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Statsbudsjettet 2008 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2: Tilleggstildeling kap. 

226, post 21 

Kartlegging av læremiddelsituasjonen for samiske elever etter LK06-S, 

oversikt fra Fylkesmannen i Finnmark 

Det vises til hovedtildeling datert 19. 12. 2007.   

Kunnskapsdepartementet gir Utdanningsdirektoratet fullmakt til ytterligere å belaste 

kap. 226 post 21 i statsbudsjettet for 2008 med inntil kr 150 000,-. Midlene skal nyttes av  

Fylkesmannen i Finnmark  for kartlegging av læremidler til samiske elever i 

grunnopplæringen. Midlene gjelder prosjektnummer 62000, resultatmål 21 og må 

nyttes til det formålet som er angitt i dette brevet. Midlene må nyttes innen utgangen av 

2008. Rapportering om bruk av midlene og oppnådde resultater skal følge de 

retningslinjene som er gitt i kap. 5 i hovedtildelingsbrevet for 2008.  

Bakgrunnen for oppdraget er at Sametinget siden 2000 har hatt ansvar for utvikling av 

samiske læremidler og har etablert en støtteordning for dette formålet. I perioden 2000 

– 2007 har Kunnskapsdepartementet gitt Sametinget årlige tilskudd på ca 30 millioner 

kroner per år. Sametinget avgjør selv hvor mye av tilskuddet som skal brukes på 

læremidler, og hvor mye som skal brukes til andre tiltak innenfor utdanningen, blant 

annet utvikling og oppfølging av læreplaner, råd og støtte til lærere som gir opplæring i 

samisk, samt voksenopplæring og kompetanseheving. Sametinget har i perioden årlig 

nyttet 12  - 14 millioner kroner til samiske læremidler.  

I henhold til opplæringslovens § 9 – 3 skal skolene ha tilgang på nødvendige 

læremidler. Videre sier lovens § 13 – 10 at kommunen/ fylkeskommunen har ansvar for 
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at opplæringsloven og forskriften blir fulgt. Under dette hører også å stille til 

disposisjon de ressursene som er nødvendige for at kravene skal oppfylles.  

Det er ikke foretatt noen kartlegging av situasjonen for samiske læremidler i 

grunnopplæringen. KD ber om at Fylkesmannen foretar en kartlegging av behovet for 

samiske læremidler til Kunnskapsløftet innenfor forvaltningsområdet for samisk språk. 

Da hensikten er å få en best mulig samlet oversikt over læremiddelsituasjonen, skal 

kartleggingen omfatte alle typer læremidler for alle elever i grunnopplæringen. 

 

Kunnskapsdepartementet ber om at Utdanningsdirektoratet ber Fylkesmannen i 

Finnmark foreta en kartlegging av behovet for samiske læremidler innenfor 

forvaltningsområdet for samiske språk. 

 

Vi viser blant annet til de medieoppslag som har vært om læremiddelsituasjonen for 

samisk den senere tid. Departementet ser det derfor som viktig at kartleggingen 

utføres så snart som mulig. Vi ber derfor om en foreløpig tilbakemelding om 

situasjonen innen 4. juni d.å. og om at den endelige oversikten  oversendes 

departementet senest 1. september d.å.  
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