkeskommune gis mulighet til å betjene alle disse samiske språkene på en rettferdig 

og god måte, selv om det bare er Tysfjord kommune og lulesamisk språk som så langt 

er definert som samisk språkforvaltningsområde. 

 

3. Fylkestinget er positiv til at det opprettes tre samiske språkressurssentre underlagt 

Sametinget, ett sørsamisk språkressurssenter, ett lulesamisk språkressurssenter og ett 

nordsamisk språkressurssenter som skal ha en koordinerende rolle og en 

rådgiverfunksjon, samt ha et ansvar knyttet til blant annet tolking, oversetting, 

informasjonsarbeid og fjernundervisning. 

 

4. Fylkestinget mener det er viktig at retten til opplæring på samisk utenfor 

språkbevarings- og språkvitaliseringskommuner styrkes, ved at minstekravet på ti 

elever reduseres til tre elever. Det er positivt at opplæring i samisk i videregående 

opplæring utvides til også å omfatte alle som har hatt opplæring i eller på samisk i 

grunnskolen og til at disse skal ha rett til samiskopplæring. 

 

5. Fylkestinget mener det er hensiktsmessig at aktuelle storbyer skal ha særskilt ansvar 

for samiske språk, og at Bodø kommune får et spesielt ansvar for lulesamisk språk. 
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6. Fylkestinget forventer at det blir stilt økonomiske ressurser til rådighet slik at arbeidet 

med NOU 2016: 18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske 

språk kan gjennomføres i henhold til det som er fylkeskommunens ansvar, og at det tas 

høyde for at Nordland fylke har tre ulike samiske språk å ta hensyn til. 

 

7. Fylkestinget understreker at språkarbeidet som gjøres av språksentre og frivillige 

organisasjoner er viktige supplement til språkopplæring gjennom barnehage og skole, 

og vil favne mange av de som ikke har fått språkopplæring tidligere. Det er vesentlig at 

slike tiltak får sin plass i det videre arbeidet med å bevare og utvikle de samiske språk. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Martin Berg      Vivian Aira 

forvaltningssjef     rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 
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