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likevel har vi mange utfordringer for å sikre at 
samiske språk fortsatt skal være levende språk i 
norge. Regjeringen vil at samiske språk skal være 
naturlige bruks- og samhandlingsspråk, også i kon-
takten med det offentlige. dette er ikke alltid tilfelle 
i dag, heller ikke innenfor forvaltningsområdet for 
samiske språk. Vi opplever også nedgang i antallet 
elever som tar samisk i grunnskolen og i antallet 
barn i samiske barnehager. lulesamisk og sørsamisk  
språk er fortsatt i en spesielt utsatt stilling.

Flertallsregjeringen presenterer derfor i denne første 
revideringen av handlingsplanen ytterligere tiltak for 
å styrke samisk språkutvikling. Vi har siden 2009 sat-
set 23 millioner kroner på oppfølgingen av handling-
splanen. Flere departementer har i tillegg satsinger 
på samiske språk innenfor eksisterende rammer. I 
tillegg til økte ressurser, tror jeg at et av de viktigste 
resultatene så langt har vært en større bevissthet om 
og fokusering på ansvaret for samiske språk, både 
hos offentlige myndigheter og i samfunnet for øvrig.

Framtiden for de samiske språkene er avhengig av at 
samiske barn og unge kan tilegne seg språket gjen-
nom skole og barnehage. dette er et felt som må 
vies stor oppmerksomhet i handlingsplanperioden. 
For å sikre at alle har kunnskap om sine rettigheter til 
opplæring i samisk i barnehage og grunnopplæring, 

har vi styrket informasjonen om disse temaene. 
God kvalitet i opplæringen er viktig for at elevene 
skal oppleve samiskundervisningen som positiv. 
Styrkingen av Senter for samisk i opplæringen ved 
Samisk høgskole vil være viktig for kvalitetsutvikling 
i samiskopplæringen.

Rekruttering til samisk utdanning og utdanning med 
samisk i fagkretsen er av avgjørende betydning for 
å sikre samfunnet den nødvendige kompetanse i de 
samiske språkene i framtiden. Særlig er behovet for 
lærere og førskolelærere med samiskkompetanse 
stort. Regjeringen har derfor satt i gang en rekke 
tiltak for rekruttering, herunder nedskriving av 
studielån for studenter som tar samiske lærerutdan-
ninger eller lærerutdanning med samisk i fagkretsen. 

Tilgang på språkteknologiske verktøy, som kor-
rekturprogram, pedagogiske program og digitale 
ordbøker, er uvurderlige hjelpemidler i språksam-
menheng. Regjeringen har derfor etablert divvun-
prosjektet som en permanent drifts- og utviklings-
organisasjon knyttet til universitetet i Tromsø.

da regjeringen la fram handlingsplan for samiske 
språk våren 2009, la vi spesielt vekt på å synliggjøre 
nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som likeverdige 

Statsrådens forord

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Lover og ordninger som 
ivaretar språklige rettigheter har bidratt til å øke samiske språks status. Samiske barn og unge har 
mulighet til å møte de samiske språkene på flere arenaer enn før og muligheten til å lære samiske 
språk har aldri vært bedre. Flere og flere offentlige virksomheter jobber aktivt med samisk språk 
og vi ser at det i samiske områder legges ned et stort og viktig arbeid for å ta tilbake og utvikle de 
samiske språkene. 
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språk. dette er fortsatt viktig for å bevare og utvikle 
mangfoldet i samisk kultur og samfunnsliv.

Tospråklighetstilskuddet til kommuner og 
fylkeskommuner, som forvaltes av Sametinget, er 
økt med 14 millioner kroner siden 2006 og vi har 
under flertallsregjeringen fått tre nye kommuner i 
forvaltningsområdet for samisk språk; Tysfjord, Snåsa 
og lavangen. Røyrvik kommune har søkt om innlem-
melse og det pågår utredninger og vurderinger om 
innlemmelse i kommunene Tromsø, Skånland og 
Evenes. Jeg har stor tro på at innlemmelse i for-
valtningsområdet er et av de beste virkemidlene 
for å få til systematisk språkarbeid i en kommune. 
Regjeringen er derfor positiv til ytterligere utvidelse 
av forvaltningsområdet.

Myndighetene kan iverksette tiltak og ordninger 
som kan bidra til  vern og utvikling av de samiske 
språkene, men det er fortsatt helt avgjørende for de 
samiske språkenes fremtid at samene selv bruker 
språket aktivt.  
 

Rigmor Aasrud 

Rigmor Aasrud   
Foto:Johnny Syversen

«Regjeringen vil at samiske språk skal være naturlige bruks- og 
samhandlingsspråk, også i kontakten med det offentlige» 
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En BREd oG lAnGSIKTIG InnSATS FoR dE 
SAMISKE SPRåKEnE

det overordnede målet i regjeringens politikk for 
de samiske språkene er å legge til rette for en trygg 
framtid for språkene i norge. Et viktig mål er å få 
flere samiske språkbrukere. dette krever en bred og 
langsiktig innsats på alle samfunnsområder. 

En trygg framtid for de samiske språkene forutsetter 
en sterkere innsats for lule- og sørsamisk språk. På 
grunn av spredt bosetning og få samer i forhold til 
majoritetsbefolkningen i disse områdene, er det her 
en spesiell utfordring når det gjelder vitaliserings-
arbeid. Særlig gjelder dette i sørsamiske områder. 
Sørsamer og lulesamer er minoriteter i det samiske 
samfunnet. det er derfor nødvendig at alle som har 
et ansvar for samisk språk setter inn spesiell innsats 
for å styrke disse språkene. 

For østsamisk/skoltesamisk og pitesamisk vil inn-
satsen måtte dreie seg om å sette i gang lokale og 
grenseoverskridende språkprosjekter som bygger på 
den faktiske situasjonen for disse språkene. I dag er 
det ikke realistisk å se disse språkene som levende 
språk på ulike samfunnsområder på samme måte 
som for nord-, sør- og lulesamisk. 

Regjeringen vil i handlingsplanperioden legge 
grunnlaget for en sterkere innsats for de samiske 
språkene – nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk på 
ulike samfunnsområder – særlig innenfor opplæring, 
utdanning, offentlig tjeneste- og omsorgsyting, samt 
bruk og synliggjøring av samisk i offentlig sammen-
heng. En forutsetning for en trygg framtid for de 
samiske språkene er å fremme språkenes status, og 
å synliggjøre etablerte språklige rettigheter for bru-

kere og myndigheter på ulike nivå. Samisk språk må 
dyrkes på alle arenaer hvor samer lever og møtes, og 
det er derfor viktig med fokus på arenaer og møte-
steder for samisk språk.

En trygg framtid for de samiske språkene forutset-
ter også at den enkelte same selv søker å styrke og 
utvikle sin egen kompetanse i samisk språk, bruke 
språket i flest mulig situasjoner, og så langt som mu-
lig overføre språket til de neste generasjoner. 

En trygg framtid for de samiske språkene forutsetter 
at lokalsamfunnene verner om og dyrker fram gode 
vilkår for samisk språkutvikling i sine områder. 

En trygg framtid for de samiske språkene forutset-
ter at kommuner der samene bor, både innenfor 
og utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, 
tar ansvar for å sikre den samiske befolkningen i 
kommunen gode vilkår for opplæring i samisk i 
barnehage, grunnskole og videregående skole. 
Samiskspråklige skilt på og i kommunale bygninger, 
og flerspråklige vegskilt vil bidra til å synliggjøre 
kommunens samiskspråklige tilhørighet. 

Kunnskap om samiske forhold innenfor egen sektor 
eller virksomhet er en forutsetning for gode og 
likeverdige offentlige tjenestetilbud til den samiske 
befolkningen. også kommunikasjon og informasjon 
på samisk til samiske brukere er sentralt for å gi et 
tilstrekkelig godt tilbud. dette er også et ansvar som 
påligger statlige etater.

God kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter at det 
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finnes personell med kompetanse i samisk språk og 
kultur. Tilstrekkelig personell med samisk språk- og 
kulturkompetanse er avgjørende for samiske bruke-
res opplevelse av kvalitet i tjenestene. Rekruttering 
og etterutdanning av personell er nødvendig for å 
få dette til. dette betinger systematisk planlegging i 
den enkelte virksomhet.

Regjeringens arbeid med samiske språk i norge har 
følgende overordnede mål:

de samiske språkene nordsamisk, lulesamisk og •	
sørsamisk skal utvikles og være levende språk også 
i framtiden
de samiske språkene skal fremmes og synliggjøres•	
Alle skal ha rett til å tilegne seg samisk språk•	
Samiskspråklige rettigheter skal styrkes og gjøres •	
kjent
de tre samiske språkene, nordsamisk, lulesamisk •	
og sørsamisk, skal gis likeverdige utviklings-
muligheter
offentlige institusjoner skal være bevisst sin bruk •	
av samisk språk, både nordsamisk, lulesamisk og 
sørsamisk.
Kunnskap om de samiske språkene i norge skal •	
utvikles og bevares for framtiden.

Målene gjelder for handlingsplanperioden og 
konkretiseres gjennom tiltakene i handlingsplanen. 
handlingsplanen oppdateres årlig gjennom en egen 
statusrapport. 

Forvaltningsområdene for 
 samiske språk i Finland, Sverige 
og Norge
Finland har hatt en samisk språklov siden 1991 og 
en ny samisk språklov trådte i kraft 2004. Målet med 
den finske språkloven er dels å trygge den grunn-
lovsfestede retten for samer til å bevare og utvikle 
sitt språk og sin kultur og dels å trygge samenes rett 
til å anvende sitt eget språk, enaresamisk, nord-
samisk eller skoltsamisk, hos domstoler og andre 
myndigheter. dessuten pålegges det allmenne en 
plikt til å tilgodese og fremme samenes språklige 
rettigheter. loven setter krav til statlige og kom-
munale myndigheter innenfor forvaltningsområdet, 
samt enkelte krav til sentrale myndigheter utenfor 
forvaltningsområdet. Forvaltningsområdet omfatter 
Anár-Enare, Enodat-Enontekiö, Soađegilli-Sodankylä 
och ohcejohka-utsjoki kommuner. 

den første samiske språkloven i Sverige trådte i kraft 
1. april 2000. den ga samer rett til å bruke samisk 
i kontakt med myndigheter og domstoler. den ga 
også samer rett til barne- og eldreomsorg på sitt 
eget språk. Forvaltningsområdet omfattet Arjeplog, 
Gällivare, Jokkmokk og Kiruna kommune. 
1. januar 2010 trådte en ny lov om nasjonale mino-
riteter og minoritetsspråk i kraft. I og med denne 
loven ble forvaltningsområdet for samisk språk 
utvidet til å gjelde ytterligere 13 kommuner. Forvalt-
ningsområdet for samisk språk omfatter i dag kom-
munene Arvidsjaur, Berg, härjedalen, lycksele, Malå, 
Sorsele, Storuman, Strömsund, umeå, Vilhelmina, 
åre, Älvdalen og Östersund i tillegg til Arjeplog, Gäl-
livare, Jokkmokk och Kiruna. 

1. juli 2009 ble det innført en ny språklov i Sverige. 
Språkloven slår fast at svensk er hovedspråket i det 
svenske samfunnet, men også at det allmenne har 
plikt til å beskytte og fremme samisk språk, i tillegg 
til øvrige nasjonale minoritetsspråk og tegnspråk. 
loven slår også fast alle som tilhører en nasjonal 
minoritet skal gis mulighet til å lære seg, utvikle og 
bruke minoritetsspråket. 

Forvaltningsområdene for samiske språk i Finland, Sverige og 
Norge
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Kommunenes arbeid med 
 samiske språk
Kommuner spiller en sentral rolle i arbeidet med å 
styrke samisk språk i alle områdene hvor samene er 
bosatt. Beslutninger på kommunalt nivå har avgjø-
rende betydning for at samisk språk og samisk kultur 
i kommunen kan utvikle seg på en god måte. det 
er viktig at kommunene legger til rette for at samisk 
kultur og språk skal kunne bevares og utvikles, også 
i byer og tettsteder med mange samiske innbyggere. 
Slik tilrettelegging kan skje gjennom barnehage-
tilbud, opplæring i samisk i grunnskolen, helse- og 
sosialtjenester, eldreomsorg, skilting på samisk og 
arenaer for utøvelse av samisk språk og kultur. 

I kommuner med samisk befolkning bør kommu-
neplanleggingen offensivt ta opp oppgaver for å 
legge til rette for vern og utvikling av samisk kultur, 
samisk språk og samfunnsliv. Kommuner utenfor 
forvaltningsområdet for samelovens språkregler 
kan bidra til revitalisering av de samiske språkene, 
bl.a. gjennom skilting på samisk, gjennom feiring 
av Samefolkets dag og gjennom å legge til rette for 
aktiviteter for den samiske befolkningen i lokalsam-
funnet. Kommunene bør også ha bevissthet rundt å 
integrere det samiske aspektet i ordinære tjenester.

Innenfor forvaltningsområdet for samelovens 
språkregler har kommunene et særskilt ansvar for 
å tilby informasjon og tjenester til den samiske 
befolkningen. oppbygging av kompetanse i samisk 
språk og samisk kultur er viktig for at kommunene 
skal kunne tilby gode tjenester til samiske brukere. 
Kommunene innenfor forvaltningsområdet blir fra 
Sametinget tildelt særskilte midler til gjennomføring 
av sine forpliktelser i samelovens bestemmelser. det 
er i tillegg viktig at disse kommunene er bevisste på 
å prioritere tiltak for de samiske språkene innenfor 
ordinære virkemidler. 

Tromsø kommune gjorde et politisk vedtak om å skilte på 
norsk og samisk i Fokuskvartalet, som sto ferdig i 2004. 
 Bygget inneholder rådhus, bibliotek og kino. 

Fylkeskommunenes arbeid med 
 samiske språk
Fylkeskommunene kan spille en viktig rolle som på-
drivere i arbeidet med samisk språk i eget fylke. Fyl-
keskommunene bør sørge for kompetanse i samisk 
språk og kultur både innenfor sin administrasjon og 
innenfor de tjenester de har ansvar for. 

Fylkeskommuner innenfor forvaltningsområdet for 
samelovens språkregler omfatter i dag Finnmark 
fylkeskommune, Troms fylkeskommune, nordland 
fylkeskommune og nord-Trøndelag fylkeskommune. 
disse fylkeskommunene mottar tospråklighetsmid-
ler fra Sametinget. 

Fylkeskommunene har gjennom fylkesplanleg-
gingen mulighet til å koordinere arbeidet med den 
samiskspråklige utviklingen innenfor eget fylke. 
Gjennom sine samarbeidsavtaler med Sametinget 
har fylkeskommunene i Finnmark, Troms, nordland, 
nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og hedmark fylkes-
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kommunene påtatt seg å arbeide for å styrke samisk 
språk, kultur, samfunnsliv og samiske næringer i fyl-
kene. For at dette arbeidet skal føre til en mest mulig 
helhetlig satsing er det viktig at fylkeskommunene 
har et aktivt samarbeid med Sametinget, kommu-
nene og statlige virksomheter i fylkesplanleggingen.

Statlige virksomheters arbeid 
med samiske språk
Kulturdepartementet er språkpolitisk ansvarlig 
fagdepartementet, og har et overordnet og sektoro-
vergripende ansvar for å utforme, tolke og fremme 
språkpolitiske mål i norge. Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet har hovedansvaret 
for forvaltningen av språkreglene i sameloven og 
samordningen av regjeringens arbeid med den 
europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk 
(minoritetsspråkpakten), og har en egen tilskudds-
post for tiltak for samiske språk. Alle departemen-
tene har på sine fagområder et viktig ansvar for 
samiske språk. 

Statlige etater har, som regjeringens utøvende orga-
ner, et spesielt ansvar for å ivareta samiske brukeres 
rettsikkerhet og hensynet til at offentlige tjenester 
er tilpasset den samiske befolkningens språk- og 
kulturbakgrunn. 

God kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter kunnskap 
om samisk språk og kultur. Innenfor forvaltningsom-
rådet er det avgjørende å sørge for tilstrekkelig per-
sonell med samisk språk- og kulturkompetanse for at 
samiske brukere skal oppleve kvalitet i tjenestene. 

Kunnskapsbehovet kan omfatte folkerettslige 
forpliktelser, norsk politikk og lovgivning knyttet til 
samiske forhold, kunnskap om språklige, kulturelle, 
historiske og næringsmessige forhold, kunnskap om 
samiske institusjoner og organisasjoner, samt mer 
spesialisert kunnskap knyttet til egne saksfelt. det er 
viktig at arbeidsgivere med behov for slik kompetan-
se legger til rette for kompetanseutvikling gjennom 
egen kompetanseplanlegging og rekruttering. 

Regjeringen ser det som viktig å synliggjøre same-
politiske mål i tildelingsbrev til statlige etater. dette 
er i 2010 fulgt opp i tildelingsbrev til flere aktuelle 
etater, jf. tiltakene tiltak 2 (fylkesmenn på opplæ-
ringsområdet), tiltak 11 (utdanningsdirektoratet), 

tiltak 43 og 44 (nAV) og tiltak 39 (helseforetakene). 
departementene vurderer løpende behovet for slik 
synliggjøring i flere tildelingsbrev i planperioden. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
har i embetsoppdraget til fylkesmennene understre-
ket at det er et mål å øke det offentliges tilbud på 
samisk, blant annet ved å styrke den samiskspråk-
lige og kulturelle kompetansen innenfor offentlige 
virksomheter, og ved å øke informasjonen på samisk 
til samiske brukere. også i tildelingsbrevet til direk-
toratet for IKT og forvaltning har departementet 
tydeliggjort direktoratets ansvar for samiske språk 
og informasjon på samisk.

Sametingets arbeid med 
samiske språk

Sametingets hovedmål for arbeidet med samiske 
språk er å synliggjøre og videreutvikle eksisterende 
arenaer, etablere nye arenaer for samisk språk, vitali-
sere samisk språk i områder der språket står svakt, og 
videreutvikle og styrke bruken av samisk i områder 
der samisk er dagligspråk. dette vil Sametinget opp-
nå ved aktivt å bruke de virkemidlene de forvalter, 
og gjennom dialog med lokale, regionale og sentrale 
myndigheter og andre relevante aktører. 

Sametinget har i 2011 satt av til sammen 59,2 
mill. kroner til tilskudd til samiske språk (inkludert 
tospråklighetstilskudd). Av dette fordelte Same-
tinget i 2011 5,7 mill. kroner i grunntilskudd til 10 
språksentra, og 7,6 mill. kroner er satt av til søker-
baserte ordninger. Sametinget ga i 2010 tilsagn til 
19 språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet 
og 22 språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet 
(til sammen 6,6 mill. kroner). Videre har Sametinget 
språkutvikling som et av de prioriterte tiltakene un-
der Samefolkets fond. I 2010 ble det satt av 1,5 mill. 
kroner og gitt tilsagn til 6 språkprosjekter. 

det er i 2011 satt 1,2 mill. kroner til språktiltak og 
2 mill. kroner til litteraturtiltak under Samefolkets 
fond. 

Sametinget har i 2011 fordelt 46 mill. kroner i 
tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskom-
muner i forvaltningsområdet for samelovens språk-
regler. Sametinget har gjennomført en evaluering 
av tilskuddet for tospråklighet til kommuner og 
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fylkeskommuner innenfor forvaltningsområdet for 
samelovens språkregler. Evalueringen skal være en 
del av grunnlaget for vurdering av blant annet be-
regningsregler og rapporteringskrav for tilskuddet. 
Sett i en språksammenheng er også Sametingets 
tilskudd til opplæring – dvs. læremidler, barnehager 
og stipend – svært viktige virkemidler for å nå de 
målene som er satt for utviklingen av samiske språk. 
Sametinget har i 2010 satt av til sammen 31,3 mill. 
kroner til tilskudd til samisk opplæring. I tillegg gir 
Sametinget tilskudd til museum, kultursentre og 
kulturhus, og tilskudd til tiltak innen helseområdet, 
som også har stor betydning for å skape de beste 
rammevilkårene for samisk språk.

Som et ledd i arbeidet med vurdering og eventuell 
endring av ordningen har Sametinget gjennomført 
møter med alle kommunene og fylkeskommune i 
forvaltningsområdet for samisk språk. det er også 
avholdt et eget seminar på Sametinget hvor kom-
munene og fylkeskommunene har fått anledning til 
å komme med sine synspunkter. Sametinget har hatt 
forslag til nye beregningsregler på høring, med frist 
for uttalelser 1. desember 2010. 

Sametinget vil videre styrke og utvikle samiske språk 
gjennom arbeidet med utvikling av samisk termino-
logi, og styrke, bevare og synliggjøre samiske språk 
gjennom arbeidet med samiske stedsnavn. 

Samisk språknemnd er sametingenes felles organ 
for arbeidet med samiske språk, og er organisatorisk 
knyttet til Samisk parlamentarisk råd. Sametinget har 
i samarbeid med Samisk språknemnd arbeidet for å 
utvikle samarbeidsformene, for dermed å forbedre 
gjennomføringen av terminologiarbeidet. Same-
tinget har et terminologi- og stednavnteam, som 
vurderer termlister. Termlistene blir deretter sendt til 
Samisk språknemnd, som avholder møte med nor-
diske termgrupper (nord-, lule- og sørsamisk), som 
godkjenner termene. deretter har disse termene 
vært registrert i termbanken risten.no. Sametinget 
arbeider med et nytt termprogram. dette arbeidet 
er helt i startfasen. Inntil den nye termbanken er på 
plass, vil de godkjente termlistene offentliggjøres 
på Samisk språknemnds nettsted www.giella.org. 
Sametinget arbeider videre med å utvikle termer for 
kulturminnenettstedet Askeladden (nordsamisk). 
det er også nylig satt i gang et sørsamisk termpro-
sjekt for samfunnsfag. 

Sametinget er i dialog med ulike aktører i arbeidet 
med styrking av samiske språk, også internasjonalt. 
Sametinget har for eksempel i møte med Ekspert-
komiteen for den europeiske pakten for region- og 
minoritetsspråk, informert om situasjonen for de 
samiske språkene i norge.

Sametinget har løpende dialog med kommuner og 
de samiske språksentrene gjennom møter, seminarer 
og konferanser i arbeidet for bevaring og utvikling 
av samiske språk. disse er svært viktige aktører for 
Sametinget å samarbeide med. I løpet av 2009 har 
det blitt opprettet et nytt språksenter i lavangen 
kommune, Ástávuona giellagoahtie. 

Sametinget satte i 2009 i gang et 5-årig språkpro-
gram. Målet er at det gjennom språkprogrammet 
skal settes i gang tiltak som kan resultere i flere sa-
miske språkbrukere. Et av tiltakene er opplæringstil-
bud i samiske språk for voksne som ikke kan samisk, 
jf. tiltak 17.

Sametingets stipendordninger gjelder elever med 
samisk i fagkretsen ved videregående skole og 
studenter i høyere utdanning. det er satt av 4,75 mill. 
kroner til dette i 2011. 437 elever fra videregående 
skoler fikk stipend i 2010. 116 stipender ble tildelt 
studenter under høyere utdanning i 2010, en økning 
på 34 fra 2009. 

Sametinget har i slutten av 2010 igangsatt arbeidet 
med å utarbeide en melding om samiske språk, hvor 
man vil ta for seg de utfordringer språket står oven-
for. det skal utarbeides mål og strategier for hvordan 
man på best mulig måte kan styrke og utvikle de 
samiske språkene på ulike områder.
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utviklingen for nordsamisk språk har på mange må-
ter vært positiv de siste tiårene. utviklingen av sam-
iskspråklige rettigheter fastsatt i samelovens språk-
regler, rett til opplæring i og på samisk i henhold til 
opplæringsloven, samiske media og litteratur og en 
rekke tiltak for å styrke samisk språk, har ført til at 
nordsamisk har fått en sterkere posisjon i samfunnet. 
det er imidlertid fortsatt store utfordringer knyttet til 
å bevare og utvikle nordsamisk som levende bruks- 
og samhandlingsspråk også i framtiden. Spesielt 
gjelder dette områdene utenfor forvaltningsområdet 
for samelovens språkregler. 

lulesamisk og sørsamisk språk er minoritetsspråk 
også i samisk sammenheng og har derfor i mange 
sammenhenger kommet i skyggen av utviklingen 
sammenlignet med nordsamisk. dette har medført 
at disse språkene har vært lite synlige i samfunnets 
satsing på samisk språk. lulesamiske og sørsamiske 
språkbrukere har derfor færre muligheter til å møte 
sitt språk i litteratur, film, musikk, i media og i det 
offentlige rom generelt, sammenlignet med nord-
samisk. derfor vil regjeringen fortsatt prioritere lule-
samisk og sørsamisk språk i oppfølgingen av tiltak i 
handlingsplanen. 

det generelle inntrykket er at bruken av de samiske 
språkene som dagligspråk er i tilbakegang. Spesielt 
gjelder dette i områder hvor samisk språk har vært 
utsatt for sterkt press fra majoritetssamfunnet og 
i de små samiske språksamfunnene. dette gjelder 

særlig i lulesamisk og sørsamisk område og i marka-
samiske og sjøsamiske områder. 

Sametinget har i 2008 gjennomført en språkunder-
søkelse1 om bruken av samisk i utvalgte institusjoner 
og etater i forvaltningsområdet for samelovens 
språkregler, og i noen utvalgte kommuner utenfor 
dette området. Sametinget har i tillegg sett på inter-
essen for valg av samisk språk i skoler og barnehager 
i norge. Språkundersøkelsen gjennomføres hvert 
fjerde år. undersøkelsen viste at det ikke er store 
endringer i bruken av samisk språk i de områdene 
undersøkelsen omfatter i forhold til undersøkelsen i 
20042.

det finnes i dag ikke noen statistikk på hvor mange 
familier eller enkeltpersoner som bruker samisk 
språk som dagligspråk, eller hvor mange som beher-
sker de samiske språkene. Regjeringen vil derfor i 
samarbeid med Sametinget sette i gang en kartleg-
ging av bruk av samiske språk, jf. tiltak 76.

Barnehager og 
 grunnopplæringen
Samisk høgskole utgir i oktober hvert år en kom-
mentert samisk statistikk – “Samiske tall forteller”. 
denne rapporten utarbeides av en faglig analyse-
gruppe nedsatt av Sametinget og Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet. Kapittel 7 
i “Samiske tall forteller 3” omhandler samisk språk i 

dAGEnS SITuASJon FoR dE SAMISKE 
SPRåKEnE I noRGE 

1 ”Bruken av samiske språk 2008”, finnes på www.sametinget.no
2”Bruken av samiske språk 2004”, finnes på www.sametinget.no
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barnehage og skole. Analysegruppen har følgende 
kommentarer til dette kapittelet: 

Den tydeligste tendensen når det gjelder samisk språk 
i barnehage og skole for året 2009/10, er at tallet på 
grunnskoleelever med samisk i fagkretsen fortset-
ter å gå nedover. Dette tallet har nå gått ned med til 
sammen 23 % siden 2005. Det er først og fremst tallet 
på elever med nordsamisk som andrespråk som går 
ned. Det har gått ned 39 % siden 2005. Ut frå målsettin-
gen om å styrke samisk språk er dette en svært negativ 
tendens.

For å motvirke denne tendensen, har analysegrup-
pen følgende forslag til tiltak:
- En må straks endre reglene for fag- og timefordelinga 
for elever med samisk som andrespråk i grunnskolen, 
slik at det å velge samisk ikke blir en merbelastning.

- En må sette i gang forsking for å kartlegge mer nøye 
hva som er årsakene til den sterke nedgangen i tallet på 
elever som velger nordsamisk som andrespråk.

når det gjelder fag- og timefordeling, se tiltak 12

SamiSke barnehager og barnehager 
med SamiSke barn
I 2009 var det i alt 37 samiske barnehager. det var 
752 barn i nordsamiske barnehager, 27 barn i lulesa-
miske barnehager og 10 barn i sørsamisk barnehage. 

Videre fikk 34 barnehager tilskudd til samiskspråklig 
opplæring i barnehagen. I disse barnehagene var det 
i alt 73 barn som fikk opplæring i nordsamisk og 21 
barn som fikk opplæring i sørsamisk. Ingen barneha-
ger fikk tilskudd til opplæring i lulesamisk.

Figur 1. Barn i samiske barnehager og barn som får språkopplæring 

2006 2007 2008 2009 2010

Barn i samiske barnehager 900 1000 950 789 773

Barn som får språkopplæring 40 50 40 94 56

Totalt 940 1050 990 883 829

nordsamiske barn 825 787

lulesamiske barn 27 27

Sørsamiske barn 31 15

Totalt 883 829
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grunnSkolen
I alt 2336 elever hadde skoleåret 2009-2010 opp-
læring i samisk i grunnskolen. Av disse hadde 924 

elever et av de samiske språkene som opplærings-
målform, dvs. at undervisningen gis på samisk. 

Videregående Skole
I 2009-2010 er det til sammen 215 elever som tar 
opplæring på fagområdet samisk som førstespråk, 
en betydelig økning fra året før. 

Figur 3. Antall elever med samisk i videregående skole 

Fag 2009-2010

Samisk som førstespråk 215

Samisk som førstespråk, samisk 1 
nordsamisk

190

Samisk som førstespråk, samisk 1 
sørsamisk

4

Samisk som førstespråk, samisk 1 
lulesamisk

23

Samisk som andrespråk 154

Samisk som andrespråk, samisk 2, 
nordsamisk

142

Samisk som andrespråk, samisk 2, 
sørsamisk

9

Samisk som andrespråk, samisk 2, 
lulesamisk

9

Totalt samiske språk 369

Kilde: Utdanningsdirektoratet/Vigo, elevtelling per 01.10

Skoleeier kan tilby samisk som fremmedspråk, 
dersom de ønsker det. det kan tilbys som fellesfag, 
programfag og prosjekt til fordypning. det vil si at 
skoleeier kan tilby samisk på samme måte som de 
kan tilby spansk, russisk etc. 

Figur 4. Antall elever som tar et av de samiske språkene som 
fremmedspråk, programfag eller fellesfag, skoleåret 2009-
2010 

Fag

nordsamisk programfag 6

nordsamisk fellesfag 98

lulesamisk fellesfag 5

Sørsamisk fellesfag -

Figur 2. Antall elever med samisk i grunnskolen

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

nordsamisk som førstespråk 971 984 997 964

nordsamisk som andrespråk 2 689 536 573 547

nordsamisk som andrespråk 3 819 834 769 647

Nordsamisk 2479 2354 2399 2158

lulesamisk som førstespråk 31 25 27 26

lulesamisk som andrespråk 2 30 40 36 23

lulesamisk som andrespråk 3 16 14 14 32

Lulesamisk 77 79 77 81

Sørsamisk som førstespråk 18 18 19 20

Sørsamisk som andrespråk 2 78 75 68 58

Sørsamisk som andrespråk 3 20 16 14 19

Sørsamisk 116 109 101 97

Sum 2602 2542 2517 2336

Kilde: Grunnskolens informasjonssystem (GSI)
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Mål, utfordringer, 
 langsiktige strategier 
og tiltak

lÆRE:

Styrke opplæringen i og på nord-,   
lule- og sørsamisk på alle nivåer
Retten til samiske barnehagetilbud og samisk 
grunnopplæring er av avgjørende betydning for at 
de samiske språkene skal leve videre som talespråk 
og skriftspråk. En viktig del av oppfølgingen av 
handlingsplanen har derfor vært å gi informasjon 
om barn og unges rettigheter til barnehagetilbud for 
samiske barn og om rett til opplæring i og på samisk. 
Kunnskapsdepartementet har, i samarbeid med Sa-
metinget og utdanningsdirektoratet, utarbeidet og 
distribuert informasjonsbrosjyrer om disse temaene. 

utvikling av pedagogisk materiell til barnehager og 
læremidler i samsvar med Kunnskapsløftet – samisk 
er viktige oppgaver for å sikre samiske barn en sikker 
forankring i samisk språk og kultur gjennom tidlig 
innsats og gjennom hele skoleløpet. det er derfor 
lagt vekt på å utarbeide pedagogisk materiell for 
samiske barnehager og vurdere en mer effektiv 
organisering av samisk læremiddelutvikling. det vil 

også være behov for utviklingsarbeid og modellut-
vikling for språkopplæring i samiske barnehager og 
barnehager med samiske barn. 

For å styrke leseopplæringen i de samiske språkene 
har Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementet og Sametinget fra 
budsjettåret 2010 gitt midler til Samisk høgskole til 
det to-årige prosjektet Senter for samisk i opplærin-
gen. Senteret skal blant annet arbeide med rådgiv-
ning og veiledning til skoler om undervisning i de 
samiske språkene. 

På oppdrag fra  Kunnskapsdepartementet har 
utdanningsdirektoratet utviklet en instruks for gjen-
nomføring av  tilsyn med  samiske elevers rettigheter 
etter opplæringsloven. I 2010 er det gjennomført 
tilsyn med åtte kommuner og en fylkeskommune. 
utdanningsdirektoratet er bedt om at tilsynet vide-
reføres i 2011.  nordlandsforskning har som en del av 
evalueringen av Kunnskapsløftet-samisk bl.a. sett på 
elevenes vurdering av samisk som fag i skolen.

Mange i den voksne samiske befolkningen kan snakke 
samisk, men ikke lese og skrive samisk. Sametinget har 
derfor inngått en samarbeidsavtale med Samisk høg-
skole om et alfabetiseringsprogram for voksne samer. 
Programmet skal omfatte alle samiske språkområder. 
Videre vil Troms fylkeskommune sette i gang et alfabe-
tiseringsprogram for voksne i Troms.  Fornyings- admi-
nistrasjons-og kirkedepartementet vil i samarbeid med 
Kunnskapsdepartementet og Sametinget sette i gang 
en undersøkelse om bruken av samiske språk i 2011. Et 
viktig fokus i undersøkelsen vil være å få oversikt over 
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hvor mange voksne som ønsker å lære seg samisk eller 
eventuelt utvikle sine språklige ferdigheter. 

For å sikre gode tilbud om samiskopplæring og opp-
læring i samiske språk er det stort behov for lærere 
med kompetanse i de samiske språkene. Kunnskaps-
departementet har derfor hatt fokus på rekruttering 
til samisk lærerutdanning og lærerutdanning med 
samisk i fagkretsen, herunder strategi for rekrutte-
ring og avskriving av studielån. 

Kunnskapsdepartementet har fra 2010 innført en 
ordning for ettergivelse av studielån for studenter 
som fullfører visse lærerutdanninger med minst 60 
studiepoeng i samisk som en del av grunnutdannin-
gen (se tiltak 23). 

For at sørsamisk og lulesamisk skal få gode utvi-
klingsmuligheter er det behov for særskilt innsats 
rettet spesielt mot behovene i disse språksamfun-
nene. Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet har på denne bakgrunn avsatt midler for å 
styrke språkutviklingen i sørsamiske og lulesamiske 
områder. Midlene forvaltes av Fylkesmannen i nord-
land. Fylkesmannen har, i samarbeid med aktuelle 
institusjoner og språkmiljø, igangsatt en rekke større 
og mindre tiltak for å styrke disse språkene, her-
under sørsamisk språkleir og lulesamisk språkleir. 

det er veldig få som bruker østsamisk eller pitesa-
misk i norge. det finnes imidlertid noen små språk-
miljø på henholdsvis finsk og svensk side av grensen. 
det er satt av midler til revitalisering av østsamisk og 
pitesamisk språk og kultur over Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementets budsjett. 

Følgende mål vil være retningsgivende for den 
videre utviklingen på dette feltet:

Legge til rette for at flere barn får samisk •	
 barnehagetilbud
Legge til rette for tidlig språkstimulering •	
 gjennom barnehagen
Legge til rette for at alle elever som ønsker  •	
det får opplæring i samisk
Legge til rette for spesiell innsats for  •	
lulesamisk og sørsamisk opplæring
Legge til rette for gode rammevilkår for •	
 samiskopplæring
Legge til rette for god kvalitet i opplæringen  •	
i og på samisk

Motivere elever til å fortsette med samisk på •	
ungdomstrinnet og i videregående opplæring
Legge til rette for flere og bedre læremidler til •	
opplæring i og på samisk
Legge til rette for utdanning av flere samisk-•	
språklige førskolelærere og lærere 
Legge til rette for etter- og videreutdanning i •	
samisk for lærere i barnehage og skoler
Legge til rette for lett tilgjengelige tilbud for •	
samisk språkopplæring for barn, ungdom og 
voksne
Styrke voksenopplæringstilbud i nord-,  •	
lule- og sørsamisk
Legge til rette for muligheter for familiedelta-•	
kelse i opplæringen i nord-, lule- og sørsamisk

Målene gjelder for handlingsplanperioden og 
konkretiseres gjennom tiltakene i handlingsplanen. 
handlingsplanen oppdateres årlig gjennom en egen 
statusrapport.

Samiske barnehagetilbud

Tiltak 1.  
Informasjon om etablering av 
 barnehagetilbud til samiske barn
Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Sa-
metinget informere foreldre, kommuner og barneha-
geeiere om samiske barns rettigheter og om hvilke 
tilbud og støtteordninger som finnes. Sametinget 
har utarbeidet en informasjonsfolder om tilskudd til 
samiske barnehager, herunder informasjon angå-
ende tilbud til norske barn i samiske barnehager. 
departementet har distribuert veilederen til kom-
muner og fylkesmenn.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/ fylkesmenn og 
Sametinget

Tiltak 2.   
Kompetanseutvikling med  
fokus på språk
a) det er en stor utfordring å rekruttere barnehage-
personale med samiskspråklig kompetanse. Kunn-
skapsdepartementet vil styrke innsatsen for å rekrut-
tere flere førskolelærere til barnehagene, herunder 
samiskspråklige førskolelærere.
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b) Kunnskapsdepartementet har iverksatt en egen 
kompetansestrategi som har språkmiljø og språk-
stimulering som en av fire prioriterte områder. I 
strategien er det understreket at ”samiske barn må få 
støtte til å bevare sitt språk.” det er viktig at kommu-
ner og private barnehageeiere stimulerer samiske 
barnehager og barnehager med samiske barn til å 
søke om midler, særlig innenfor området språk.

Fylkesmennene er i kontaktmøter med departemen-
tet bedt om å stimulere til at flere kommuner med 
samiske barnehager søker om statlige kompetanse-
midler. lavangen kommune har i 2010 fått tilskudd 
fra Fylkesmannen i Troms til et språkutviklingspro-
sjekt. det etablerte samarbeidet mellom de fem 
nordligste fylkesmennene og Sametinget (Regionor) 
vil utforme regionale og lokale tiltak for aktivt å være 
pådrivere overfor kommuner med samiske barneha-
ger/barnehager med samiske barn.

c) Fylkesmannen i nordland er fra Kunnskapsdepar-
tementet gitt ansvar og midler for bl.a. styrking av 
lokale og regionale språklige arenaer for barn, unge 
og voksne. det er i løpet av 2009 etablert et team 
for samiske saker i utdanningsavdelingen, der en av 
representantene har ansvar for å ivareta barnehage-
perspektivet. det er også avholdt tre konferanser, en 
nasjonal konferanse og en for sør- og en for lulesa-
misk område. I disse konferansene ble barnehage-
området ivaretatt. Videre er det avholdt et halvdags-
seminar om ivaretakelse av urfolksspråk. I samarbeid 
med høgskolen i Bodø og nordland fylkeskommune 
ble det avholdt en fagdag med tittelen: Med språk-
lige minoriteter i barnehage – helhet og sammen-
heng som grunnlag for barns lek og læring, med 
særlig blikk på det samiske. deltakere var både 
barnehageansatte, høgskoleansatte, kommunenivå 
og studenter. Fylkesmannen har, i samarbeid med 
høgskolen i nord-Trøndelag, laget en kursrekke for 
barnehagepersonale i sørsamisk område. 

I embetsoppdraget for 2010 til fylkesmennene heter 
det at fylkesmannen skal legge til rette for kompe-
tanseutvikling i samiske barnehager og norskspråk-
lige barnehager med samiske barn, i samarbeid med 
Sametinget og eventuelt andre relevante aktører. 
Videre heter det at fylkesmannen skal bidra til å 
følge opp aktuelle tiltak på barnehageområdet i 
handlingsplan for samiske språk. det er forutsatt 
i fullmaktsbrevet til fylkesmennene at det samar-
beides med Sametinget om tiltak rettet mot den 

samiske barnehagesektor. det er særlig viktig å ha 
fokus på utfordringer innenfor de sørsamiske og 
lulesamiske områdene. 

d) Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen 
folder til foreldre/foresatte i barnehager. Folderen gir 
informasjon om aktuelt regelverk, om rammeplan 
for barnehagen og rett til barnehageplass. Folderen 
er oversatt til nordsamisk og under oversetting til 
lulesamisk og sørsamisk språk og ligger tilgjenge-
lig på Sametingets nettsider www.samediggi.no og 
Kunnskapsdepartementets nettside regjeringen.no.
også aktuelle fylkesmenn vil legge ut folderen på 
sine nettsider på på de tre samiske språk.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med 
Sametinget og aktuelle fylkesmenn
 
e) Sametinget har avholdt nettverksmøter for bar-
nehagestyrere, menn i samiske barnehager, barne-
hager med sørsamiske barn og språkmedarbeidere 
som jobber med samiske barn. Sametinget har også 
avholdt møter med kommuner og barnehager hvor 
tilskudd, kompetanseheving, både språk og kultur 
har vært tema. det er avholdt samisk barnehage- og 
skolekonferanse. Sametinget har i 2010 tildelt midler 
til 2 utviklingsprosjekter i samiske barnehager.

Ansvarlig: Sametinget 

Tiltak 3.   
Språkmotiveringsseminar 
Sametinget har fram til 2002 avholdt språkmotive-
ringsseminar på ulike steder i Sápmi (Musken, nes-
seby, Skånland og Røros). disse seminarene var et av 
tiltakene innenfor kompetanseheving på barneha-
geområdet. 

Sametinget ser at det også i dag er behov for slike se-
minarer. Mange samiske barnehager ligger i små kom-
muner med få ansatte med veiledningskompetanse 
i samisk språk, kultur og tospråklighet. det er viktig å 
bevisstgjøre og motivere foreldre til å bruke samisk 
aktivt til barna hjemme. Både barnehagepersonalet 
og foreldrene har behov for å sammen møte utfor-
dringene en samisk barnehage har i forhold til samisk 
språkopplæring og tospråklighet. det er behov for 
seminarer på flere steder da det er ulike utfordringer 
knyttet til samisk språk i de ulike områdene. 
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Kunnskapsdepartementet vil styrke aktuelle fylkes-
menn med midler for å gjennomføre språkmoti-
veringsseminar. det forutsettes et nært samarbeid 
med Sametinget i planlegging og gjennomføring av 
tiltakene. 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet og Sametinget

Tiltak 4.   
Utvikling av pedagogisk materiell
a) Temaheftet om språkmiljø og språkstimulering i 
barnehagen ble ferdigstilt i desember 2009. heftet 
er nå under oversetting til nordsamisk og sørsamisk. 
det er et mål at heftet også skal oversettes til lulesa-
misk i løpet av 2011. de samiske oversettelsene av 
temaheftet vil bli lagt ut på Kunnskapsdepartemen-
tets hjemmeside. 

b) Kunnskapsdepartementet skal på sikt revidere 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 
Arbeidet vil skje i dialog med Sametinget. 

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet har Sa-
metinget utarbeidet en veileder som skal gi retning 
for hva som kan være barnehagens innhold når det 
gjelder samisk språk og kulturutvikling. Veilederen 
foreligger på norsk og nordsamisk og vil bli oversatt 
til lulesamisk og sørsamisk. Veilederen er trykket 
og distribuert til aktuelle barnehager i 2010. Veile-
deren ligger på Sametingets nettsider http://www.
samediggi.no

c) Samarbeid og sammenheng mellom barnehage 
og skole er av stor betydning for at samiske barn skal 
få oppleve kontinuiteten i språkutviklingen. Veilede-
ren ”Fra eldst til yngst - Samarbeid og sammenheng 
mellom barnehage og skole”, er oversatt til nordsa-
misk og under oversetting til sørsamisk. Veilederen 
skal også oversettes til lulesamisk i løpet av 2011. de 
samiske oversettelsene av temaheftet vil bli lagt ut 
på Kunnskapsdepartementets hjemmeside. 

d) For barnehager, barnehageeiere og kommu-
nene som barnehagemyndighet, er det viktig med 
tilgang til informasjon som kan bidra til inspirasjon 
og motivasjon i språkarbeidet i barnehagen. Kunn-
skapsdepartementet vil legge til rette for informa-
sjons- og erfaringsspredning om gode språkutvi-
klingstiltak på egne nettsider, gjennom nyhetsbrev 

og andre egnede kanaler for å spre informasjon til 
kommuner og barnehager.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

f ) Sametinget har fått innspill fra barnehager som 
mottar støtte fra Sametinget om at det er stor mangel 
på pedagogisk materiell (leker) som gjenspeiler 
den samiske kulturen i de samiske barnehagene og 
i de norske barnehagene med samiske avdelinger 
og samisk språkundervisning. Sametinget ønsker 
å igangsette tiltak for utvikling av slikt materiell for 
barnehagene, for å styrke barnehagenes språkutvi-
klingsarbeid og for å gi de samiske barna leketøy som 
reflekterer deres kulturbakgrunn på en god måte.

I 2009 har Sametinget tildelt midler til 6 læremidler 
for barnehage, blant annet spill, kartleggingsverktøy, 
barnebok og et digitalt læremiddel.

Ansvarlig: Sametinget

grunnopplæringstilbudet  
i og på samisk

Tiltak 5.   
Senter for samisk i  opplæringen
Samisk høgskole opprettet i mai 2007 Sámi 
lohkanguovddáš – Senter for samisk i opplæringen. 
Senteret arbeider for å fremme grunnleggende 
ferdigheter i lesing, skriving og muntlig framstilling 
på samisk, og har som mål å delta og initiere til fors-
kning. Senteret drives på prosjektbasis.

Senteret er lokalisert ved Samisk høgskole i Kautokei-
no og har per september 2010 fire ansatte i full stilling, 
og flere som er tilknyttet senteret på deltid. Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kunn-
skapsdepartementet og Sametinget har til sammen 
bevilget 3,5 millioner kroner til senteret i 2010. 

I løpet av prosjektperioden skal det vurderes om 
støtten til senteret bør videreføres fra og med 2012. 
I vurderingen skal det særlig tas hensyn til senterets 
samarbeid med institusjoner som har ansvar for sør- 
og lulesamiske studier.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet 
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Tiltak 6.   
Kartlegging av elevenes vurdering av 
samiskopplæringen
utdanningsdirektoratet har bedt nordlandsfors-
kning  foreta en kartlegging for å få bedre bakgrunn-
skunnskap om i hvilken grad elevene får innfridd 
sine rettigheter til opplæring i samisk, og om hvor-
dan elevene selv vurderer opplæringen. Rapporten 
ble lagt fram i januar 2011. det er foreløpig ikke tatt 
stilling hvordan resultatene skal følges opp. 

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet

Tiltak 7.   
Veiledninger til læreplaner
Veiledningene skal utformes slik at de synliggjør 
hvordan man kan praktisere godt tilpasset opplæring. 
Veiledningene skal bidra til at opplæring i samisk og 
norsk skal organiseres slik at elevene får den opplæ-
ring de har krav på etter gjeldende lover og regler.

utdanningsdirektoratet har nedsatt faggrupper etter 
forslag fra Sametinget.

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet i samarbeid med 
Sametinget

Tiltak 8.   
Informasjon om videre  utdannings- og 
jobbmuligheter rettet mot ungdom
Informasjon rettet mot ungdom om videre utdan-
nings- og jobbmuligheter, kvoteordninger, hvilke 
kvoteordninger som gjelder, samt  informasjon om 
stipendordninger ved valg av  samisk som fag i vide-
regående opplæring og i  høyere utdanning, vil bli 
lagt ut på relevante  nettsteder for ungdom. 

Ansvarlig: Sametinget 

Tiltak 9.   
Utarbeide statistikk for samiskopp-
læringa i den  videregående skolen
det er behov for bedre og mer tilgjengelig statistikk 
over antall elever i videregående opplæring som får 

opplæring i samisk. Sametinget og utdanningsdirek-
toratet vil drøfte videre hvordan en kan få utarbei-
det en best mulig oversikt som også tar hensyn til 
personvernet.

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet og Sametinget

Tiltak 10. 
Oversette og tilpasse kartleggings-
prøve i lesing på Vg1 til samisk 
det er ønske om en samisk kartleggingsprøve, og Sa-
metinget har gitt uttrykk for  at de vil være med på å 
utvikle et rammeverk for nasjonale prøver for lesning 
på samisk. det er imidlertid store utfordringer knyt-
tet til oversetting av tekster til de samiske språkene.
Fordi det er få elever, kan en ikke pilotere nasjonale 
prøver for samisk, og det må derfor bli en hybridløs-
ning. En kan da få nødvendig styringsinformasjon 
(en kartlegging), også av samiske elever, som kan 
sammenliknes med norske.
Sametinget, Samisk høgskole og utdanningsdirek-
toratet skal drøfte mulighetene for å komme fram til 
utarbeiding av en nasjonal prøve, ikke bare kartleg-
gingsprøve, i lesing på samisk. 

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet

Tiltak 11.   
Tilsyn med kommunenes og fylkes-
kommunenes gjennomføring av  
retten til undervisning i samisk
Kunnskapsdepartementet har i 2009 bedt utdan-
ningsdirektoratet om å føre tilsyn med hvordan 
kommunene og fylkeskommunene følger opp 
samiske elevers rettigheter etter opplæringsloven. 
På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet la utdan-
ningsdirektoratet i 2009 opp en strategi for hvor-
dan tilsynet med samiske elevers rettigheter etter 
opplæringsloven skal gjennomføres, og utarbeidet 
en instruks for tilsynet. Fylkesmennene i nordland, 
Troms og Finnmark var involverte i arbeidet, og det 
ble gjennomført tilsyn med fire kommuner. 

Tilsyn som ble gjennomført våren 2010 i åtte kommu-
ner og en fylkeskommune, avdekket avvik i tre kom-
muner. Avvikene blir i stor grad knyttet til manglende 
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forsvarlig system for de pliktene kommunene har til 
å gi samiske elever opplæring på eller i samisk. det er 
også rapportert at manglende tilgang på læremidler 
er en utfordring for opplæring i og på samisk. I tillegg 
viser resultatet at det kan være tilfeller der elever med 
rett til opplæring i og på samisk ikke får korrekt time-
tall i alle fag, jf. fag- og timefordelingen i Kunnskaps-
løftet. det ser ut til å være variasjoner i praksis mellom 
skoleeierne knyttet til timetall for samiskopplæringen. 
Alle kommunene med avvik har fått frist fram til høs-
ten 2010 for å rette opp avvikene. På bakgrunn av det 
lave tallet på tilsynsobjekter er det vanskelig å si noe 
om den generelle tilstanden i sektoren om oppfylling 
av retten til de samiske elevene etter opplæringslo-
ven. utdanningsdirektoratet er bedt om at tilsynet 
videreføres i 2011.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirek-
toratet/fylkesmennene

Tiltak 12.   
Justering av fag- og timefordeling
En arbeidsgruppe med representanter fra Sametin-
get, Kunnskapsdepartementet og utdanningsdirek-
toratet har gjennomgått fag- og timefordeling for 
elever med opplæring i samisk. Rapporten har som 
mål å legge fram forslag til  noen endringer både 
i grunnskolen og videregående opplæring for å 
legge rammene for opplæring i samisk bedre til rette 
for elevene. Rapporten skal leveres i januar 2011. 
Sametinget og Kunnskapsdepartementet vurderer 
om eventuelle endringene bør sendes på høring og 
gjøres gjeldende som nye rammer for opplæringen.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet, Sametinget, 
Utdanningsdiorektoratet

Tiltak 13.   
Nettverk for  fjernundervisning 
Fylkesmennene skal i samarbeid med utdanningsdi-
rektoratet og høgskolene videreutvikle nettverk for 
lærere som gir fjernundervisning.

Videre skal fylkesmennene i de tre nordligste fylkene 
samarbeide over landegrensene om alle de tre samiske 
språkene. Arbeidet skal skje etter føringer gitt i utdan-
ningsdirektoratets plan for samisk fjernundervisning.

utdanningsdirektoratet tar sikte på at en samord-
ning av fordeling av midler til mottakere og utar-
beiding av regionale strategiske planer bør inngå 
i en overordnet strategisk plan for alle de samiske 
språkene. Planen skal ha utgangspunkt i Plan for 
samisk fjernundervisning

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet/fylkesmennene/
høgskoler

Tiltak 14.   
Samarbeid med Sverige om 
 samiskundervisning
utbildningsdepartementet og Kunnskapsdepar-
tementet begynte i 2009 å drøfte mulighetene for 
samarbeid om  samiskopplæringen.  Skolverket, 
utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i nordland 
(som har koordineringsansvaret for sør- og lulesamisk 
opplæring) har vært involvert i arbeidet. En har kom-
met fram til at det skal opprettes en arbeidsgruppe 
med inntil fire representanter for hvert land, inkl. 
representanter for Sametinget i hvert av landene. 
Gruppa skal, med utgangspunkt i referatene fra de 
møtene som har vært om saken, utarbeide forslag til 
avtale om samarbeid mellom Sverige og norge om 
samiskopplæringen, først og fremst med tanke på 
fjernundervisning, lærerutdanning og læremidler. Av-
talen skal presenteres for utbildningsdepartementet 
og Kunnskapsdepartementet i september 2011. 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 15.   
Prosjektsamarbeid om samisk-
undervisning over grensene
Sirma skole i norge og utsjok skole i Finland har 
lenge samarbeidet om samiskundervisningen i 
grunnskolen og samiskopplæring i barnehagen. 

Tana kommune, utsjok kommune og Tana samiske 
språksenter startet i 2009 opp det 3-årige samarbeids-
prosjektet ovttas! Samisk språk, skole og barneha-
gesamarbeid i Tanadalen. Prosjektet har som mål å 
fremme skole- og barnehagesamarbeid og utvikle en 
felles undervisnings- og oppvekstplan, utvikle samiske 
læremidler og gi råd til samiske lærere og andre som 
arbeider med samiske oppvekst- og skolespørsmål. 
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Prosjektet er finansiert av bl.a. Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementet og Sametinget.

Ansvarlig: Tana kommune

Samiske læremidler 

Tiltak 16.   
Samiske læremidler – produksjon, 
 distribusjon og  oversettelse
det har vært foretatt en kartlegging av eksisterende 
læremidler på nord-, lule- og sørsamisk, samt hva 
som mangler av læremidler for ulike fag/emner og 
trinn. Kartleggingen viser at det fremdeles er et stort 
behov for samiske læremidler tilpasset Kunnskapsløf-
tet – samisk. Rapporten finnes på utdanningsdirek-
toratets hjemmeside: http://www.udir.no/upload/
laremidler/Sluttrapport_Finnut_endelig.pdf 

En arbeidsgruppe bestående av Sametinget, Kunn-
skapsdepartementet og utdanningsdirektoratet har 
vurdert en mer effektiv organisering av framtidig 
samisk læremiddelutvikling. Arbeidsgruppen la i juni 
2010 fram sin rapport om mer effektiv utvikling og 
produksjon av samiske læremidler. www.samediggi.
no/Filnedlasting.aspx?MId1=1042&FilId=2846 
 
når det gjelder prosjekter i grunnopplæringen har 
Sametinget støttet 42 prosjekter i 2009 og 19 pro-
sjekter i 2010. deriblant nytt opptrykk av bøker og 
særskilte tilrettelagte læremidler.

Ansvarlig: Sametinget

Tiltak 17. 
Informasjonstiltak om rett og  
plikt til samiskopplæring
utdanningsdirektoratet har publisert en brosjyre 
med informasjon til skoleledere og skoleeiere om 
rettigheter og plikter til samiskopplæring. Brosjyren 
er lagt ut på nett og er distribuert til skoleeiere og 
skoleledere. Rapporten ligger på utdanningsdirek-
toratets hjemmeside: http://www.udir.no/upload/
Brosjyrer/Samisk_brosjyre_04.06.10.pdf

Ansvarlig: Utdanningsdirektoratet/fylkesmennene/
Sametinget

Språkopplæring og 
 alfabetisering for voksne

Tiltak 18. 
5-årig voksenopp læringsprogram  
i samisk
Sametinget og Samisk høgskole har inngått en 
avtale om utvikling og gjennomføring av et 5-årig 
prosjekt for samisk voksenopplæring i alle samiske 
språkområder. Målet er at samer skal ta sitt språk 
tilbake og at samisk språk skal få et løft ved at flere 
bruker det. 

Samisk høgskole har hatt møter med de samiske 
språksentrene to ganger angående voksenopplæ-
ringsprogrammet og har fått tilbakemelding fra 
språksentrene hva de trenger hjelp og støtte til for 
gjennomføring av programmet. I løpet av 2009 har 
høgskolen inngått samarbeid med og gjennomført 
språkkurs ved språksentrene i Alta, Kåfjord, lavan-
gen og Porsanger. Språksentrene har fått bruke 
kursplaner som er godkjent av Samisk høgskole, slik 
at språkkurselevene har kunnet ta eksamen og få 
studiepoeng for kurset dersom de har ønsket det. 
I 2009 -2010 har til sammen ca. 50 studenter gjen-
nomført og tatt eksamen i samisk begynnerkurs 1 
og/eller 2.

Ansvarlig: Sametinget

SøRSAMISKE TEMAhEFTER TIl GRATIS nEd-

lASTInG. Språksenteret Aajege på Røros har 

lagt ut tre sørsamiske temahefter til gratis ned-

lasting på www.aajege.no. de nyutviklede lære-

midlene er temabasert, og har som målsetning 

å stimulere til økt aktivitet i sørsamisk. de ulike 

temaene beskrives med bilder sammen med 

sørsamiske termer og setninger, og inneholder 

ordliste og arbeidsoppgaver.

Temaheftene dekker deler av læreplanmålene i 

nivå 5 i samisk som 2. språk etter Kunnskapsløftet. 
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unIVERSITETET I TRoMSø har fra 2009 kun-

net tilby bachelorgrad med fordypning i samisk 

som fremmedspråk. Samisk som fremmedspråk 

ble først gitt som enkeltemne i et prøveprosjekt 

under en periode på tre år, før studiet ble vide-

reutviklet til et bachelorstudium. dette faget er 

beregnet for studenter uten forkunnskaper i sa-

misk, og det har hatt et jevnt studenttall siden 

oppstarten. Faget har vært attraktivt både blant 

samer som har mistet språket sitt og vil ta det 

tilbake, og blant språkforskere. uiT har også pla-

ner om å tilby skrivekurs for samiskspråklige.

Tiltak 19. 
Samisk voksenopp læringsprosjekt
Fylkesmannen i nordland ønsker å bidra til utvikling 
av metoder der språkopplæringen blir vesentlig mer 
effektiv, basert på ulpan-metoden. ulpan har vist seg 
å være en svært effektiv metode for muntlig språk-
opplæring. Metoden ble opprinnelig utviklet i Israel, 
og har blitt benyttet i blant annet gællisk-opplæring i 
Skottland og Wales med stort hell. Metoden har i andre 
områder bidratt til muntlig flytende språkkunnskap på 
noen måneder. Med mer effektive språkinnlæringsme-
toder viser erfaringer fra andre land at vesentlig flere 
ungdommer og voksne ønsker å lære språk. Prosjektet 
innbefatter tilpassing av ulpan-metoden til samisk og 
deretter rekruttere motiverte deltakere i et program for 
å lære samisk. lavangen kommune står for praktisk ut-
vikling og universitetet i nordland som faglig veileder.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 20.  
Sørsamisk språkopp læring  
for voksne
Fylkesmannen i nordland har i 2010 satt i gang et 
prosjekt for å tilpasse ulpan- metoden til sørsamisk. 
Metoden muliggjør bl.a. at eldre samer som er 
sterke i samisk kan bidra i kursingen. Målgruppen er 
voksne, foreldre og ungdom som ønsker å lære seg 
sørsamisk. Tiltaket gjennomføres i 2010 og 2011.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 21.  
Alfabetiseringsprosjekt for voksne i 
Troms
Troms fylkeskommune vil iverksette et alfabetise-
ringsprosjekt for voksne i Troms. Prosjektet er tenkt å 
gå over tre skoleår – og deretter evalueres. Prosjektet 
skal ledes av en prosjektleder i full stilling.
Målet med alfabetiseringsprosjektet er at deltakerne 
skal motiveres til å formalisere sine kunnskaper 
i samisk, slik at de skal kunne bruke samisk både 
muntlig og skriftlig. det tas sikte på at studiesentra 
på fem - seks ulike steder i Troms fylke gjennomfører 
opplæring. Prosjektet omtales i samarbeidsavtalen 
mellom Sametinget og Troms fylkeskommune.
 
For å forankre prosjektet i skolehverdagen, vil 
prosjektet gjennomføres på studieverkstedene for 
voksne. disse studieverkstedene vil prøve ut pilot-
prosjektet og stå i nær kontakt med styringsgruppa 
og referansegruppa. Gjennom studieverkstedene 
vil styringsgruppa og prosjektlederen få prøvd ut 
spesifikke metoder og læremidler.

Ansvarlig: Troms fylkeskommune

høyere utdanning og 
 rekruttering

Tiltak 22. 
Samisk lærerutdanning
For å kunne ha den nødvendige fleksibilitet er Sa-
misk høgskole fristilt fra ny nasjonal rammeplan for 
grunnskolelærerutdanning. Et utvalg oppnevnt av 
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et forslag 
til rammeplan for ny samisk lærerutdanning. Ram-
meplanen skal gi de overordnede nasjonale bestem-
melser (forskrift) om lengde og hovedkomponenter i 
oppbyggingen av samisk grunnskolelærerutdanning.

Forskrift for samisk lærerutdanning ble, etter en 
omfattende høringsrunde og konsultasjon med 
Sametinget, fastsatt av departementet 1. mars 2010 
og gjelder fra og med opptak til høyere utdanning 
samme år. Forskriften gjelder for universiteter og 
høgskoler som gir samisk grunnskolelærerutdanning 
på samisk. For tiden er det bare Samisk høgskole 
som tilbyr slik utdanning.
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dRøMMEJoBBEn: Samisk høgskole, Same-

tinget, KS Finnmark, høgskolen i Finnmark 

og Fylkesmannen i Finnmark iverksatte i 2009 

en kampanje (Drømmejobben/Gollevirgi) for å 

 rekruttere flere studenter til de to lærerhøgsko-

lene i fylket. Kampanjen ble økonomisk støttet 

av Kunnskapsdepartementet. Samordna opp-

tak for skoleåret 2009-2010 viste en markant 

økning av søkere til førskolelærerutdanningen 

på Samisk høgskole, og det er grunn til å tro at 

denne kampanjen har vært en viktig årsak. det 

er i 2010 til sammen kommet inn 53 søknader 

for samiske lærerutdanninger 2010-2011 som 

tilbys ved Samisk høgskole. Til sammenligning 

var det i 2007 kun 11 søkere til samisk lærerut-

danning til høgskolen.

Kunnskapsdepartementet etablerte i juni 2010 en 
særskilt lærerutdanningsregion for samisk lærerut-
danning. Regionen, som består av Samisk høgskole, 
universitetet i nordland, høgskolen i Finnmark, 
høgskolen i nord-Trøndelag og universitetet i 
Tromsø har fått tildelt 700 000 kroner for å stimulere 
til samarbeid for økt utdanningskvalitet i samisk 
lærerutdanning.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 23.  
Rekrutteringstiltak til samisk lærerut-
danning og lærerutdanning med sa-
misk i fagkretsen
det er stor mangel på lærere som kan undervise i og 
på henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. 
lærerutdanningen på samisk eller i samisk er i dag 
preget av lav rekruttering. Et viktig tiltak er derfor å 
øke rekrutteringen til lærerutdanning i de samiske 
språkene og samisk lærerutdanning. 

Samisk høgskole har fått tildelt midler til å organi-
sere og lede en arbeidsgruppe som har som mål 
å utarbeide en nasjonal strategi for rekruttering 
til høyere samisk utdanning, med særlig vekt på 
samisk språk- og lærerutdanning, derunder midler 
til rekrutteringskonferanse. Forslag til rekrutterings-
strategi er utarbeidet i samarbeid med høgskolen 
i nord-Trøndelag, høgskolen i Bodø, universitetet i 
Tromsø og utdanningsdirektoratet, og ble oversendt 
departementet i juni 2010. For 2010 er det bevilget 
1,5 mill. kroner til formålet.

Kampanjen ”drømmejobben” ser ut til å hatt virk-
ning i Finnmark. Spørsmål om en lignende kam-
panje, rettet mot nordsamiske områder utenfor 
Finnmark, samt det lulesamiske og sørsamiske 
språkområdet, vil bli vurdert som et mulig rekrut-
teringstiltak.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Tiltak 24.   
Kartlegging av behov for 
 samiskspråklige lærere
det er nødvendig å kartlegge behovet for samisk-
språklige lærere samt å sette inn tiltak for å styrke 
rekrutteringen.

oversikt over antall elever i videregående opplæ-
ring med samisk som første- eller andrespråk i 2009, 
har blitt brukt aktivt i arbeidet med rekruttering til 
samiske studier. Kunnskapsdepartementet ser behov 
for at rekrutteringen av samiskspråklige lærere 
styrkes, at en kartlegger behovet for samiskspråklige 
lærere og innhenter data om situasjonen for samisk 
lærerdekning i dag. utdanningsdirektoratet har i 
2010 fått i oppdrag å sette i gang en slik kartlegging.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet
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Tiltak 25.  
Ettergivelse av deler av studielån
Fra og med 2010 ble det innført en ordning for et-
tergivelse av studielånet med inntil 50 000 kroner 
for studenter som fullfører 60 studiepoeng eller mer 
i samisk språk, som del av følgende utdanninger i 
vårsemesteret eller høstsemesteret 2010: 

Samisk allmennlærerutdanning (Samisk høgskole)•	
Samisk førskolelærerutdanning (Samisk høgskole)•	
60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) •	
som del av allmennlærerutdanning

ordningen omfatter også låntakere som tar følgende 
utdanninger: 

60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) •	
dersom du tidligere har fullført praktisk-pedago-
gisk utdanning (PPu) 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPu) dersom du •	
tidligere har avlagt 60 studiepoeng i samisk språk 
(alle samiske språk)
60 studiepoeng samisk språk (alle samiske språk) •	
dersom du tidligere har fullført førskolelærerut-
danning
Fullført førskolelærerutdanning dersom du tidli-•	
gere har avlagt 60 studiepoeng samisk språk (alle 
samiske språk)

lånekasseforskriften er endret i tråd med dette. 
 Forskriften er lagt ut på lånekassens nettsider  
www.lanekassen.no. Spørsmål om utvidelse av 
ordningen for ettergivelse av studielån til å gjelde 
også andre samiske språkstudier vil bli vurdert i sam-
menheng med rekrutteringsplanen omtalt under 
tiltak 23.

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

Særlige tiltak for styrking av 
lulesamisk og sørsamiske språk
For at sørsamisk og lulesamisk skal få gode utviklings-
muligheter er det behov for særskilt innsats rettet 
mot behovene i disse språksamfunnene. Fylkesman-
nen i nordland fikk i 2009 i oppdrag fra Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet å utvikle tiltak for å styrke 
lulesamisk og sørsamisk språk. oppdraget gjelder 

hele handlingsplanperioden. Fylkesmannen fikk i 
2009 og 2010 til sammen 3,2 millioner kroner til dette. 
Bevilgningen vil bli videreført i 2011.

Tiltak 26. 
Sørsamiske barnehagetiltak
Fylkesmannen i nordland vil sette i gang kompetan-
seheving for førskolelærere i barnehager som har 
sørsamiske barn, eller som befinner seg i områder 
der sørsamisk kultur er levende. Innholdet skal både 
være kultur og språk. når det gjelder språk vektleg-
ges metodikk og tiltak som gjør språket synlig og 
levende for alle i barnehagen. nettverksbygging, be-
søk og hospitering vil være en del av organiseringen.
Tiltaket utføres i samarbeid med Fylkesmannen i 
nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
høgskolen i nord-Trøndelag er ansvarlig for faglig 
innhold. 

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 27. 
Lulesamiske barnehagetiltak
Fylkesmannen i nordland vil sette i gang kompetan-
seheving for førskolelærere i barnehager som har 
lulesamiske barn, eller som befinner seg i områder 
der lulesamisk kultur er levende. Innholdet skal både 
være kultur og språk. når det gjelder språk vektleg-
ges metodikk og tiltak som gjør språket synlig og 
levende for alle i barnehagen. nettverksbygging, be-
søk og hospitering vil være en del av organiseringen. 
noen av tiltakene vil også gjennomføres sammen 
med førskolelærere i sørsamisk område.
Fylkesmannen i nordland har et praktisk og over-
ordnet ansvar, og universitetet i nordland skal være 
ansvarlig for det faglige innholdet. 

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 28.  
Samiske språktiltak i barnehagen
Fylkesmannen i nordland vil sette i gang samiske 
språktiltak direkte rettet mot samiske barn i Bjerkvik, 
Árran og Jentoftsletta barnehager. universitetet i 
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nordland vil være faglig ansvarlig. Tiltaket rettes mot 
alle ansatte i disse tre barnehagene. det vil være vik-
tig å synliggjøre språket ved at ikke bare de samiske 
barna, men også de som har annen språkbakgrunn 
får bli kjent med språket. Metodiske tilnærminger for 
aldersgruppen vil være sentralt.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 29.  
Sørsamisk språkleir
Fylkesmannen i nordland arrangerer sørsamisk språ-
kleir i samarbeid med Sameskolestyrelsen i Sverige. 
Målsettingen med språkleiren er å revitalisere, styrke og 
utvikle sørsamisk som bruks- og samhandlingsspråk. 
Prosjektet skal inspirere til økt innsats for å tilegne seg 
sørsamisk og skape språkarenaer der sørsamisk kan 
benyttes i et samisk område med spredt bosetning. 
Prosjektet har også som mål å følge opp foreldre til 
elevene som deltar. det er avholdt sørsamisk språkleir 
i september 2008, september 2009 og to språkleire i 
2010. det har vært stor oppslutning om språkleirene, 
og språkleirene i 2010 har hatt en oppslutning på hen-
holdsvis 85 og 65 deltakere. det tas sikte på at dette 
tiltaket skal videreføres ut handlingsplanperioden.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 30.  
Lulesamisk språkleir 
Fylkesmannen i nordland arrangerte i samarbeid med 
drag skole og sameskolen i Jokkmokk et felles språk-
bad for sine lulesamiske elever i september 2009. Fyl-
kesmannen i nordland har i samarbeid med drag skole 
og skolene i Jokkmokk og Gällivarre arrangert lulesa-
misk språkleir i 2010. Målgruppen for språkleiren var 
ungdom med samisk som førstespråk. 19 elever deltok. 
Språkleirene skal arrangeres årlig i henholdsvis norge 
og Sverige. det tas sikte på at de kommende språklei-
rene skal inkludere elever med samisk som førstespråk 
og andrespråk. det vil bli arrangert en ny lulesamisk 
språkleir for norge og Sverige på drag i 2011.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland 

Tiltak 31.  
Karriereveiledning til samiske elever og 
kandidater
Fylkesmannen i nordland vil styrke karriereveilednin-
gen blant sørsamisk og lulesamisk ungdom. Målet er 
å motivere til økt søknad til høyere utdanning blant 
samiske elever, med fokus på språk og lærerutdan-
ning. Videre vil man bidra til å begrense frafallet 
fra samiskundervisningen mellom grunnskolen og 
videregående utdanning og mellom videregående 
utdanning og høyere utdanning. det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal arbeide for økt rekruttering 
til lulesamisk lærerutdanning. En tilsvarende arbeids-
gruppe vil bli nedsatt for å arbeide for rekruttering til 
sørsamiske studier. Arbeidet vil bli gjennomført våren 
2011. 

Fylkesmannen i nordland arrangerte et motiva-
sjonsseminar for lulesamisk ungdom i Bodø i juni 
2009. Målet er å gi informasjon om studietilbud og 
yrkesmuligheter og bidra til å motivere og engasjere 
ungdom til å ta høyere utdanning. Tilsvarende semi-
nar vil bli gjennomført for sørsamisk ungdom. 

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 32. 
Kurs i fjernundervisnings pedagogikk
Stadig mer av samiskopplæringen foregår via fjer-
nundervisning. dette har sin årsak i utbredt urba-
nisering blant samer og at flere samiske elever som 
bor i byer nå krever samisk opplæring. det har derfor 
vært behov for å styrke kompetansen rundt fjern-
undervisningspedagogikk for å øke kvaliteten på 
denne opplæringa. Kurset ble avholdt i Trondheim 
15. og 16. september 2010 og hadde 26 deltakere. 
det viste seg at det er behov for flere kompetanse-
hevingstiltak innenfor fjernundervisningsmetodikk. 
derfor har Fylkesmannen i nordland nå satt i gang et 
prosjekt for å utarbeide ei kursrekke i samisk fjernun-
dervisning i samarbeid med Globalskolen, som er en 
sterk aktør innenfor fjernundervisning.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland
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Tiltak 33. 
Utviklingsprosjekt i Nord-Trøndelag 
fylkeskommune
nord-Trøndelag fylkeskommune vil, som regional 
aktør, bidra til å utvikle modeller for samord-
ning av opplæring i det 13-årige skoleløpet og 
høyere utdanning, og utvikle tiltak hvor språk 
og kulturkompetanse sees i sammenheng. Fyl-
keskommunen har på denne bakgrunn igangsatt 
et 3-årig prosjekt for å planlegge hvordan fylket 
i samarbeid med andre aktører skal bidra til å 
styrke samisk språk og kultur. det er i 2010 ansatt 
en prosjektleder for prosjektet og nedsatt en 
styrings gruppe. Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet tildeler midler til delfinansier-
ing av prosjektet.

Ansvarlig: Nord-Trøndelag fylkeskommune

Tiltak 34. 
Rådgivning på videregående skoler i 
sørsamiske områder
Sametinget vil ta initiativ overfor aktuelle fylkeskom-
muner for å få igangsatt et samarbeidsprosjekt angå-
ende rådgivningstjeneste i videregående opplæring 
i sørsamisk område. 

Ansvarlig: Sametinget og aktuelle fylkeskommuner

andre språktiltak

Tiltak 35.  
Revitalisering av samisk språk i 
 markasamiske områder i Sør-Troms  
og Nordre Nordland
de markasamiske områdene i Sør-Troms og nordre 
nordland har vært sårbare for språklig og kulturelt 
press fra storsamfunnet. den samiske dialekten som 
brukes i området tilhører i hovedsak nordsamisk. I 
de senere tiår har regionen vært preget av aktive 
samiske miljø som har arbeidet med revitalisering, 
bevaring og utvikling av samisk kultur og språk. 
Várdobáiki samisk senter og den samiske festivalen 
Márkomeannu har spilt en viktig rolle i denne utvik-
lingen. det samme gjelder arbeidet for å revitalisere 
og styrke samisk duodji i regionen. At lavangen 

kommune ble en del av forvaltningsområdet for 
samelovens språkregler fra 2009 og at det er etablert 
et språksenter i kommunen, vil ha stor betydning for 
språkutviklingen. 

den språklige revitaliseringen i disse områdene 
står imidlertid overfor mange utfordringer. det er 
spesielt behov for å etablere møtesteder hvor barn, 
unge og voksne kan komme sammen for å styrke og 
utvikle bruken av samisk språk i fellesskap, som for 
eksempel språkleire. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedeparte-
mentet vil sette av midler for å styrke revitalise-
ringsarbeidet for samisk språk i det markasamiske 
området. Fylkesmannen i nordland vil være sentral 
i dette arbeidet.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet

Tiltak 36. 
Revitalisering av østsamisk språk og 
kultur
Arbeids- og inkluderingsdepartementet bevilget i 
2009 500 000 kroner til forprosjektet Skoltesamisk 
kultur over grenser. I løpet av prosjektet er det blitt 
gjennomført pilotaktiviteter for å skape møteplas-
ser og for å bygge nettverk. Gjennom intervjuer, 
folkemøter og kurs i alle tre land er det lagt vekt på å 
planlegge og definere prosjektaktiviteter bygget på 
skoltesamenes egne forventninger og synspunkter. 
det er blant annet gjennom forprosjektet foretatt en 
kartlegging av personer som behersker skoltesamisk 
språk, kultur og håndarbeid. 

På bakgrunn av forprosjektet er det utviklet et 3-årig 
grenseoverskridende prosjekt. Prosjektet har opp-
nådd finansiering fra Interreg Sápmi med nasjonal 
finansiering fra Finland og norge. Prosjektansvarlig 
er østsamisk museum og Enare museum. Prosjek-
tets hovedmål er å bidra til styrking og utvikling av 
skoltesamisk kultur, språk og identitet i grenseover-
skridende perspektiv i Finland, norge og Russland. 
Prosjektet er et samarbeid i partnerskap mellom øst-
samisk museum i norge, Sámi oahpahusguovddáš 
(samisk læresenter) i Finland (hovedpartner) og 
lovozero yrkesskole nr. 26 i Russland. Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet har i 2010  
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bidratt med 700 000 kroner til prosjektet. Sametin-
get har bevilget 100 000 i 2009 til dette prosjektet, 
og 300 000 i 2010 til basisutstilling ved østsamisk 
museum. 
 
Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedeparte mentet

Tiltak 37.   
Revitalisering av pitesamisk språk og 
kultur
det er i dag svært få, om noen, som behersker 
pitesamisk språk i norge. Samtidig er det økende 
fokusering på bevaring av det pitesamiske språket 
og den pitesamiske kulturen.

Pitesamisk Senter / duoddara Ráffe arbeider for å 
revitalisere pitesamisk språk og kultur. Senteret er i 
2010 tildelt midler fra Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet for å drive informasjon og 
kursvirksomhet om pitesamisk språk og kultur.

Árran lulesamisk senter er fra Sametinget tildelt an-
svar for pitesamisk museumsvirksomhet. Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet har i 2009 
og 2010 tildelt midler til Árran lulesamisk senter til 
et forprosjekt som har som mål å bidra til å bevare, 
synliggjøre og revitalisere bruk av samiske stedsnavn 
i pitesamisk område. 

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet
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BRuKE:

øke det offentliges   
tilbud på  samisk til 
brukere på alle 
 samfunnsarenaer
Kunnskap om samiske forhold og samiske språk 
innenfor statlige, regionale og kommunale virksom-
heter er en forutsetning for gode og likeverdige offen-
tlige tjenester til den samiske befolkningen. God 
kvalitet i tjenestetilbudet forutsetter at det finnes 
personell med kompetanse i samisk språk og kultur. 
offentlige etater bør derfor ta ansvar for å øke kunn-
skapen om samiske forhold i egen organisasjon. 

Samelovens språkregler er det viktigste instrumen-
tet for å sikre en god tjenesteyting overfor samiske 
brukere. Regjeringen er derfor positiv til ytterligere 
utvidelse av forvaltningsområdet. Siden 2006 er 
forvaltningsområdet utvidet med tre kommuner, 
Tysfjord, Snåsa og lavangen. Røyrvik kommune i 
nord-Trøndelag har i september 2010 søkt om inn-
lemmelse i forvaltningsområdet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemen-
tet har, i samarbeid med andre departementer og i 
dialog med Sametinget, satt i gang en gjennomgang 

av samelovens språkregler. det vil bli tatt stilling til 
et eventuelt behov for revisjon av språkreglene når 
resultatene av gjennomgangen foreligger. 

For å sikre at statlige etater tar ansvar for å øke kunn-
skapen om samiske forhold og samiske språk i egne 
organisasjoner har flere departementer lagt vekt på 
å synliggjøre samepolitiske mål i tildelingsbrevene 
til sine underliggende etater, bl.a. til fylkesmenn, 
nAV, helseforetakene og utdanningsdirektoratet. 
departementene vil løpende vurdere behov for 
synliggjøring av samepolitiske mål i tildelingsbrev til 
underliggende etater.

For å sikre en god og sikker tjenesteyting overfor 
samiske brukere er det stort behov for samiske 
tolker. Kunnskapsdepartementet har i 2010 tildelt 1 
million kroner til samarbeid mellom Samisk høg-
skole, høgskolen i Bodø, høgskolen i nord-Trøndelag 
og høgskolen i oslo for at de i samarbeid skal utvikle 
tolkeutdanning i de samiske språkene. Videre har 
helse- og omsorgsdepartementet i sine oppdrags-
dokument til helseforetakene stilt krav om at det 
skal etableres tolketjenester og at det skal iverkset-
tes tiltak for å styrke ansattes språk- og kulturkompe-
tanse knyttet til samisk befolkning. 

For å øke samisk språk og kulturforståelse i po-
litiet arbeider Politi- og lensmannsetaten for at 
tilsatte skal gis økt samisk språk- og kulturforståelse 
gjennom informasjon, kurs og utdanningstilbud. 
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har lagt 
inn rekruttering av samiskspråklige aspiranter til 
fengselsskolen som et eget satsingsområde, og har 
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nedsatt en arbeidsgruppe som skal gjennomgå so-
ningsforholdene for samiske innsatte og domfelte. 

Informasjon på samisk til samiske brukere er sentralt 
for å gi et tilstrekkelig godt tilbud. nAV, Skatteetaten 
og Sekretariatet for konfliktrådene arbeider med å 
oversette informasjon til samisk. 

Regjeringen har økt publiseringen av informasjon på 
de samiske språkene på sine nettsider regjeringen.
no, og målet er å øke mengden informasjon ytterli-
gere. For å nå dette målet er det etablert en samisk 
oversettertjeneste i departementenes servicesenter 
(dSS).

det legges vekt på å øke bruken av de samiske 
språkene gjennom kirkelige tjenester, bl.a. gjennom 
oversetting og tilpasning av samiske tekster til guds-
tjenesten, gjennom bibeloversettelser til de samiske 
språkene. det er også opprettet en egen sørsamisk 
menighet. 

det er viktig at bruken av samisk terminologi i lovo-
versettelser og innen offentlige forvaltning blir kon-
sistent slik at det ikke er tvil om hvilke termer som 
gjelder, og hvilke norske ord og begreper de dekker. 
Tana kommune har fra 2006-2009 hatt ansvar for et 
prosjekt for å utvikle samiske lovtermer. Fra 2010 har 
kommunen satt i gang et nytt prosjekt for å utvikle 
flere termer. Prosjektet er blant annet finansiert av 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
og Sametinget. Fornyings-, administrasjons- og kir-
kedepartementet tar sikte på å etablere en godkjen-
ningsordning for samiske lovoversettelser, i første 
omgang som en prøveordning.

å sikre tilgang til den nye IKT-teknologien også for 
samiskspråklige er av stor betydning både for del-
takelsen i samfunnet og for utviklingen av samiske 
språk. det er fra 2010 gjort obligatorisk for alle 
statlige virksomheter som skal gjøre større omleg-
ginger, gjennom nyetablering eller videreutvikling, å 
implementere full støtte for samisk tegnsett. 

Tilgang på språkteknologi er svært viktig i språk-
utviklingsarbeidet. divvun-prosjektet har utviklet 
samiske språkverktøy i form av elektronisk stavekon-
troll, korrekturprogram og pedagogisk programvare 
for ulike samiske språk, jf. tiltak 61. For å sikre nord-, 
lule- og sørsamisk som levende bruksspråk har 
regjeringen foreslått at det bevilges 4,7 mill. kroner 

i 2011 til etableringen av en permanent drifts- og 
utviklingsorganisasjon rundt Divvun.

Senter for samisk språkteknologi ved universitetet 
i Tromsø (Giellatekno) har som mål å lage gramma-
tikkbasert språkteknologi for samiske språk og andre 
nordlige språk, som tekstprosesseringsprogram, 
pedagogiske program, digitale ordbøker og syn-
tetisk tale. Fornyings-, administrasjons- og kirke-
departementet har i 2010 gitt tilskudd til senteret 
til et prosjekt for generering av to- og flerspråklige 
termlister, ordlister og transferleksika. 

Følgende mål vil være retningsgivende for den vi-
dere utviklingen av offentlige tjenester på samisk:

Utvikle nord-, lule- og sørsamisk terminologi til •	
bruk i helse- og omsorgstjenester, politi og kri-
minalomsorg og offentlig forvaltning for øvrig
Utvikle gode helsetjenester på samisk for •	
 samiske barn og unge
Sikre helsetjenester på samisk språk for eldre •	
samer
Sikre samisktalendes rettigheter i kriminal-•	
omsorgen
Utvikle en god og velfungerende samisk •	
 tolketjeneste
Få på plass utdanning og godkjenningsordning •	
for samiske tolker
Bygge opp kurs i samisk språk og kultur til •	
 offentlig ansatte
Utvikle ordlister i nord-, lule- og sørsamisk for •	
offentlig forvaltning
Utvikle departementenes nettsider på nord-, •	
lule- og sørsamisk
Utvikle gode ordninger for oversettelser av •	
lover, forskrifter og offentlige dokumenter til 
nord-, lule- og sørsamisk
Utvikle en godkjenningsordning for lover •	
 oversatt til samisk
Sikre tilsynsordninger for oppfølging av •	
 samelovens språkregler
Sikre at statlige etater tar i bruk programvare •	
som håndterer samiske tegnsett
Sikre at offentlige registre håndterer  •	
samiske tegn

Målene gjelder for handlingsplanperioden og 
konkretiseres gjennom tiltakene i handlingsplanen. 
handlingsplanen oppdateres årlig gjennom en egen 
statusrapport.
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nASJonAlT TolKEREGISTER er en landsdek-

kende oversikt over praktiserende tolker og de-

res kvalifikasjoner. Integrerings- og mangfolds-

direktoratet (IMdi) er nasjonal fagmyndighet 

for tolking i offentlig sektor og systemeier for 

nasjonalt tolkeregister. nasjonalt tolkeregister 

er operativt for tolkebrukere på www.tolkepor-

talen.no. Statsautoriserte tolker i samiske språk 

vil på lik linje med andre, kvalifisere til oppfø-

ring i nasjonalt tolkeregister. 

Samelovens språkregler
Samelovens språkregler ble vedtatt i 1990, og 
iverksatt i 1992. Samelovens § 1–5 slår fast at samisk 
og norsk er likeverdige språk, og at de skal være 
likestilte etter bestemmelsene i samelovens kapittel 
3. Enkelte bestemmelser i sameloven er begrenset 
til forvaltningsområdet for samelovens språkregler, 
mens andre ikke har slike geografiske begrensinger. 
Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommu-
nene, mens andre gjelder også statlige og regionale 
myndigheter. også statlige og regionale offentlige 
organer er forpliktet, for eksempel er det utvidet rett 
til bruk av samisk i rettsvesenet, og lover og forskrif-
ter av særlig interesse for hele eller deler av den 
samiske befolkning, skal oversettes til samisk.

Samelovens språkregler gir borgerne språklige 
rettigheter i møte med ulike offentlige organ. det 
gjelder oversettelse av regler, kunngjøringer og 
skjema til samisk, rett til svar på samisk, utvidet 
bruk av samisk i rettsvesenet, utvidet rett til bruk av 
samisk i helse- og sosialsektoren, individuelle kirke-
lige tjenester, rett til utdanningspermisjon og rett til 
opplæring i samisk.

Bestemmelsene i samelovens språkkapittel er mi-
nimumskrav. Alle offentlige organ oppfordres til å 
ta hensyn til brukere av samiske språk, også utover 
lovens regler.

Tiltak 38.   
Gjennomgang av samelovens språkregler
det er Fornyings-, og administrasjons- og kirkede-
partementet som har forvaltningsansvaret for same-
loven, herunder språkreglene i lovens kapittel 3. På 
bakgrunn av evalueringen av samelovens språkre-
gler fra 2007 og at forvaltningsområdet for samelo-
vens språkregler er utvidet til å omfatte lulesamisk 
og sørsamisk språkområde, har departementet satt 
i gang en gjennomgang av samelovens språkregler. 
Arbeidet gjøres i samarbeid med andre departemen-
ter og i dialog med Sametinget.

det vil bli tatt stilling til behov for en eventuell revi-
sjon av samelovens språkregler etter at gjennom-
gangen er ferdigstilt i 2011.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet

Samiskspråklige ansatte i 
 offentlig  forvaltning

Tiltak 39.  Tolkeutdanning og 
 autorisasjon av tolker
Kunnskapsdepartementet har i 2010 tildelt 1 million 
kroner til samarbeid mellom Samisk høgskole, høg-
skolen i Bodø, høgskolen i nord-Trøndelag, høg-
skolen i oslo og universitetet i Tromsø for å utvikle 
tolkeutdanning i de samiske språkene. departemen-
tet legger vekt på at institusjonene skal fokusere på 
samarbeid som medfører faglig konsentrasjon og 
mer robuste fagmiljøer som samlet bidrar til å styrke 
samisk tolkeutdanning. Bruken av midlene skal plan-
legges i fellesskap mellom institusjonene, og skal 
brukes til faglig utvikling, utredninger, samarbeids-
møter og lignende. 

Ansvarlig: Kunnskapsdepartementet

nødmeldetjenesten
Sametinget har tatt opp behovet for en fungerende 
nødmeldetjeneste for den samisktalende befolk-
ningen. Som ansvarlig for samordningen mellom 
nødetatene politi, brann og helse har Justisdeparte-
mentet ledet arbeidet med en utredning om felles 
nødnummer og felles sentraler for de tre nødeta-
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tene. utredningen ble lagt fram 15. juni 2009 og 
anbefaler at alle nødmeldinger går til 7 eller 8 felles 
nødsentraler, fremfor dagens 69 sentraler. Med 
vesentlig færre sentraler, som også er felles for de tre 
nødetatene, vurderes det som mer gjennomførbart å 
få samisk-kyndig personell tilgjengelig. utredningen 
har vært på en bred høring.

I konsultasjon med Sametinget har Justisdeparte-
mentet drøftet: 

Samenes muligheter til å bli betjent på samisk ved •	
dagens nødmeldesentraler
hvordan det kan legges til rette for at samisk språk •	
og kultur blir ivaretatt dersom det blir endrin-
ger i nødmeldetjenesten i tråd med ovennevnte 
 utredning

direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har 
i ettertid ført tilsyn med 110-sentralen i hammerfest 
og kommunene i Finnmark innenfor forvaltningsom-
rådet for samelovens språkregler, med utgangspunkt 
i hvordan nødmeldinger på samisk blir besvart og 
håndtert. direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (dSB) mottok svar på sin tilsynsrapport av 
6. april 2010 i felles brev fra 110-sentralen i Finnmark 
og kommunene Kautokeino, Karasjok, nesseby, 
Porsanger og Tana. Tilsvaret er nå under behandling 
i dSB.

barnevernet

Tiltak 40.  
Evaluering av videreutdanning
Videreutdanningen ”Barnevern i et minoritetsper-
spektiv” er evaluert. departementet vil på bakgrunn 
av evalueringen vurdere en eventuell videreføring av 
utdanningstilbudet.

Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet

Tiltak 41.   
Forskriftsfesting av  tilsynsordningen
Barnevernet skal ta hensyn til samiske barns språk-
lige og kulturelle tilhørighet ved omsorgsovertakelse 
og plassering. Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet har satt i gang et arbeid for å styrke 

tilsynet med at barns språk og kultur ivaretas i 
barnevernet. I konsultasjon med Sametinget er det 
oppnådd enighet om å sende ut et høringsnotat 
med forslag om endringer i Forskrift om tilsyn med 
barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behand-
ling og forskrift om fosterhjem med høringsfrist 11. 
januar 2011. 

Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet

helse- og omsorgstjenester

Tiltak 42. 
Tolketjenester i helseforetakene
I oppdragsdokumentet til de regionale helseforeta-
kene er det stilt krav om at det skal etableres tolke-
tjenester til pasienter som har behov for dette og at 
det skal iverksettes tiltak for å styrke ansattes språk- 
og kulturkompetanse knyttet til samisk befolkning. 

helse nord RhF har fått i oppdrag å finansiere og 
gjennomføre et 2-årig tolkeprosjekt for å bedre 
tolketjenesten til samisk befolkning. Prosjektet ble 
igangsatt høsten 2010. det skal rapporteres på dette 
i årlig melding til helse- og omsorgsdepartementet. 

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet

Tiltak 43.  
Tilsyn
helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid 
med Statens helsetilsyn vurdere hvordan tilsynet 
ivaretar den samiske befolkningens rett til helse-
hjelp, samt hvordan retten til nødvendig helse-
hjelp etterleves. Saken er drøftet med Sametinget. 
departementet har tatt opp to problemstillinger: 
Tilsyn med tjenestetilbud til demente, og tilsyn med 
medikamenthåndtering for eldre. Tilsynet vil være en 
del av oppfølgingen av eldrepakken. 
 
Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet
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KuRSTIlBud FoR hElSE- oG SoSIAlPERSo-

nEll VEd SAMISK høGSKolE I KAuToKEIno. 

Samisk høgskole arbeider med å utvikle et kurs-

tilbud for helse- og sosialpersonell. Målet med 

kurset er at ansatte innenfor sosial- og helse-

tjenesten skal få større kunnskap om samisk 

kultur. 

SEMInAR oM SAMISK KulTuRFoRSTåElSE. 

 Samisk nasjonalt kompetansesenter – psy-

kisk helsevern (SAnKS) arrangerer seminar om 

samisk  kulturforståelse for ansatte i helse Finn-

mark. Seminaret holdes fortløpende og arran-

geres lokalt. 400-500 ansatte ved hammerfest 

og Kirkenes sykehus og alle i Klinikk psykisk 

helse vern og rus har til nå gjennomgått kurset.

Tiltak 44.   
Likeverdige tjenester i lule- og 
 sørsamiske områder
helse- og omsorgsdepartementet vil i samarbeid 
med Sametinget utrede nærmere hvordan likever-
dighet i helsetjenesten kan bli ivaretatt i de lulesa-
miske og sørsamiske områdene. Saken er drøftet 
med Sametinget. departementet og Sametinget vil 
følge opp saken videre.

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet 

Tiltak 45. 
Fraseordbok til bruk i helse- og 
 omsorgstjenesten
På bakgrunn av prosjektmidler fra Sametinget er det 
utviklet en frasehåndbok til bruk i sykehjemmet i 
Porsanger. håndboken kan lette kommunikasjonen 
mellom pleiere og den samiske pasient/pårørende i 
institusjon og kommunehelsetjenesten. håndboken 
vil bli lagt ut på helsedir.no i løpet av 2011.   

Ansvarlig: Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedi-
rektoratet

arbeids- og 
 velferdsforvaltningen

Tiltak 46. 
Informasjon på samisk i NAV
Våren 2009 ble det opprettet et eget samisk meny-
punkt på nav.no. På de samiske sidene blir faktainfor-
masjon om arbeids- og velferdsforvaltningens ytelser 
og tjenester publisert sammen med tilhørende skjema. 

Arbeids- og velferdsetaten skal arbeide for å ha den 
mest etterspurte informasjonen på www.nav.no om 
etatens ytelser og brukerens rettigheter tilgjenge-
lig på samisk. Arbeids- og velferdsetaten oversetter 
i tillegg sine hovedbrosjyrer til samisk. Arbeids- og 
velferdsetaten prioriterer først og fremst oversettelse 
av ulikt materiale til nordsamisk. 

Samiske termer innenfor arbeids- og velferds-
forvaltingens områder utvikles gradvis gjennom 
oversettelse av tekster. Samtidig som det overset-
tes informasjon til nordsamisk, driver Arbeids- og 
velferdsetaten språklig nybrottsarbeid på et område 
som tidligere har manglet samiske ord og begreper.

For å gjøre de nye termene så gode og dekkende 
som mulig, ønsker etaten å dra nytte av den samiske 
begrepsutviklingen som oppstår i møtet mellom 
samiskspråklige medarbeidere og samisktalende bru-
kere. Et nettverk av samisktalende medarbeidere med 
bred kompetanse bistår oversetterne og gir innspill til 
hvilke termer som bør brukes på ulike områder.

Ansvarlig: Arbeids- og velferdsdirektoratet
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Tiltak 47.  
Brukerundersøkelser
Arbeids- og velferdsetaten skal gjennomføre lokale 
brukerundersøkelser i samiske forvaltningsområder. 
Resultatene skal danne grunnlag for utviklingen av 
kvaliteten på tjenestetilbudet i etaten.

I andre halvår 2009 ble det for første gang gjennom-
ført en webbasert brukerundersøkelse på samisk 
ved nAV-kontorer som ligger i forvaltningsområdet 
for samelovens språkregler i Finnmark. Kontorene 
som deltok var nAV Tana, nAV Kautokeino, nAV 
Karasjok, nAV Porsanger og nAV nesseby. Brukerne 
ble stilt spørsmål om hvor tilgjengelig de oppfatter 
nAV-kontoret med tanke på å henvende seg til nAV-
kontoret på samisk og få svar på samisk. 

Brukerne opplever i stor grad at det er mulig å avtale 
møte med en veileder/ saksbehandler som snakker 
samisk. de opplever også i stor grad at de kan ringe 
til nAV-kontoret og henvende seg på nAV-kontoret 
på samisk. de opplever i noe mindre grad at det er 
mulig å henvende seg og få svar på samisk pr brev. 

Samiske brukerundersøkelser er under utvikling, og 
de skal gjennomføres hvert år. I framtiden vil de også 
omfatte nAV-kontorene i det lule- og sørsamiske 
området.

Ansvarlig: Arbeids- og velferdsdirektoratet

Kirkelige tjenester på samisk
Samisk kirkeråd for den norske kirke er Kirkemøtets 
organ for samisk kirkeliv. Rådet skal fremme, verne og 
samordne samisk kirkeliv i den norske kirke. Samisk 
kirkeråd har også fokus på å synliggjøre samisk språk i 
kirka. Strategiplan for samisk kirkeliv er et strategido-
kument for samisk kirkeliv i den norske kirke. Planen 
for 2012-2016 har vært på høring og det tas sikte på å 
behandle den på Kirkemøtet i april 2011.

Plan for samisk trosopplæring er en supplerende 
plan til den overordnede trosopplæringsplanen Gud 
gir – vi deler, som ble vedtatt på Kirkemøtet 2009. 
den samiske trosopplæringsplanen skal bidra til at 
trosopplæringen ivaretar samiske barn og unges 
samiske tilhørighet. 

Tiltak 48. 
Tilskudd til bibel oversettelse
det er gjennom lang tid gitt tilskudd til det norske 
Bibelselskap til oversettelse og revisjon av bibelske 
tekster på nord-, sør- og lulesamisk. det pågår nå en 
revisjon av det gamle testamentet på nordsamisk.

Tilskuddet til det norske Bibelselskap er videreført i 
2011, og det er i tillegg frikjøpt en prest 30 pst. for å 
styrke kapasiteten. Arbeidet er konsentrert rundt ny 
nordsamisk oversettelse av det gamle testamentet. 
Målet er at oversettelsen skal kunne brukes på tvers 
av landegrensene, og det samarbeides med bibel-
selskapene i Finland og Sverige. det pågår i tillegg et 
mindre prosjekt med oversettelse av en del utvalgte 
bibeltekster til sørsamisk.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet /Det Norske Bibelselskap

Tiltak 49.   
Forsøk med samisk  menighet i 
 sørsamisk språkområde (2009-2012)
Valg til det første samiske menighetsrådet ble gjen-
nomført ved kirkevalget høsten 2009. daglig leder 
for menigheten er ansatt i 50 pst stilling. det er utar-
beidet et eget medlemsregister for menigheten, som 
nå har registrert 221 medlemmer (januar 2011). det 
arbeides videre med sikte på å øke antallet registrer-
te medlemmer av menigheten. Forskrift 11. desem-
ber 2008 nr. 1317 om ordning for samisk menighet i 
sørsamisk språkområde er oversatt til sørsamisk.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet /Nidaros bispedømme
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SAMETInGET hAR GITT STøTTE til oversetting 

av ”Bibelboka mi” for 4-åringer til nordsamisk. 

dette er en oppdatering av ”Min kirkebok/ Mu 

girkogirji” som ble utgitt i 1990. Sametinget 

 ønsker at boken i tillegg skal oversettes til lule-

samisk og sørsamisk.

Tiltak 50. 
Oversettelse/tilpasning av tekster til 
gudstjenesten
liturgier på de samiske språkene er planlagt utgitt 
separat og skal ikke samles i en liturgihåndbok. 
nordsamiske liturgier er godkjent og planlagt utgitt 
i februar 2011. 

lulesamiske liturgier ble sendt på høring høsten 
2009. Godkjenningsprosess pågår våren 2011 med 
sikte på utgivelse innen utgangen av 2011. 

Fire av den norske kirkes liturgier er oversatt til 
sørsamisk (høymesseliturgi, dåp, vigsel og gravferd). 
dette arbeidet er ikke ferdigstilt. det videre liturgi-
arbeidet på sørsamisk er stilt i bero i 2011 på grunn 
av manglende kapasitet. Arbeidet med utvikling av 
sørsamiske salmer videreføres.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet /Kirkerådet/Samisk kirkeråd

Skatteetaten

Tiltak 51.  
Skatteetaten – utvidet tilbud på samisk
de mest benyttede skjema og blanketter er over-
satt til nordsamisk og leveres til de skattytere som 
ber om det. Skjema og informasjon på samisk blir 
også gjort tilgjengelig på skatteetatens nettsider. 
I juni 2010 ble det innført ny søkefunksjonalitet på 

skatteetatens nettsider som gjør det enklere å finne 
fram til samiskspråklige dokumenter. Skatteetaten vil 
arbeide videre med å tilrettelegge skjema og infor-
masjon på samisk, og gjøre dette lett tilgjengelig på 
etatens nettside. Etaten startet i 2010 et arbeid med 
å vurdere om mer av innholdet på nettsidene skal 
gjøres tilgjengelig på flere språk. Ytterligere overset-
telser til samisk vil bli vurdert i denne sammenheng. 

Skattytere kan velge samisk ved henvendelse til 
Skatteopplysningen, og vil da bli satt til en samisk-
språklig saksbehandler.

Etaten har etablert rutiner for oversettelse av doku-
menter til samisk og ajourhold av disse. Både skjema 
som generelt er mye benyttet (som for eksempel 
navnevalg, flytting, skattekort) og skjema som anses 
relevant for den samiske befolkningen (for eksempel 
skjema knyttet til primærnæringene, reindrift etc.) er 
oversatt. Skjemaene ajourføres årlig.

Skjema på samisk kan ikke sendes inn elektronisk. 
årsaken til dette er den manglende støtten for 
samisk tegnsett i oppgaveregisteret. de som mottar 
selvangivelsen på papir på samisk, vil også motta do-
kumenter i PdF-format på samisk i Altinn. det er et 
mål at det på sikt blir mulig å levere selvangivelsen 
elektronisk også på samisk. Se for øvrig tiltak 60.

Ansvarlig: Skatteetaten

kriminalomsorgen

Tiltak 52. 
Rekruttering av samiskspråklig 
 fengselspersonale
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har lagt inn 
rekruttering av samiskspråklige aspiranter til feng-
selsskolen som et eget satsningsområde i styrings-
dialogen med Kriminalomsorgens udanningssenter 
(KRuS). Målet er at det hvert år tas opp et visst antall 
aspiranter som behersker samisk språk.

I 2008 ble det tatt opp fire samisktalende aspiranter 
ved fengselsskolen, hvorav to av dem gjennomfø-
rer utdanningen i tilknytning til fengslene i Tromsø 
og Vadsø. I 2009 ble det tatt opp en samisktalende 
aspirant ved fengselsskolen.
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Tromsø fengsel har tre samisktalende ansatte, i til-
legg til syv tilsatte som har gjennomført et samisk 
språkkurs. To av disse vil i 2010 gå videre med et mer 
omfattende språkkurs i regi av Samisk språksenter 
i Manndalen. Vadsø fengsel har to samisktalende 
ansatte.

Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Tiltak 53. 
Kriminalomsorgssenter med kompe-
tanse på samisk språk og kultur
Justis- og politidepartementet/Kriminalomsorgens 
sentrale forvaltning (KSF) har nedsatt en arbeids-
gruppe som skal gjennomgå soningsforholdene for 
samiske innsatte og domfelte. Arbeidsgruppen skal 
blant annet:

Vurdere hvordan kriminalomsorgen gjennomfører •	
de ulike straffereaksjoner som fengselsstraff, forva-
ring, samfunnstraff mv, for samiske domfelte.
Fremme konkrete forslag til hvordan kriminalom-•	
sorgen best kan ivareta samisktalende innsatte/
domfelte som sikrer målsettingen med straffegjen-
nomføringen, herunder skal det vurderes om det 
bør utarbeides en egen håndbok for gruppen.
utrede behov for kompetanse og kapasitet for •	
et samisk kompetansesenter i Troms eller Finn-
mark, herunder konkrete forslag til rekruttering 
av ansatte med samiskspråklig kompetanse og 
kjennskap til samisk kultur. Gruppen skal utrede 
konsekvensene av å etablere et kompetansesenter 
som en integrert del av kriminalomsorgen i Troms 
eller Finnmark.
Innhente kunnskap om hvordan andre etater i •	
forvaltningsområdet praktisk ivaretar sine for-
pliktelser overfor det samiske folk. det bør også 
undersøkes om kriminalomsorgen i Sverige og 
Finland gjennomfører spesielle tiltak.
Foreta økonomiske og administrative beregninger •	
av alle forslag som fremmes.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til KSF i løpet 
av 2011.

Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

Sekretariatet for konfliktrådene

Tiltak 54. 
Samisk språk i konfliktrådene
Sekretariatet for konfliktrådene har noe materiell på 
samisk, men har nå satt i gang en gjennomgang for 
å se på behovet for ytterligere informasjonsmateriell 
på samisk både i form av brosjyrer og på nettet. Bro-
sjyretekst og plakater er nå oversatt til nordsamisk 
og klar til trykking. Målet er at alle samiske språk 
etter hvert skal dekkes. 

Ansvarlig: Sekretariatet for konfliktrådene 

Politiet

Tiltak 55.  
Økt samisk språk og  kulturforståelse i 
politiet
økt samisk språk- og kulturforståelse skal gis gjen-
nom informasjon/ kurs/utdanningstilbud for tilsatte i 
politi- og lensmannsetaten.

det er utarbeidet en ny instruks for dekning av 
ekstrautgifter som følge av bruk av samisk språk. In-
struksen gjelder politidistrikter med kommuner som 
hører inn under forvaltningsområdet for samelovens 
språkregler, jf. samelovens § 3-1, pkt 1, og erstatter 
instruks av 29. januar 1999. Endringene i instruksen 
gjør søknadsgrunnlaget bredere, og anerkjenner 
i større grad de ekstra utgiftene som følger av at 
samisk språk er sidestilt med norsk. Blant annet er 
nå ekstrakostnader i forbindelse med straffesaks-
behandling inkludert. Politidirektoratet vil overta 
ansvaret for tildeling av midler etter søknad, tidligere 
lå ansvaret hos Vest-Finnmark politidistrikt.

I Finnmark, med stor samisk populasjon, har det 
ikke vært krav om å oppfordre personer med samisk 
språk og kulturkompetanse til å søke ledige stillinger 
i politiet. det vurderes å endre standard utlysnings-
tekst på dette punktet. 

Ansvarlig: Justis- og politidepartementet 
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Tiltak 56. 
Styrking av samisk språk i politiet
Politidirektoratet vil sette i gang følgende tiltak for å 
styrke samisk språk i politiet: 

Kartlegging av hvilken språkkompetanse som •	
finnes i de tospråklige områdene. Kunnskap om 
kompetansen vil bidra til enklere å kunne priori-
tere hvor det er størst behov for tiltak.
Innføre tilbud om personlig intervju på nordsa-•	
misk for søkere til Politihøgskolen som har nordsa-
misk som morsmål.
Tilby eksaminering ved videreutdanning i ulike •	
sivile gjøremål på nordsamisk for ansatte i politiet 
som har nordsamisk som morsmål.

Ansvarlig: Politidirektoratet 

Tiltak 57. 
Innarbeide de samiske språkene i 
 elektronisk programvare
det er et mål at samiske språk skal innarbeides i 
saksbehandlerprogram rettet mot publikum. Særlig 
viktig er det at plikter og rettigheter knyttet til straf-
fesaksbehandlingen og andre myndighetshandlin-
ger kan hentes ut på de samiske språkene. Tiltaket 
ble diskutert i RESP (Rådet for elektronisk straffesaks-
systemer i politiet og den høyere påtalemyndighet) 
i september 2009. Saken vil bli ivaretatt i forbindelse 
med arbeidet med nye straffesakssystemer. Sentrale 
avklaringer er igangsatt. Først og fremst er det et 
behov for å tilpasse maler, herunder formalia om ret-
tigheter og plikter.

Videre heter det i den nye instruksen at behovet for 
programvare knyttet til politiets straffesakssyste-
mer skal meldes til Politidirektoratet for en samlet 
vurdering. En del er oversatt til nordsamisk i det 
sivilrettslige elektroniske systemet (SIAn). lensman-
nen i Karasjok følger opp arbeidet med oversettelsen 
i samarbeid med Statens innkrevingssentral.

Innarbeiding av samiske språk i elektronisk program-
vare tas inn i utviklingsarbeidet med nye straffesaks-
systemer i politiet.

Ansvarlig: Justis- og politidepartementet 

Tiltak 58.  
Rekruttering av personer med samisk 
bakgrunn til Politihøgskolen
Politihøgskolen har gjennom sin kommunikasjons- 
og rekrutteringsstrategi fokus på rekruttering av per-
soner med minoritetsbakgrunn, herunder personer 
med samisk bakgrunn. 

Rekrutteringskontakter engasjert av Politihøgskolen 
i Bodø følger opp rekruttering av søkere fra øst- og 
Vest-Finnmark på messer/yrkesdager for videregå-
ende elever. Kontaktene deltar sammen med samisk-
talende polititjenestemann på slike arrangementer i 
Kautokeino og Karasjok. Politihøgskolen vil fortsette 
sin satsing for økning av rekruttering av potensielle 
kandidater med samisk bakgrunn.

Ansvarlig: Justis- og politidepartementet

regjeringens bruk av samiske 
språk

Tiltak 59.  
Økt utgivelse av regjeringens 
 dokumenter på samisk
Regjeringen har som mål å øke mengden nyheter, 
pressemeldinger og annen informasjon på samisk på 
sine nettsider, www.ráđđehus.no. For å oppnå dette 
er det etablert en formidlingstjeneste av overset-
telser til samisk i departementenes servicesenter. I 
2010 har antallet nyhetssaker økt betraktelig. det tas 
sikte på å lage en egen oversikt over dokumenter på 
lule- og sørsamisk.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet

Terminologiutvikling og 
 ordbøker
utvikling av samiske termer er sentralt for å kunne 
bevare og styrke bruken av samisk språk. Forutset-
ningen for at samisk kan brukes i faglige sammen-
henger, er at det finnes fagterminologi og fagbegre-
per på samisk.
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Sametinget har ansvaret for normering av samisk 
språk og godkjenning av samiske termer i norge. 
det er Samisk språknemnd som godkjenner samiske 
termer.

Terminologiutvikling og normering er viktig for of-
fentlige myndigheter i oversettelse av lover, forskifter 
og skjema etc. det er en utfordring for samisk språkut-
vikling at godkjenningen av samiske termer går sakte, 
særlig i forbindelse med oversettelse av lover. dette 
gjelder også for bruk av samisk i offentlig forvaltning. 
det er en målsetning at alle dokumenter statlige orga-
ner oversetter, skal være språkfaglig kvalitetssikret og 
at ny terminologi er godkjent av riktig instans. 

Tiltak 60.  
Forvaltningstermer
utvikling av samiske termer er sentralt for å kunne 
bevare og styrke bruken av samiske språk. Gjennom 
oversetting av stortingsmeldinger, proposisjoner og 
andre statlige dokumenter til de samiske språkene 
foregår det en gradvis utvikling av termer både på 
nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. det er viktig 
at bruken av samisk terminologi innen offentlig 
forvaltning blir konsistent slik at det ikke er tvil om 
hvilke termer som gjelder, og hvilke norske ord og 
begreper de dekker. det er en målsetning at alle 
dokumenter som statlige organer oversetter, skal 
være språkfaglig kvalitetssikret og at ny terminologi 
godkjennes av Sametinget. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
arbeider nå med en digital ordbok/termliste for å 
samle flest mulig forvaltningstermer som er i bruk 
på de samiske språkene. det tas sikte på å ferdigstille 
nordsamisk versjon  i 2011. Termlisten vil publiseres 
på nettet slik at alle som jobber med samiske språk 
skal kunne benytte denne fritt. dette vil bidra til 
harmonisering av termbruk, og vil lette arbeidet for 
oversettere.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet

Tiltak 61.  
Prosjekt samiske lovtermer 
I henhold til sameloven § 3-2, 1. ledd, skal lover og 
forskrifter som er av særlig interesse for hele eller 
deler av den samiske befolkningen oversettes til 
samisk. utvikling av juridiske termer på samisk er 
viktig for å sikre at det samiske juridiske språket blir 
konsistent slik at det ikke er tvil om hvilke termer 
som gjelder, og hvilke norske ord og begreper de 
dekker. Godkjent samisk juridisk terminologi vil gjøre 
det lettere å oversette nye lover og forskrifter og gi 
en konsistent begrepsbruk over tid.

Tana kommune har i årene 2006-2009 hatt ansvar 
for prosjektet ”Samisk lovspråk”. Prosjektet har hatt 
spesielt fokus på å utvikle nordsamiske termer i tvis-
teloven og straffeprosessloven. Prosjektet har vært 
finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartemen-
tet, Sametinget og Tana kommune.

Som oppfølging av prosjektet ”Samisk lovspråk” star-
tet Tana kommune i 2009 et toårig prosjekt ”Samiske 
lovtermer”. Tana samiske språksenter og SEG (Sámi 
ealáhus- ja guorahallanguovddas/ Samisk nærings- 
og utredningssenter) vil lede prosjektet på vegne av 
Tana kommune. 

I prosjektet skal man utvikle juridiske termer fra 
bl.a. straffeprosessloven, tvistemålsloven og straf-
feloven på nordsamisk. Termene vil bli overført 
til et databasesystem, som vil gjøre det mulig å 
offentliggjøre termene for eksempel som digital 
ordbok. databasen vil i første omgang bestå av 
nærmere 3000 juridiske termer og fraser. Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 
Sametinget og Tana kommune har bevilget midler 
til prosjektet. 

Ansvarlig: Tana kommune
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Tiltak 62.   
Godkjenningsordning for samiske 
lovoversettelser 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
er i dialog med universitetet i Tromsø om et pro-
sjekt for å prøve ut en ordning for kvalitetssikring av 
samisk språk i lovoversettelser, og som sikrer at lover 
som er oversatt til samisk også oppdateres på samisk 
når loven revideres. det tas sikte på at en prøveord-
ning er på plass i 2011.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet

Samisk språk og ikT
Regjeringens målsetting er at all utvikling innen IKT i 
offentlig sektor skal bygge på prinsippet om univer-
sell utforming. dette skal gi alle brukere merverdi 
ved bruk av teknologien. I samisk sammenheng 
handler dette om at det legges til rette for bruk av 
samisk tegnsett, at samiske navn kan skrives korrekt 
i offentlige registre, at det utvikles programvare som 
støtter samisk språk, og at offentlig informasjon er 
tilgjengelig på samisk. 

For de fleste vil ny teknologi, som for eksempel auto-
matisering av tjenester ved bruk av internett, gjøre 
hverdagen enklere. å sikre tilgang til den nye tekno-
logien også for samiskspråklige er av stor betydning 
både for deltakelsen i samfunnet, og for utviklingen 
av samisk språk. offentlig sektor bør sørge for at IKT- 
og nettbaserte tjenester ikke fører til nye barrierer. 
Tegnsettet som skaper utfordringer er Áá Čč Đđ Ŋŋ 
Šš Ŧŧ Žž (nordsamisk) Áá (lulesamisk) Ïï (sørsamisk) 
(og i tillegg andre tegn i de andre samiske språkene 
som ikke er i bruk i norge). det har vært en posi-
tiv utvikling de siste årene når det gjelder samisk 
tegnsett og IKT. Samisk er nå implementert som eget 
valg i de mest brukte operativsystemene.

den største utfordringen i dag er samisk i offentlige 
registre. dette gjelder bl.a. Brønnøysundregistrene, 
Folkeregisteret og nAV. Gamle systemer er ikke tilret-
telagt for samiske bokstaver, og betyr at navn og 
adresser med samiske bokstaver ikke registreres kor-
rekt i registrene, og at det ikke er mulig å kommuni-
sere på samisk med brukeren, f.eks. ved elektroniske 
skjemaer. 

Tiltak 63.  
Krav til bruk av felles tegnsett for of-
fentlige virksom heter
Samiske tegn kan ikke brukes i alle fagsystemene 
i forvaltningen, noe som fører til person- og steds-
navn ikke står korrekt oppført i sentrale registre. 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
fastsatte i 2009 en forskrift som skal sørge for at stat 
og kommune benytter de samme åpne IT-standar-
dene. I 2010 ble forskriften endret med et krav om at 
standarden uTF-8, som er et tegnsett som støtter de 
samiske tegnene, alltid skal brukes ved større omleg-
ginger, nyetablering eller videreutvikling av fagsys-
temer. dette vil innebære at forvaltningens fagsyste-
mer etter hvert vil få full støtte for samiske tegn.

Imidlertid vil dette ta tid, for levetiden til det offent-
liges IT-systemer er lang og arbeidet med å erstatte 
dem svært komplekst og kostbart. Altinn og Brønn-
øysundregistrene er for eksempel godt i gang med 
å forberede overgangen til uTF-8, men vil allikevel 
ikke kunne tilby samiske tegn før i 2015.

overgangen til uTF-8 må koordineres for å gi en 
samordningsgevinst. det er derfor i standardise-
ringsforskriften fastsatt at utveksling av data mellom 
offentlige virksomheter fra 1.1.2012 som et mini-
mum skal skje med begrenset versjon av uTF-8, 
supplert med ytterligere 6 nordsamiske tegn i store 
og små representasjoner. dette vil ikke garantere for 
støtte for samiske tegn i offentlige registre og syste-
mer, men det vil medvirke til en raskere overgang til 
felles tegnsett. På den måten vil alle fagsystemer og 
utveksling av informasjon mellom disse på sikt støtte 
de samiske tegnene. 

Kravet er foreslått å bli en del av forskrift om IT-
standarder i offentlig forvaltning (FoR 2009-09-25 nr 
1222). denne er på høring i 2010 med planlagt ikraft-
tredelse våren 2011. Kravet blir dermed obligatorisk 
også for kommuner og fylkeskommuner.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet
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PRIMuS er et verktøy som brukes av museene 

for å registrere gjenstander. hittil har det ikke 

vært mulig å registrere gjenstander på samisk, 

noe som gjør at navn på slike gjenstander pri-

mært registreres på norsk. de samiske museene 

arbeider med bevaring av den samiske kultur-

historien og det er viktig at gjenstander kan 

registreres på samisk for bevaring for  senere 

generasjoner. Prosjektet Primus på samisk fikk 

250 000 kroner fra ABM-utvikling i 2009. ny ver-

sjon av Primus ble lansert i 2010, med støtte for 

uTF-8, noe som innebærer at alle samiske tegn 

kan brukes i Primus. det arbeides nå med over-

settelse av ledetekster og menyer til samisk.

Språkteknologi
Språkteknologi er en tverrvitenskapelig disiplin 
og bygger blant annet på kunnskap innen infor-
masjonsteknologi, lingvistikk, kunstig intelligens, 
fonetikk og kognitiv psykologi. Språkteknologi blir 
vanligvis delt inn i datalingvistikk og taleteknologi. 
Innen datalingvistikken konsentrerer en seg hoved-
sakelig om analyser av skrevet tekst, som blant annet 
vil åpne for utvidet søkemuligheter på Internett og 
automatisk oversettelse. 

Taleteknologien handler om databehandling av 
menneskelig tale, dvs. særlig talegjenkjenning og 
talesyntese. Tale har vist seg å være en effektiv måte 
å presentere informasjon på. Taleprogram kan gi 
personer med lese- og skrivevansker tilgang til ulike 
typer tekster, fra fagbøker til aviser. I samisk sam-
menheng kan talesyntese brukes som tilleggsverk-
tøy i kombinasjon med ordinære korrekturprogram 
og støtte både lese- og skriveprosessen. I tillegg vil 
talesyntese kunne bli brukt som grunnlag for å utvi-
kle et moderne tjenestetilbud på mange felt. 

Språkutviklingsarbeidet vil ha stor nytte av språk-
teknologi. det gjelder hjelpemidler til å ta fram 
ny terminologi, lage nye og bygge ut eksisterende 
ordbøker, nye hjelpemidler i språkopplæring på alle 
nivå (for eksempel digitale ordbøker), og verktøy for 
å bruke samisk i nye sammenhenger. Språkteknolo-
gien vil være en svært viktig hjørnestein i arbeidet 
for å styrke og vitalisere samisk. 

Grammatikkbasert språkteknologi som tekstproses-
seringsprogram, pedagogiske program, digitale 
ordbøker og syntetisk tale er en forutsetning for at 
språk skal kunne overleve som bruksspråk i dagens 
digitale verden. Et språk må ha en mengde ressurser 
for å fungere som administrasjons- og kommunika-
sjonsspråk. her står minoritetsspråk overfor en helt 
annen situasjon enn majoritetsspråk. 

Språkteknologi vil gjøre arbeidet for samiske språkar-
beidere og språkbrukere lettere og raskere. det gjel-
der for eksempel korrekturverktøy for raskere å finne 
skrivefeil, elektroniske korpus for å finne termkandida-
ter og eksempler på oversettelser (vil gjøre det raskere 
å skrive ordbøker), hjelpemidler for tolker, maskino-
versettelse fra for eksempel nordsamisk til lulesamisk 
for å gjøre det raskere å produsere lærebøker på 
lulesamisk, og maskinoversettelse fra samisk til norsk 
for å gjøre det mulig å bruke samisk som administra-
sjonsspråk i flere sammenhenger. Språkteknologien 
skal gjøre det mulig å få mer gjort med mindre arbeid.
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Tiltak 64.  
Samiske rettskrivingsverktøy – 
 permanent drifts- og utviklings-
organisasjon for Divvun
Kunnskapsdepartementet, Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet og Sametinget har 
siden 2004 finansiert divvun-prosjektet. divvun har 
utviklet språkverktøy i form av elektronisk stavekon-
troll, korrekturprogram og pedagogisk programvare 
for ulike samiske språk. divvun arbeider også med 
taleteknologi. divvuns produkter er tilgjengelig på 
nett, og kan brukes fritt, se www.divvun.no 
 
For å sikre nord-, lule- og sørsamisk som levende bruks-
språk er det bevilget 4,7 mill. kroner i 2011 over Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett 
til etableringen av en drifts- og utviklingsorganisasjon 
for Divvun. Divvun vil bli tilknyttet Senter for samisk 
språkteknologi ved universitetet i Tromsø. Sametinget 
vil fortsatt ha en sentral rolle i styringen av divvun.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet 

oAhPA! er utviklet av Giellatekno ved univer-

sitetet i Tromsø, og finansiert av universitetet 

og Sametinget. oAhPA! er et interaktivt språ-

klæringsprogram utviklet av Giellatekno ved 

universitetet i Tromsø, og ligger på internett 

(http://oahpa.uit.no) som et hjelpemiddel for 

dem som lærer seg samisk. Med de seks del-

programmene kan brukerne øve på tall, ord og 

stedsnavn, bøying av ord, enkeltord eller i set-

ninger, svare på spørsmål og delta i dialoger. I 

flere av programmene kan brukerne begrense 

ordforrådet i forhold til hvilken lærebok de bru-

ker. oAhPA! skiller seg fra andre hjelpemiddel/

språkprogram ved at oppgavene er dynamisk 

generert, slik at det i praksis står et ubegrenset 

antall øvingsoppgaver til disposisjon for bruke-

ren. Brukeren har også tilgang til grammatikk-

forklaringer. oAhPA! er allerede laget for nord-

samisk, med norsk og finsk som hjelpespråk, og 

i løpet av 2011 blir også svensk hjelpespråk, og 

flere av delprogrammene blir tilgjengelige på 

sørsamisk, med norsk, svensk og nordsamisk 

som hjelpespråk.
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MASKInoVERSETTElSE er i stigende grad et 

viktig verktøy for flerspråklige samfunn. Mas-

kinoversettelsessystemer kan både brukes til å 

forstå en fremmedspråklig tekst, og til å produ-

sere tekst på et nytt språk. 

I norge er nesten alle samisktalende flerspråkli-

ge, mens de færreste nordmenn kan samisk. det 

er dermed nødvendig å skrive møtereferater og 

saksdokumenter på norsk også i samiske insti-

tusjoner, fordi det på ett eller annet tidspunkt 

vil oppstå situasjoner der noen norskspråklige 

trenger å lese dokumentene. Er det ikke res-

surser til å operere med doble sett sakspapirer, 

vil man måtte prioritere norsk over samisk. En 

maskinoversettelse god nok til å forstå samiske 

dokumenter vil gjøre det lettere for det samiske 

samfunnet å fungere på samisk.

For nært beslektede språk er det mulig å utvikle 

gode maskinoversettelsessystemer. For lule- og 

sørsamisk vil det være mulig å få f.eks. lærema-

teriell maskinelt oversatt fra nordsamisk. Kost-

nadene til manuell korrektur vil være langt la-

vere enn ved manuell oversettelse fra norsk. 

Giellatekno ved universitetet i Tromsø arbeider 

sammen med en forskningsgruppe ved univer-

sitetet i Alicante i Spania på maskinoversettelse 

fra nordsamisk til norsk, lule- og sørsamisk, og 

fra finsk til nordsamisk. Preliminære versjoner 

fins på http://victorio.uit.no/cgi-bin/francis/in-

dex.php? 

Tilgangen til et omfattende tekstkorpus er av-

gjørende for språkforskingen og for språktek-

nologien. Selv om den samiske språkteknolo-

gien er bygd på grammatiske modeller, er gode 

korpus alltid et viktig redskap, for eksempel i 

arbeidet med leksikografi, terminologi og mas-

kinomsetting. For maskinoversettelse er det 

særlig parallelle korpus som er viktige, dvs. at 

den samme teksten finnes på flere språk. det er 

svært arbeidskrevende å bygge opp et omfat-

tende korpus, og i samisk sammenheng er det 

viktig at en så stor del av de eksisterende tek-

stene som mulig blir samlet inn, siden det er så 

lite som finnes. Tilsvarende vil lydkorpus være 

viktig for å utvikle og arbeide med talebaserte 

prosjekt og forskning, som talesyntese, fors-

kning på intonasjon, eller samisk fonetikk.
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dIGITAl SøRSAMISK oRdBoK ble lansert 5. 

februar 2010 i et samarbeid mellom divvun II 

og Giellatekno. åarjelsaemien–daaroen digi-

baakoeh kan grammatikk og forstår bøyde ord 

i tillegg til oppslagsformen. ordboka innehol-

der 6164 oppslagsord, og i tillegg er altså de 

fleste bøyde formene av ordene med. Til verb, 

substantiv, tallord og adjektiv er det til hjelp for 

brukerne lagt til nøkkelformer som viser orde-

nes bøyning. ordboka kan du installere på din 

egen datamaskin. det vil komme oppdaterte 

versjoner av ordboka etter hvert. Kildekoden til 

ordboka er fritt tilgjengelig. 

SAMETInGET uTARBEIdER TERMlISTER på 

grunnlag av innkommet materiale fra ulike ter-

minologiprosjekter finansiert av Sametinget. 

Termlistene godkjennes deretter av Samisk 

språknemnds termgrupper og legges ut på 

www.giella.org. Følgende termlister er godkjent 

i 2009: 

Matematihkkatearpmat-matematikktermer•	

luonddufágatearpmat-naturfagtermer•	

Muhtin jurdihkalaš tearpmat-noen juridiske •	

termer 

Mediatearpmat-medietermer•	

Gielddaid ja fylkkagielddaid bálvalustearp-•	

mat-termer for kommunal og fylkeskommu-

nal forvaltning.

Tiltak 65. 
Kartlegging og utvikling av  samiske 
ordbøker
Samisk språknemnd har laget en liste over eksiste-
rende ordbøker på nordsamisk, lulesamisk og sørsa-
misk. listen er publisert på www.giella.org. 

Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved 
universitetet i Tromsø, har som mål å lage gram-
matikkbasert språkteknologi for samisk og andre 
nordlige språk.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
har i 2010 gitt tilskudd til Giellatekno til et prosjekt 
for generering av to- og flerspråklige termlister, 
ordlister og transferleksika. Prosjektet skal generere 
tospråklige ordlister, eller transferleksika (nordsa-
misk- lulesamisk, nordsamisk-sørsamisk, og norsk-
nordsamisk-finsk med basis i paralelle tekstsam-
linger). 

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartemen-
tet vil våren 2011 ta initiativ til et samarbeide med 
aktuelle aktører for å komme med forslag til tiltak for 
å styrke det videre arbeidet med samiske ordbøker. 

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet
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SE:

Synliggjøre samiske språk i det 
 offentlige rom
utviklingen de siste årene har bidratt til at samisk 
språk er blitt mer synlig. Både samer og ikke-samer 
møter samisk språk i flere sammenhenger enn tidli-
gere. det er imidlertid stort sett det samiske majori-
tetsspråket, nordsamisk, som er blitt mer synlig. For at 
de tre samiske språkene skal få en likeverdig utvikling 
må de synliggjøres og formidles i det offentlige rom. 
Regjeringen har derfor et spesielt fokus på å synlig-
gjøre lulesamisk og sørsamisk i tillegg til nordsamisk. 

Synliggjøring av de samiske språkene er en viktig faktor 
for å motivere og stimulere den samiske befolkningen 
til å bruke og å lære samisk. å møte de samiske språ-
kene i det offentlige rom er viktig for at samiske barn, 
unge og voksne kan identifisere seg med språkene og 
få interesse for å utvikle sin bruk av samisk språk.

Bruk av samiske språk i aviser, TV og radio, i film, 
musikk, på internett, i litteratur og på skilt bidrar til 
å øke statusen til de samiske språkene. Videre bidrar 
synliggjøring av språkene til at den ikke-samiske 
befolkningen får større bevissthet og kunnskap om 
de samiske språkene. 

Samiske aviser og avissider på samisk er en viktig 
kilde til å stimulere samiske lesere til bruk av samisk. 
Avisene spiller også en viktig rolle som formidler av 

utviklingen i de samiske språkene og kan bidra til 
at flere utvikler sitt ordforråd på samisk, og har slik 
betydning i revitaliseringen og fornyingen av alle de 
samiske språkene. Medietilsynet har foretatt en ut-
redning om hvordan pressestøtten til samiske aviser 
i større grad kan stimulere til bruk av alle de samiske 
skriftspråkene. Sametinget har igangsatt et kartleg-
gingsprosjekt for sørsamiske medier. 

Film, TV og andre medier er viktige for å synliggjøre de 
samiske språkene og for å understøtte barn og unges 
språklige utvikling. Samiske barn og unge bør kunne 
møte sitt språk og sin kultur i sammenhenger som er 
relevante for barne- og ungdomskulturen generelt. 
Spesielt betydningsfullt er dette i lulesamiske og sørsa-
miske områder og andre områder hvor samisk ikke er 
dagligspråk i lokalsamfunnet. I følge nRK-plakaten skal 
nRK ha jevnlige programmer for samiske barn og unge. 

dubbing av barnefilmer kan også være en god måte 
å stimulere samiske barns språkutvikling. Teksting av 
film er en kilde til lesing for barn og unge. Teksting 
av fjernsynsprogrammer og filmer kan derfor være et 
godt middel for å stimulere samiske barns og unges 
leseferdigheter og være en viktig faktor i språkut-
viklingen. Film & Kino vil derfor prioritere eventuelle 
søknader om versjonering til samisk. 

Et av virkemidlene i Kulturdepartementets satsing på 
film er å gi tilskudd til regionale filmsentra. Fra 2009 
er det gitt statlig tilskudd til Internasjonalt samisk 
filmsenter. Filmsenteret er viktig for å utvikle den 
samiske filmen og samiske filmskapere. de statlige 
midlene til filmsenteret skal gå til utvikling og pro-
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duksjon av kortfilm og dokumentarfilm, kompetan-
sehevende tiltak og tiltak for barn og unge.

litteratur er en viktig formidler av kultur og holdninger. 
litteratur bidrar videre til å stimulere til tolkning og 
vurdering ut fra eget språk og egen kultur. God samisk 
litteratur for barn og unge kan stimulere til mer lesing. 
Sametinget vil igangsette en treårig prøveordning for 
innkjøpsordning for samisk skjønnlitteratur og musikk/
joik. Sametinget tar sikte på å gjennomføre tiltaket i 
2011-2012.  Sametinget vil sette i gang et prosjekt med 
litteraturstipend for samiske barn og unge 2012 -2013. 

For at barn og unge skal utvikle et godt samhand-
lingsspråk har de behov for å bruke samisk språk på 
fritiden. lokale møteplasser er viktig for å stimulere 
sosial, kulturell og samiskspråklig aktivitet, og en 
arena for formidling av språk og kultur mellom eldre 
og yngre generasjoner. Mange frivillige organisasjo-
ner spiller en viktig rolle som møteplasser. Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet vil, i 
samarbeid med berørte departementer og Same-
tinget, arrangere en konferanse for å oppsummere 
erfaringer med slike møteplasser. 

Samiske stedsnavn og skilting 
på samisk
å bruke samiske stedsnavn på skilt (stedsnavnsskilt 
og vegvisningsskilt) er viktig for å gjøre samisk språk 
og samisk tilstedeværelse synlig. det som er avgjø-
rende for at det skal skiltes på samisk, er om det 
samiske stedsnavnet brukes av folk på stedet. det 
gjøres i loven ikke forskjell på områder innenfor eller 
utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

For at det skal kunne skiltes med samiske stedsnavn 
må stedsnavnet være godkjent og registrert i Sen-
tralt stedsnavnregister. Som oftest starter prosessen 
med at kommuner, organisasjoner eller privatper-
soner henvender seg til skiltmyndigheten. hvem 
skiltmyndighet er, er regulert i skiltforskriften § 29, 
og avhenger av vegens tilhørighet. For riksveg og 
fylkesveg har regionvegkontoret i utgangspunktet 
myndigheten alene. For kommunal veg har kom-
munen skiltmyndigheten. For privat veg har både 
regionvegkontoret og kommunen skiltmyndighet.

Skiltmyndigheten kvalitetssikrer foreslått stedsnavn 
med Statens kartverk før skilt bestilles og monteres 

på vanlig måte. Plassering av skilt gjøres av vegve-
senet i samarbeid med kommunen, som har lokal 
kunnskap om stedsnavn. Kostnadene ved vanlig 
stedsnavnsskilt dekkes av Statens vegvesen når det 
gjelder skilting på riksveg, mens kostnadene for skil-
ting på fylkesveg og kommunal veg dekkes av hhv. 
fylkeskommune og kommune.

Tiltak 66. 
Kartlegging av vegskilting på  samisk
Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen føre 
register over nye vegskilt på samisk og kvensk. departe-
mentet vil vurdere om det er hensiktsmessig å gjøre en 
kartlegging av eksisterende samiske og kvenske skilt.

Ansvarlig: Samferdselsdepartementet 

møteplasser
I mange områder der det bor samer er ikke samisk 
dagligspråk i lokalsamfunnet. I disse områdene bør 
det etableres møteplasser hvor det er lagt til rette 
for å bruke samisk språk. I områder hvor mange i 
foreldregenerasjonen har mistet sitt samiske språk er 
det spesielt viktig å skape møteplasser hvor språk og 
kunnskap kan overføres fra den eldre generasjonen 
til den yngre. Samiske språksentre, samiske festivaler, 
språkleire etc. og andre aktiviteter hvor samisk språk 
står sentralt spiller en viktig rolle som møteplasser 
for samiske barn, unge og voksne. 
 

Tiltak 67. 
Samiskspråklige møteplasser for barn 
og ungdom
Sametinget, Barne-, likestillings- og inkluderings-
departementet og Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet har etablert et samarbeid om 
utviklingen av samiske møteplasser for samiske barn 
og unge. Målsettingen er å framskaffe kunnskap på 
området som vil ha betydning for faglig utvikling, 
tiltak og informasjon. det tas sikte på å arrangere et 
seminar/en konferanse om temaet i løpet av 2011. 

Ansvarlig: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet i samarbeid med berørte departementer og 
Sametinget 
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internett
Internett har de siste årene blitt en av de viktigste 
informasjonskanaler. Internett gir nye muligheter for 
bruk av de samiske språkene både til informasjon og 
kommunikasjon. det er blant annet opprettet et pro-
sjekt for å utvikle meny og informasjon på nordsamisk 
på Wikipedia. Informasjon om regjeringens samepoli-
tikk er lagt ut på de samiske språkene på regjeringen.
no, Sametinget har sine egne informasjonssider, det 
samme har flere samiske institusjoner. Stadig flere 
statlige etater legger ut informasjon på samisk. 

Sosiale medier på internett er blitt viktige møteplas-
ser for samiske barn, unge og voksne og gir nye 
muligheter for bruk av de samiske språkene. Mange 
bruker for eksempel samisk i sin kommunikasjon på 
Facebook og Twitter.

Internett gir også nye muligheter til å skape pro-
grammer på de samiske språkene. høsten 2010 var 
det premiere på ”nuorajTV” på You Tube, et medi-
etilbud for samisk ungdom på lulesamisk. Prosjektet 
er bl.a. finansiert av Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet.

Tiltak 68. 
Styrking av samiske språk   
gjennom sosiale medier
Fylkesmannen i nordland vil sette i gang et prosjekt 
for styrking av samisk språk gjennom sosiale medier. 
Prosjektet skal utføres av universitetet i nordland. 
Tiltaket har som formål å belyse bruken av samisk i 
sosiale medier og å skissere tiltak for å styrke bruken 
av samisk i disse mediene. Målgruppe for prosjektet 
er samisk ungdom. Prosjektet vil igangsettes høsten 
2011.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland

Tiltak 69. 
Informasjon på samisk til ungdom 
Tjenesten Infonuorra.no har vært drevet av nord-
land fylkeskommune siden 2001 som et nettsted for 
ungdom. Fylkeskommunen har lagt ned tjenesten 
fra 01.10.2010.

På www.yr.no kan du fra 2010 sjekke værmeldingen både på nordsamisk og kvensk. 
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nuoRAJ TV. 8. september 2010 var premiere-

datoen for ”nuorajTV”. To ungdommer jobber 

høsten 2010 med å lage saker som interesserer, 

engasjerer og underholder lulesamisk ungdom. 

Medietilbudet skal inneholde magasinsaker, 

humor, fiksjon og nyheter. Målet er å lage saker 

som ungdom er interessert i. Bakgrunnen for 

prosjektet er engasjement for det lulesamiske 

språket. Alle videoer på nettstedet skal være på 

samisk, men også tekstes til norsk for å nå også 

dem som ikke behersker samisk fullt ut. hoved-

målgruppen er ungdom alderen 15-28 år med 

tilknytning til Tysfjord/hamarøy-området. En 

viktig del av prosjektet er at ungdom selv skal ha 

muligheten til å delta ved å sende inn videoer. 

Et fremtidig medietilbud på internett for samiske 
ungdom, må drøftes mellom bl.a Fornyings-, admi-
nistrasjons- og kirkedepartementet, Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet og Sametinget, 
samt representanter for samisk ungdom.  Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet bidrar 
med erfaringer fra utviklingen av nettstedet ung.
no som er departementenes nettinformasjon med 
ungdom som målgruppe. det er avholdt et første 
møte den 13.12 2010. 

det er behov for å klargjøre hvilke behov for infor-
masjon og nettbaserte møteplasser man har i dag, 
og hvordan dette best mulig kan organiseres. det 
er et åpent spørsmål om en og samme tjeneste i 
framtida kan fange opp de behov som foreligger på 
informasjonsfeltet for ungdom.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepar-
tementet i dialog med Sametinget og Barne-, likestil-
lings- og inkluderingsdepartementet. 

media
NRK skal ifølge vedtektene bidra til å styrke samiske 
språk, identitet og kultur, og ha daglige sendinger 
for den samiske befolkningen. nRK Sápmi presen-
terer daglig nyheter i radio, fjernsyn, internett og 
Tekst-TV, og sender mer enn 30 timer ukentlig. 
Størstedelen av nRK Sápmis radio- og tv-sendinger 
er på nordsamisk, men også lule- og sørsamisk har 
permanente sendinger. Begge disse språkene har 
30 minutters radioprogrammer hver uke og faste 
nyhetssider på Tekst-TV. Tilbudet omfatter også 
internett. 

Sameradioene i Sverige (SR Sámi Radio), Finland 
(YlE Sámi Radio)og norge (nRK Sápmi) har daglige 
fellessendinger med nyheter og andre aktualitets-
programmer. Samiske nyheter sendes alle hverdager 
på nRK1 mellom kl 17 og 18 i programmet ođđasat, 
som lages i samarbeid med YlE og SVT. Samisk 
kultur dekkes i radio- og tv-programmet Árdna, som 
sendes hver fredag på norsk i P2, søndager i P1 og 
på samisk språk regionalt i P1. den løpende samiske 
nyhetsoppdateringen på Internett er både på norsk 
og samisk. Primærspråket er norsk, mens lyd- og 
bildereportasjer er på samisk.

Programtilbudet på fjernsyn inneholder også barne-
programmer, Mánáid-TV. nRK økte antall sendinger 
per uke fra 2 til 3 i 2009. Programmet sendes både på 
nRK Super og nRK1, og ligger i tillegg på nettsidene 
til nRK Super. nRK Sápmi har digitalt radiotilbud 
døgnet rundt.

De norske kommersielle allmennkringkasterne P4 og 
Radio norge er gjennom programvilkår i sine kring-
kastingskonsesjoner også forpliktet til å sende sam-
iskspråklige og samiskrelaterte programmer. Radio 
norge skal blant annet sende 30 timer per år med 
daglige sendinger for den samiskspråklige befolk-
ningen. herunder kommer daglige nyhetssendinger 
og daglige analyser og kommentarer om samiske 
forhold på norsk språk. Radio norge skal ifølge kon-
sesjonsvilkårene legge vekt på å inkludere samiske 
perspektiver i sin programvirksomhet generelt, og i 
nyhets- og aktualitetsdekningen spesielt.

P4 skal ifølge konsesjonsvilkårene ha minst to dag-
lige nyhetssendinger på samisk. P4 skal sende 400 
programmer/innslag og 20 sendetimer per år. P4 har 
siden 2007 sendt tre nyhetssendinger på samisk hver 
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dag (kl. 17.57, 01.00 og 02.00). Sendingene produse-
res for P4 av Kautokeino lokalradio, og legger ifølge 
P4 vekt på å gi oversikt over det nasjonale, interna-
sjonale og lokale nyhetsbildet med saker av spesiell 
interesse for den samisktalende befolkningen.

Samiske avistilbud
det er to samiske dagsaviser, Ávvir og Ságat. Ávvir 
er på nordsamisk, og Ságat er i all hovedsak norsk-
språklig. lokalavisa nordSalten utgir ukentlig avis-
sider på lulesamisk. lokalavisen Snåsningen har fra 
juli 2009 også startet med sørsamisk avisside.

Samiske aviser mottar tilskudd over en egen post på 
Kulturdepartementets budsjett. Tilskuddsordningen 
utgjorde til sammen 22,3 mill. kroner i 2010. Posten 
ble økt med 5. mill kroner i 2008 og nær tre millio-
ner kroner i 2009 for å legge til rette for et samisk 
dagsavistilbud. 

Ávvir ble etablert i 2008 som følge av en sammen-
slåing av de to samiske avisene Min Áigi og Áššu. 
Avisen har redaksjon i Karasjok og Kautokeino. 
Videre har avisen underkontor i Alta, lakselv og Mo 
i Rana. Fra starten kom avisen ut tre ganger per uke, 
men fra august 2008 ble antall ukentlige utgivelser 
økt til fem. Avisen kommer nå ut tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag og lørdag. Avisen mottok 12,5 mil-
lioner kroner i produksjonstilskudd i 2010. Av i alt 
4396 produserte sider i 2009 var 3853 på nordsamisk 
og 543 på norsk. 

Ságat ble etablert i Vadsø i 1956 og flyttet til lakselv 
i 1981. Avisen har i alt 24 årsverk. hovedkontoret i 
lakselv har 16 ansatte (13,5 årsverk) pluss avisdis-
tributør. I tillegg har avisen distriktskontorer i Tana, 
Evenes, Karasjok og underkontor i nord-Troms, 
Snåsa og Sør-norge. Fra 1. oktober 2008 gikk avisen 
over til daglig utgivelse. Ságat har nå fem ukentlige 
utgaver – tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. 
Avisen mottok 9,1 mill. kroner i produksjonstilskudd 
i 2010. Av totalt 6008 produserte sider i 2009 var 205 
på nordsamisk og resten på norsk. 

Lokalavisa NordSalten er en avis som dekker Steigen, 
hamarøy og Tysfjord kommuner i nordland. Avisen 
utgis fredager. Avisen mottok i 2010 et tilskudd på 
446 000 kroner til produksjon av et innstikk på lule-
samisk. Avisen produserte til sammen 60 avissider 
på lulesamisk i 2009.

Snåsningen ble etablert i 1995 og er en lokalavis for 
Snåsa kommune. Fra og med 2008 er Snåsa en del 
av forvaltningsområdet for samelovens språkregler. 
Avisen startet opp et tilbud på sørsamisk fra 29. juli 
2009. Snåsningen mottok i 2010 260 000 kroner til 
produksjon av avissider på sørsamisk. Avisen publi-
serte 22 sider på sørsamisk i 2009.

Tiltak 70. 
Samiske aviser – økt bruk av  lulesamisk 
og sørsamisk
På bakgrunn av konsultasjoner med Sametinget har 
Kulturdepartementet bedt Medietilsynet om å foreta 
en utredning av hvordan pressestøtten til samiske 
aviser i større grad kan stimulere til bruk av nordsa-
misk, lulesamisk og sørsamisk. 

departementet sendte tilsynets utredning på almin-
nelig høring 25. august 2009.

Kulturdepartementet har høsten 2010 hatt en dialog 
med Sametinget om saken.

Ansvarlig: Kulturdepartementet

Tiltak 71. 
Sørsamisk mediesenter
Sametinget vil i gangsette et prosjekt for å kartlegge 
hvilke muligheter som finnes for utvikling av medi-
etilbud i sørsamisk.

Et kartleggingsprosjekt er igangsatt. Sametinget har 
hatt møter med en del interesserte i forbindelse med 
oppfølgingen av konsultasjonene med Kulturdepar-
tementet angående samisk pressestøtte, og arbeidet 
med å vurdere hvordan man kan gi sørsamene et 
bedre avistilbud. Møtene var gjensidige informa-
sjonsmøter, hvor Sametinget ba om innspill om hva 
sørsamene ønsker og hva som er viktig for dem i 
opprettelsen av et sørsamisk avistilbud. Prosjektet er 
ikke ferdigstilt. 

Ansvarlig: Sametinget
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SAMISK SPRåKnEMnd oG unGdoMSBlAdET 

Š arrangerte i 2010 en novellekonkurranse for 

lule- og sørsamisk ungdom. I novellekonkur-

ransen kom det inn totalt 6 noveller, en novelle 

på lulesamisk og 5 noveller på sørsamisk. novel-

lene vil bli publisert i ungdomsbladet Š.

litteratur

Tiltak 72. 
Innkjøpsordning for  samisk  litteratur
Innkjøpsordningen for samisk skjønnlitteratur og 
musikk/joik er igangsatt som et treårig prosjekt i 
2010. dette er en del av avtalen mellom Sametinget 
og Samisk kunstnerråd (Kunstneravtalen). Innkjøps-
ordningen skal sikre at kvalitetsutgivelser på samisk 
distribueres best mulig, og vil også bidra til å synlig-
gjøre samisk språk og kultur.
 
Ansvarlig: Sametinget

Tiltak 73. 
Litteraturstipend for  samisk  ungdom
Sametinget gjennomførte i 2002 et vellykket pro-
sjekt med litteraturstipend til samisk ungdom, hvor 
et antall stipender ble gitt etter søknad. Prosjektet 
inkluderte skrivekurs for stipendmottakerne. Same-
tinget tar sikte på å gjennomføre tilsvarende tiltak i 
2012-2013. det vil stimulere til økt bruk av samisk og 
til rekruttering av samiske forfattere på alle samiske 
språk. 

Ansvarlig: Sametinget

Film
Film & Kino administrerer norsk kino- og filmfond. 
Film & Kino forvalter en tilskuddsordning for teksting 
av kinofilm. det følger av forskriften at tilskudd kan 
gis til dekning av kostnader forbundet med teksting 
av kinofilm ”med norsk eller samisk tale”. Formålet er 

å gjøre ”norsk- og samiskspråklige kinofilmer tilgjen-
gelige for hørselshemmede”. I 2003 ble det gitt støtte 
til teksting av olsenbanden jr. til samisk. Film & kino 
støtter også teksting av dVder. I 2009 støttet Film & 
Kino samisk teksting av dVd-utgivelsen ”Min mors 
hemmelighet”. 

Et annet formål som fondsmidlene skal brukes til er 
”dubbing av film for barn”. Målet er å gjøre filmer for 
yngre aldersgrupper tilgjengelige i norsk språkdrakt. 
Støtten gis både til interessant kommersiell film og 
til barnefilm med en snevrere målgruppe. det ble 
gitt støtte til versjonering (dubbing) av åtte kinofil-
mer i 2009.

Film & Kino støtter også distribusjon av kvalitetsfilm 
på dVd (S-filmordningen). I 2009 ble det gitt støtte 
til 180 spille- og dokumentarfilmer. I tillegg ble 28 
norske kortfilmer støttet. Tre millioner kroner er satt 
av til ordningen i 2010. Støtte kan bl.a. gis til dub-
bing av barnefilm. Tatt i betraktning det manglende 
tilbudet av samiskspråklig barnefilm på dVd legger 
Kulturdepartementet til grunn at eventuelle søkna-
der om versjonering til samisk vil bli høyt prioritert 
av Film & Kino. 

inTernaSjonalT SamiSk FilmSenTer
Internasjonalt samisk filmsenter skal fremme samisk 
filmskaping og samisk film i Sverige, norge, Finland 
og Russland. Senteret skal opprettholde og utvikle 
den samiske filmproduksjonen. dette innebærer å 
styrke fagkunnskapene innenfor området levende 
bilder, såvel blant befolkningen som filmarbeidere, 
og å arbeide for bevisstgjøring om film som kunst-
nerisk uttrykk, samt virksomhet som står i denne 
forbindelse.

Internasjonalt samisk filmsenter skal kanalisere de 
produksjonsmidlene som selskapet rår over til profe-
sjonelle filmarbeidere, for produksjon av filmprosjek-
ter innen fiksjons-, dokumentar- og animasjonsfilm 
på samisk, i selskapets geografiske dekningsområde.
Fra 2009 er det gitt statlig tilskudd til Internasjonalt 
samisk filmsenter. de statlige midlene til filmsenteret 
skal gå til utvikling og produksjon av kortfilm og 
dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak og tiltak 
for barn og unge.

For 2011 er tilskuddet til Internasjonalt samisk film-
senter på 2,5 mill. kroner . Tilskuddet er dermed økt 
med 1 million kroner siden oppstarten i 2009.
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Behov for forskning og 
kunnskapsutvikling
Gjennom undervisning ved barnehager, skoler og i 
høyere utdanning får stadig flere samiske barn, unge 
og voksne ferdigheter i og kunnskap om de samiske 
språkene. Gjennom media, litteratur, teater, film og 
musikk er det samiske språket synlig på en rekke 
samfunnsarenaer. Språkene blir brukt i det politiske 
liv og i den offentlige forvaltning og i samiske insti-
tusjoner. Bruken av de samiske språkene bidrar til en 
stadig utvikling av språkene. 

det er imidlertid stort behov for systematisk kunn-
skapsutvikling og forskning på alle språkene og alle 
områder når det gjelder samiske språk. Spesielt er 
det behov for forskning på brukerdelen av samisk 
språk, på språk og samfunn, samt holdningsendrin-
ger når det gjelder bruk av samisk. Fornyings- admi-
nistrasjons- og kirkedepartementet, Kunnskapsde-
partementet og Sametinget vil i 2011 sette i gang en 
større kartlegging av bruk av de samiske språkene.

Kunnskapsutvikling og forskning om samfunnsmes-
sige prosesser knyttet til bruken av samiske språk vil 
være viktig som grunnlag for større bevissthet om 
samfunnets ansvar for de samiske språkene. Kunn-
skapsutvikling og forskning vil også kunne bidra til 
at samisk språk i større grad settes på dagsorden i 
den offentlige debatt. Forskning og kunnskapsutvik-
ling vil gi større systematisert forståelse for vilkårene 
for bruk av de samiske språkene i de forskjellige 

samiske områdene. Videre vil slik forskning kunne 
danne grunnlag for en mer målrettet og systemati-
sert innsats for å styrke og stimulere til utviklingen 
av de samiske språkene som bruks- og dagligspråk 
både ut fra lokale og samfunnsmessige behov. 

Mye lokal kunnskap og næringskunnskap ligger i de 
samiske språkene. På mange områder i samfunnet 
fører språkskiftet fra samisk til norsk til at mange ord 
og uttrykk forsvinner. Forskning om samisk språk og 
samfunn bør derfor også ha som mål å ivareta og 
utvikle tradisjonell språkkunnskap. Pilotprosjektet 
Árbediehtu ved Samisk høgskole har som formål å 
kartlegge, bevare og bruke samisk tradisjonell kunn-
skap. Prosjektet finansieres av Fornyings-, adminis-
trasjons- og kirkedepartementet og Sametinget. det 
er satt i gang et prosjekt ved Árran – lulesamiske 
senter som skal bidra til å bevare, synliggjøre og 
revitalisere bruk av samiske stedsnavn i pitesamisk 
område. 

Bruk av samisk språk som originalspråk i forskningen 
vil være viktig for språkutvikling og forskningsfor-
midling til den samiskspråklige befolkningen. Bruk 
av samisk språk i forskningen er et viktig mål i Fors-
kningsrådets Program for samisk forskning II som 
finansieres av Kunnskapsdepartementet og Forny-
ings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Systematisert kunnskapsoppbygging og forskning 
på sørsamisk og lulesamisk vil være et viktig grunn-
lag for å bygge opp disse språkene. det er på denne 
bakgrunn behov for å bygge opp forskningskompe-
tanse i sørsamisk og lulesamisk. Fornyings-, adminis-
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trasjons- og kirkedepartementet har derfor i 2009 og 
2010 øremerket midler til Forskningsrådets Program 
for samisk forskning II til forskningsinnsats for disse 
to språkene. 

Program for samisk forskning ii
Program for samisk forskning II er et eget forsknings-
program under Forskningsrådet. Programmets 
overordnede mål er å styrke samisk forskning, både 
når det gjelder kvantitet og vitenskapelig kvalitet. 
Programmet vil derfor blant annet bidra til rekrut-
tering til samisk forskning på alle nivåer, bidra til 
rekruttering av samer til forskning og bidra til å 
utvikle samisk som vitenskapsspråk. Programmet vil 
bidra til å belyse mangfoldet og variasjonene i de 
samiske samfunnene gjennom forskning innenfor 
blant annet språk, tradisjonell kunnskap, muntlige 
tradisjoner og litteratur, og barns og ungdoms opp-
vekstvilkår og selvartikulering. Programmet finan-
sieres av Kunnskapsdepartementet og Fornyings-, 
administrasjons- og kirkedepartementet.

Samisk statistikk
Publikasjonen Samisk statistikk fra Statistisk sentral-
byrå utgis annet hvert år og inneholder statistikk 
med relevans for samiske samfunnsforhold i norge. 
utvikling av samisk statistikk er viktig for å få bedre 
faktagrunnlag om samiske samfunnsforhold. Statis-
tikken inneholder bla. tall på antall barn i samiske 
barnehager og i barnehager med samisk språkopp-
læring og antall elever som får opplæring i og på 
de samiske språkene i grunnskolen. Statistikken vil 
kunne bidra til at vurderinger og beslutninger byg-
ger på kunnskap, og kan være et viktig hjelpemiddel 
i arbeidet med å planlegge innsats for de samiske 
språkene.

Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdeparte-
mentet etablerte i fellesskap Faglig analysegruppe 
for samisk statistikk fra 1. oktober 2007. Formålet 
med analysegruppen er å styrke faktagrunnlaget for 
vurderinger og beslutninger i konsultasjoner mellom 
statlige myndigheter og Sametinget. Faglig analyse-
gruppe skal innen 1. oktober hvert år legge fram en 
rapport til departementet og Sametinget. Rapporten 
skal, så langt mulig, gi oversikt over og analyse av 
situasjon og utviklingstrekk i det samiske samfunnet. 
Rapporten legges til grunn for konsultasjoner mel-

lom statlige myndigheter og Sametinget. Sekretaria-
tet er lagt til Samisk høgskole. Faglig analysegruppe 
har lagt frem tre rapporter i henholdsvis 2008, 2009 
og 2010.  Rapportene inneholder bl.a. omtale av 
utviklingen innen opplæring i og på samiske språk i 
barnehage og skole.

Tiltak 74. 
Utvikling av samisk forskning  
og høyere utdanning 
Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et utvalg 
som skal se på utviklingen av samisk forskning og 
høyere utdanning i et bredt regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv. utvalget skal klargjøre på 
hvilken måte samisk forskning og høyere utdanning 
kan være premissleverandør for og bidra til samisk 
samfunnsutvikling. I dette henseende skal utvalget 
også ta inn over seg rekrutteringssituasjonen til 
samisk høyere utdanning som et grunnlag for sam-
funnsutviklingen og for å bygge sterke forsknings-
miljøer. Sett i lys av et urfolksperspektiv bes utvalget 
om å:

Kartlegge og beskrive utviklingen av eksisterende •	
miljøer innen samisk forskning og høyere utdan-
ning og den profil disse har, diskutere kunnskaps-
utfordringer og fremme forslag som kan medvirke 
til tilfredsstillende forskningsaktivitet innenfor 
områder av stor betydning for utvikling av det 
samiske samfunnet i et bredt perspektiv. 
Analysere rammer, rollefordeling og betingelser •	
for innflytelse på prioriteringer i samisk forskning.
Foreslå tiltak for å styrke samarbeid mellom •	
fagmiljøer som utfører urfolksforskning, samisk 
forskning og høyere utdanning, herunder rammer 
for strategisk samarbeid, institusjons- og nett-
verksbygging nasjonalt og internasjonalt.
Foreslå tiltak som legger til rette for faglig sterke •	
og omstillingsdyktige institusjoner for samisk 
forskning og høyere utdanning. 
Vurdere utviklingen av Sámi allaskuvla mot en •	
vitenskapelig høgskole og videre mot et urfolksu-
niversitet, herunder også vurdere hvordan samar-
beid innen nordområdene kan bidra til dette.
Foreslå tiltak for å styrke samisk som forsknings-•	
språk.
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Tiltak 75. 
Bygge opp forskningskompetanse på 
sørsamisk og lulesamisk språk
En systematisert kunnskapsoppbygging og fors-
kning på sør- og lulesamisk vil være et viktig grunn-
lag for det videre arbeidet med å styrke og utvikle 
språkene. det er på denne bakgrunn behov for å 
bygge forskningskompetanse i disse språkene. 

For å styrke både lulesamisk og sørsamisk, ble det 
i 2009 bevilget nærmere 1,2 mill. kroner til Fors-
kningsrådets samiske forskningsprogram. I 2010 er 
midlene økt til 1,650 mill. Midlene er øremerket til 

forskningsinnsats på disse to språkene, herunder til 
stipendiatstillinger på doktorgradsnivå. 

Program for samisk forskning II har i 2010/2011 
innvilget søknader til et prosjekt for terminologiut-
vikling innenfor sørsamisk estetikk, et om lulesamisk 
talespråk og et prosjekt om matematikkundervis-
ning i samisk ungdomsskole.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og 
 kirkedepartementet

Tiltak 76. 
Kartlegging av bruk av samiske språk
I samiske tall forteller 2 – kommentert samisk sta-
tistikk 2009, er det understreket at det ikke finnes 
statistikk for hvor mange familier og enkeltperso-
ner som bruker samisk som dagligspråk, eller hvor 
mange som mestrer språket. det understrekes at 
denne mangelen på statistikk er vanskelig for å få til 
treffsikker offentlig språkplanlegging. 

I utarbeidelsen og oppfølgingen av handlingsplanen 
er det blitt tydelig at det er behov for mer systema-
tisert kunnskap om bruken av de samiske språkene. 
Mål og tiltak bygget på slik kunnskap kan i større 
grad gi en mer målbar satsing på utviklingen av de 
samiske språkene. Et sikrere kunnskapsgrunnlag vil 
også være viktig for språkplanleggingen på alle nivå 
i samfunnet, herunder på statlig, regionalt og kom-
munalt nivå. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 
vil i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og 
Sametinget sette i gang en større kartlegging av 
bruk av de samiske språkene. Kartleggingen vil bli 
igangsatt i 2011. Formål med undersøkelsen er blant 
annet å få en oversikt over hvor mange som snakker 
hvert av de samiske språkene og i hvilke sammen-
henger de bruker språket. Videre er det viktig å få en 
bedre oversikt over hvor de samiske språkbrukerne 
bor og hvor gamle de er.

Ansvarlig: Fornyings-, administrasjons- og 
 kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet   
og Sametinget

VITEnSKAPElIG SKRIVEKuRS i regi av Senter for 

samiske studier. Senter for samiske studier ved 

universitetet i Tromsø (uiT) skal arrangere et vi-

tenskapelig skrivekurs i samisk i løpet av våren 

2011. Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom 

Samisk høgskole og uiT. Målet med kurset er å 

fremme samisk som vitenskapsspråk og å frem-

me forskning på samisk. Målgruppen er forskere 

og studenter ved disse institusjonene som be-

hersker samisk muntlig og skriftlig, men som 

ikke er vant til å skrive vitenskapelige artikler på 

samisk. Kursets innhold er todelt, med en språk-

spesifikk del og en formell del. den formelle 

delen tar for seg formelle krav til vitenskape-

lige artikler, og knyttes opp mot Sámi dieđalaš 

áigečála (samisk vitenskapelig tidskrift). den 

språkspesifikke delen tar for seg samisk som 

vitenskaplig språk, med fokus på blant annet 

tilpasning av fagtermer til nordsamisk. Resulta-

tet av kurset skal være en vitenskapelig artikkel 

som kan sendes til Sámi dieđalaš áigečála.
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Tiltak 77. 
Fag- og ressurssenter
Samisk parlamentarisk råd har utarbeidet et forslag 
til ny organisering av samisk språkarbeid innenfor 
Sametingets ansvarsområde. Etter Sametingets syn 
hadde det ideelle vært å samle det samiske språkfag-
lige arbeidet under ett fag- og ressurssenter på tvers 
av landegrensene. 

Sametinget har satt av 180 000 kroner til et forpro-
sjekt som skal ta for seg opprettelsen av et mulig 
fag- og ressurssenter for samisk språkarbeid. Same-
tingene i norge, Finland og Sverige har nedsatt en 
arbeidsgruppe på fire personer som skal se på det 
organisatoriske ved organiseringen, som persona-
lansvar, lønn, pensjon, lokalisering av språkmedar-
beidere osv. Arbeidsgruppen ledes av Sametinget i 
Finland. det finske Sametinget har søkt om midler 
fra Interreg til arbeidet. 

Ansvarlig: Sametinget

Tiltak 78. 
Konferanse om samisk  skoleforskning
det er behov for mer kunnskap om den samiske sko-
len, og den kunnskapen som er tilgjengelig, må bli 
bedre formidlet. Sametinget har overfor Forsknings-
rådet påpekt behovet for mer samisk skoleforskning.

Fylkesmannen i nordland har på denne bakgrunn 
bevilget midler til universitetet i nordland for å 
arrangere en konferanse om samisk skoleforskning. 
Konferansen vil bli avholdt våren 2011.

Ansvarlig: Fylkesmannen i Nordland
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