
Høringsuttalelse

Endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Vi viser til høringsdokument, deres referanse 10/2715, og vår  søknad om innlemming i

forvaltningsområdet for samisk språk av 24. september 2010, med vedlegg.

Vedtak i Røyrvik kommunestyre av 24.juni 2010 om å søke innlemming i forvaltningsområdet for

samisk språk, bygger på utredningen "Røyrvik forvaltningskommune for samisk språk", utarbeidet
våren 2010. I første del av denne utredningen gjennomgås lowerk, forventninger og krav for

kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk. I annen del foretas en vurdering av Røyrvik

kommunes potensial, utfordringer og ressursbehov for å kunne innfri disse. Denne utredningen

dannet beslutningsgrunnlag for Røyrvik kommunestyres vedtak.

Røyrvik kommune har, siden 2001, arbeidet med å med å synliggjøre samisk kultur og bidra til

revitalisering av språket. Teatersamarbeidet " Bro mellom kulturer", nedsetting av

tospråklighetsnemd, etablering av samiske avdelinger på Røyrvik bygdatun og Røyrvik bibliotek og

utgivelse av boken "Røyrvik — Samene i østre Namdal" er tiltak som har vært en del av prosessen,

samt opprettelse av prosjektstilling som samisk næringskonsulent fra 2009. Fra januar 2009 ble det i

gangsatt et forprosjekt som er kalt " Utvikling av sørsamisk språk- og kulturkompetanse i Røyrvik

kommune" som året etter gikk over i et treårig hovedprosjekt. Som del av det prosjektet er det

gjennomført nybegynnerkurs i samisk, barnesanggruppe, ulike språkstimuleringstiltak for barn,
kulturminneregistreringer, forelesningsrekker med forelesere fra høyskoler, universitet og samiske
institusjoner med mer. I fjor sommer tok Røyrvik kommune initiativ til et samarbeid mellom Nord-

Trøndelag fylkeskommune og Sametinget om en større systematisk kulturminneregistrering i

kommunen. I arbeidet deltok også Luvlie Nåamesjen Dajve (den samiske kulturforeningen i

området), interreg-prosjektet "Det samiska rummet" og Saemien Sijte. Under dette prosjektet ble
det registrert mange samiske kulturminner, det mest sensasjonelle funnet var en Gievrie, samisk

runebomme. I september dette år arrangeres derfor et større tverrfaglig seminar om den samiske

tromma som del av kommunens samiske språk- og kulturprosjekt.

Røyrvik kommune er nå i startgropen av et prosjekt for å dokumentere den samiske dialekten

området. Prosjektet vil skape et viktig grunnlag for kommunens arbeid med å revitalisere det

sørsamiske språket og for en framtidig etablering av et språksenter i kommunen. Prosjektleder er

nylig ansatt og prosjektet får oppstart 1. september. Dette prosjektet er i samarbeid med Samisk

språkcentrum i østersund.

Det er skapt et godt grunnlag for samarbeid med Snåsa kommune om fellesskap i arbeidet med det

sørsamiske språket. Røyrvik Kommune har videre en dialog med nabokommunene i øst; Strømsund

og Krokom kommuner, som i 2010 ble forvaltningskommuner for sørsamisk. I våre prosjekter er

Nord- Trøndelag fylkeskommune og Sametinget tette samarbeidspartnere både på finansieringssiden
og som rådgivere. Slike samarbeid vil få gode betingelser til å utvikle seg videre dersom Røyrvik

kommune blir del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Høsten 2011 gjennomfører vi et prosjekt for å foreta de siste forberedelser mot å bli tospråklig.

Innhold i prosjektet er å skape tett dialog med den samiske befolkningen om prioriteringer av tiltak

for de første årene som tospråklig kommune, samt arbeid med å forberede kommunens ansatte på



de endringer som vil komme. Arbeid med innhold i nye stillinger, bl.a språkkonsulent, og å forberede

kursing av ansatte vil videre inngå, samt å klargjøre for skilting på sørsamisk på offentlige bygg.

Røyrvik kommune vurderer seg således å være godt i rute for å bli innlemmet i forvaltningsområdet

for samisk språk fra 01.01.2012.

Røyrvik kommune ser fram til et interessant og utfordrende arbeid framover med å bidra til bevaring

og utvikling av det sørsamiske språk.

Med hilsen

Røyrvik kommune
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