
 

DISTRIKT/SÆRORGAN 
Post: Pb. 2090 Vika, 0125 OSLO / Besøk: Fridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO / (+47) 23 36 41 00 
politidirektoratet@politiet.no / www.politiet.no / 982 531 950 

Norwegian Police  

 

Innspill til stortingsmelding om samisk språk, kultur 
og samfunnsliv 
Politiet har ingen direkte påvirkning eller innspill til hvordan rekruttere flere samiske 
lærere i barnehager, grunnopplæringen og høyere utdanning, men er avhengig av et 
godt rekrutteringsgrunnlag for å øke andelen med samisk bakgrunn og samisk språklig 
kompetanse i politiet.  

Tilgang til personell som kan både skrive og snakke de samiske språkene og har 
kunnskap om samisk språk og kultur vil være avgjørende for at politiet i fremtiden skal 
ivareta sine forpliktelser ovenfor den samiske befolkningen. Et godt 
rekrutteringsgrunnlag er en forutsetning for å kunne levere likeverdige tjenester til 
innbyggerne samtidig med god tilgang til tolk og oversettere på de samiske språkene. I 
politiets handlingsplan for mangfold, dialog og tillit (2022-2025) er samer en av de særlig 
prioriterte gruppene med tilhørende tiltak.1 

Som en oppfølging av anbefalingene i NOU 2016:18 Hjertespråket ba Justis- og 
beredskapsdepartementet om at virksomhetene domstolen, politiet, kriminalomsorgen og 
konfliktrådene om å opprette et forum. Av departementets brev går det fram at forumet 
skal ha som hovedoppgave å utveksle kunnskap, informasjon og løsninger for å fremme 
samiske språk og samisk kultur i justissektoren.  

Med bakgrunn i dette er det opprettet en arbeidsgruppe med de nevnte virksomheter 
hvor politiet er representert. Arbeidsgruppen vil komme med en anbefaling om hvordan 
virksomhetene i fremtiden bør samordne sine tjenester mot den samiske befolkningen 
særlig i det samiske forvaltningsområdet. Virksomhetene har sammenfallende behov og 
utfordringer når det gjelder å legge til rette for at språkrettighetene i sameloven 
overholdes. Disse utfordringene er bl.a. knyttet til oversettelser, tolking, 
informasjonsarbeid, kompetansetiltak og ikke minst rekruttering av samisktalende 
medarbeidere. 

Det er i dag stor mangel på fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse i 
politiet og et stort behov for tolketjenester. Det er behov for å øke rekrutteringen av 
                                                                                                                                    

1 Politidirektoratet (2022). Mangfold, dialog og tillit: Handlingsplan for politiets arbeid (2022-2025). Se politiets 
nettside: https://www.politiet.no/om-politiet/dokumenter-strategier-og-horinger/strategier-og-planer/ 

Kommunal- og distriksdepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
 

 

Deres referanse: 
       

Vår referanse: 
22/226521  

Sted, dato: 
Oslo, 29.11.2022 

mailto:politidirektoratet@politiet.no
http://www.politiet.no/


2 

fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse til stillinger som krever 
politiutdanning og annen fagbakgrunn. Det er også et stort behov for at informasjon på 
politiets nettsider og digitale tjenester kan tilrettelegges på samiske språk (nordsamisk, 
sørsamisk og lulesamisk). 
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