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H

Varamedlem for
Ole Steinar Østlyngen
Knut Erik Bull Hammari

Jan Martin Rishaug
Odd Eilert Persen

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Gro Anita Parken
Bjørn-Atle Hansen

Stilling
driftsansvarlig Politisk Sekretariat
rådmann

Merknad i møte:
Orienteringer:
 Klinikk Alta - planer fremover v/Klinikksjef Lena E. Nielsen
 Status korona v/Kommuneoverlege Peder Halvorsen
 Info Skolutvalg v/Monica Nielsen
 Møteplan 2022 v/Monica Nielsen
 Nordlysbadet v/Bjørn-Atle Hansen

 Folkeavstemning v/Monica Nielsen
Sak settes opp til kommunestyret 15.11.21
Permisjon:
Trine Noodt fra kl 14.15, går under orienteringer

Formannskapets behandling av sak 120/2021 i møte den 03.11.2021:
Behandling

Høringsuttalelse om forslag til endringer i samelovens språkregler
Omforent:
1. Formannskapet understreker at det er et nasjonalt og statlig ansvar å legge til rette for

at kommunene og samfunnet har mulighet å faktisk gjøre et praktisk løft av de samiske
språkene. Formannskapet mener derfor at det er en forutsetning at kommunene må få
tildelt tilstrekkelige midler fra staten for å ivareta dette.
Alta kommune har en ikke ubetydelig andel innbyggere som har samisk som førstespråk
og har de siste årene utviklet tilbud, blant annet gjennom etablering av samisk
barnehage- og skoletilbud.
Samtidig erfarer kommunen at det er svært utfordrende å rekruttere og beholde
ansatte med formell samisk språkkompetanse, noe også departementet peker på. Det
er et betydelig avvik mellom tilgjengelig språkkompetanse og ambisjonsnivået som
departementet legger opp til i ordningen med samisk språkområde.
Alta kommune mener at ambisjonen om økt bruk av samisk språk i tjenestetilbudet er
viktig og riktig, men at det er nødvendig å styrke samisk språkkompetanse i
lærerutdanning, førskolelærerutdanning og gjennom samiske språkutdanninger. En
nøkkel her er at det tildeles studietilbud og flere studieplasser samt økonomiske
ressurser til universitet og høgskoler i regionen. Det er viktig for å få opp
formalkompetansen og vil sikre det samiske språktilbudet og samisk kultur i regionen.
Organiseringen og kategoriseringen av samisk språkområde kan på sikt sikre riktig
tjenestetilbud til samiske brukere, men utfordringene for å få dette til ligger utenfor det
kommunene selv har ansvaret for.
2. Formannskapet understreker behovet for tilrettelegging av samisk språkbruk i helse-

og omsorgssektoren.
3. Formannskapet støtter forslaget om at det for bykommuner med et særlig ansvar for

samisk språk skal være valgfritt å innføre rett til skriftlig og muntlig svar på samisk.
4. Formannskapet slutter seg til forslag om endringer i sameloven som innebærer en

forvaltningsordning med tre kommunekategorier; språkutviklingskommuner,
språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk.
5. Formannskapet er opptatt av å synliggjøre samisk stolthet og identitet for å styrke

samisk språk, kultur og levesett.
6. Formannskapet stiller seg bak departementets forslag om at det for

språkvitaliseringskommuner skal være valgfritt å innføre en rett til muntlig svar på
samisk ved samiskspråklige henvendelser.

7. Formannskapet støtter forslaget om å gi Sametinget forskriftsmyndighet for tildeling av

tospråklighetsmidler, men forventer at det følger med økonomiske ressurser ved
utvidelse av det samiske språkområdet.
8. Formannskapet forutsetter at forslag til forskrift sendes til høring før det vedtas.

Votering: Forslaget vedtatt enstemmig.
Innstillingen falt

Vedtak

1. Formannskapet understreker at det er et nasjonalt og statlig ansvar å legge til rette for

at kommunene og samfunnet har mulighet å faktisk gjøre et praktisk løft av de samiske
språkene. Formannskapet mener derfor at det er en forutsetning at kommunene må få
tildelt tilstrekkelige midler fra staten for å ivareta dette.
Alta kommune har en ikke ubetydelig andel innbyggere som har samisk som førstespråk
og har de siste årene utviklet tilbud, blant annet gjennom etablering av samisk
barnehage- og skoletilbud.
Samtidig erfarer kommunen at det er svært utfordrende å rekruttere og beholde
ansatte med formell samisk språkkompetanse, noe også departementet peker på. Det
er et betydelig avvik mellom tilgjengelig språkkompetanse og ambisjonsnivået som
departementet legger opp til i ordningen med samisk språkområde.
Alta kommune mener at ambisjonen om økt bruk av samisk språk i tjenestetilbudet er
viktig og riktig, men at det er nødvendig å styrke samisk språkkompetanse i
lærerutdanning, førskolelærerutdanning og gjennom samiske språkutdanninger. En
nøkkel her er at det tildeles studietilbud og flere studieplasser samt økonomiske
ressurser til universitet og høgskoler i regionen. Det er viktig for å få opp
formalkompetansen og vil sikre det samiske språktilbudet og samisk kultur i regionen.
Organiseringen og kategoriseringen av samisk språkområde kan på sikt sikre riktig
tjenestetilbud til samiske brukere, men utfordringene for å få dette til ligger utenfor det
kommunene selv har ansvaret for.
2. Formannskapet understreker behovet for tilrettelegging av samisk språkbruk i helse-

og omsorgssektoren.
3. Formannskapet støtter forslaget om at det for bykommuner med et særlig ansvar for

samisk språk skal være valgfritt å innføre rett til skriftlig og muntlig svar på samisk.
4. Formannskapet slutter seg til forslag om endringer i sameloven som innebærer en

forvaltningsordning med tre kommunekategorier; språkutviklingskommuner,
språkvitaliseringskommuner og bykommuner med særlig ansvar for samisk språk.
5. Formannskapet er opptatt av å synliggjøre samisk stolthet og identitet for å styrke

samisk språk, kultur og levesett.

6. Formannskapet stiller seg bak departementets forslag om at det for

språkvitaliseringskommuner skal være valgfritt å innføre en rett til muntlig svar på
samisk ved samiskspråklige henvendelser.
7. Formannskapet støtter forslaget om å gi Sametinget forskriftsmyndighet for tildeling av

tospråklighetsmidler, men forventer at det følger med økonomiske ressurser ved
utvidelse av det samiske språkområdet.
8. Formannskapet forutsetter at forslag til forskrift sendes til høring før det vedtas.

