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Høring - Sørheimutvalget - Inntektssystemet for kommunene

Sametinget viser til høringsbrev av 26.10.2007, og vi ønsker å gi en overordnet og generell uttalelse
til saken.

Mange av kommunene i distriktene opplever stadige nedskjæringer og redusert infrastruktur.
Dette berører i stor grad samiske kommuner og samisk samfunn fordi det som betegnes som
utkantkommuner og utkantdistrikter i norsk sammenheng, ofte er sentrale og viktige samiske
områder. Disse områdene har stor betydning for bevaring og utvikling av samisk kultur og
levesett, samiske næringer og samisk språk. Nedskjæringer og redusert infrastruktur rammer

girfor sa •iis-ke s-arnfunrr ve tlig.

Det er viktig at den samiske dimensjonen ivaretas, blant annet i forhold til tospråklighet og
spredt bosettingsmønster. Kommunenes satsing på samisk språk og kultur avhenger av
kommunenes og departementenes rammebetingelser. Tospråklighet både innenfor og utenfor
forvaltningsområdet for samisk språk, utgjør en ikke ubetydelig merutgift for kommunene.

Per i dag er 8 kommuner fra Snåsa og nordover innenfor forvaltningsområdet for samisk språk.
Sametinget kan ikke se at inntektssystemets beregningskritericr innehar noen parametre som gir
ekstra poeng til tospråklighetsmidler eller andre som ivaretar samisk språk. Videre viser en
gjennomgang av utvalgets arbeid at det ikke er vurdert eller tatt hensyn til de særlige forhold
som er gjeldende for kommuner med tospråklighet, samisk og norsk. Sametinget etterlyser en
slik vurdering og understreker at dette må gjøres før nye ordninger innføres.

Sametinget merker seg spesielt at det foreslås å legge om det som i dag er Nord-Norge
tilskuddet. Vi kan ikke se at dette er tilstrekkelig gjennomgått med hensyn til hvilke
konsekvenser en omlegging vil få. Tilsvarende kan det synes som at det i vurderingene av
behov for tilskudd til vekst- og fraflyttingskommuner ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til
kommuner som har nedgang i folketallet.

I departementets arbeid med å vurdere ulike ordninger for kommunenes inntektssystem er det
særdeles viktig at man ivaretar hensynet til samisk kultur og samisk samfunnsutvikling. Dette er
et nasjonalt ansvar. Sametinget mener det er nødvendig at man i den videre oppfølgingen av
saken fra departementets side gjennomgår tiltakene og kriteriene med hensyn til om de samiske
interessene blir ivaretatt i forhold til kommunenes inntektssystem.
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