
 
 
 
 
 

Hva det vil innebære og konsekvensene av at  
Tromsø kommune  

innlemmes i forvaltingsområde for samiske språk



I det følgende redegjøres det for: 
 

- Tromsø kommunes forutsetninger for å bli del av samisk språkområde   
 

- De internasjonale og nasjonale målsettinger som er vedtatt angående samisk språk, 
kultur og samfunnsliv. Sameloven § 3. og Opplæringsloven § 6.  

 
- Dagens modell for overføring av statlige midler til de kommuner som er 

innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Kriterier for 
tospråklighetsmidlene, rapportering, samt den foreslåtte målstyringsmodellen.  

 
- Konsekvenser og muligheter for Tromsø kommune. Videre arbeid og tidsplan for å 

bli en del av forvaltningsområdet for samiske språk. 
 
 
Sammenfatning av minimumskravene ved en eventuell innlemmelse: 
En innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk innebærer for Tromsø kommune at: 
 

� De statlige tospråklighetsmidlene skal kompensere for de merkostnader som oppstår 
hos kommunen for å tilby publikum et tospråklig tilbud på offentlige tjenester.  

� Kommunen skal arbeide for å styrke samiske språk og lage strategiplaner med 
konkrete tiltak. 

� Kommunestyret kan bestemme hvilke deler av den kommunale forvaltningen der 
samisk skal være likestilt med norsk.   

� En innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk innbærer at kommunen 
forplikter seg til å følge samelovens språkdel § 3 og annen lovgivning som spesielt 
gjelder for samiske distrikt. Dette medfører at kunngjøringer og lovtekster og 
forskrifter som er av særlig inntresse for den samiske befolkingen, samt skjema til 
bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ, skal oversettes til samisk.  

� Den som henvender seg til det offentlige, inklusive helsevesenet, på samisk, muntlig 
eller skriftlig, skal får svar på sin henvendelse på samisk. Dette gjelder ikke for 
tjenestemenn på oppdrag utenfor sitt kontor.  

� Alle har rett til å lære samisk, og offentlig ansatte har rett til permisjon med lønn for å 
lære samisk når avdelingen der den ansatte arbeider trenger det.  

� Ved en innlemmelse må det samiske læreverket brukes i grunnskolen, og kommunen 
må tilby samiske barn barnehageplasser som bygger på samisk språk og kultur.  

� Det samiske navnet skal stå først på de skilt som kommunestyret ønsker å gjøre 
tospråklige.  

 
Kommunale, fylkeskommunale og statlige organer som har tjenestekrets i kommuner som er 
innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk, skal følge samelovens språkregler.  
 
 



Bakgrunn  
Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og 
Russland. Samene i Norge snakker tre varianter av samisk språk: nordsamisk, lulesamisk og 
sørsamisk. Nordsamisk er den største samiske språkgruppen og snakkes av omtrent 25 000 
personer i Norge.  

Historisk sett har Tromsø-området alltid hatt en rik og variert samisk befolkning, både 
gjennom en opprinnelig sjøsamisk befolkning og de nomadiske svenske reindriftssamene, noe 
som bekreftes blant annet gjennom samiske kulturminner og stedsnavn.  

I begynnelsen av 1900-tallet tapte både de bofaste samer og reindriftssamene terreng. 
Samisk språk, kofte, gamme og andre synlige samiske kjennetegn måtte vike for norsk språk, 
norske klær og norske tømmerhus.  

Assimileringspolitikken og samfunnsendringene på 1960- tallet reduserte kraftig 
bruken av det samiske språket. Den språklige forandringen kan delvis forklares via den 
daværende fornorskningspolitikken, men også av at jordbrukssamfunnet var i stor endring.  

Det samepolitiske gjennomslaget kom på 1980-tallet, med opprettelse av Sameretts-
utvalget som grunnla sametinget og sameloven, med tilhørende språkdel der 
forvaltningsområdet for samisk språk inngår.    

I forarbeidet til sameloven framgår det at samerettsutvalget (NOU 1984:18) foreslo å 
lovfeste at kommuner skulle pålegges å gjennomføre samepolitiske tiltak, for eksempel at 
samisk språk fullt ut blir likestilt med norsk språk. Regjering og storting ønsket ikke å gripe 
inn i det kommunale selvstyret (jf. Ot.prp nr 33 (1986-87):103), og la opp til en “gulrot-
strategi” i stedet for en “pisk-strategi”.  

Denne ”gulrot- strategi” går ut på å få kommunene til å søke om innlemmelse i 
forvaltningsområdet for samiske språk. (jfr. sameloven § 3-1 til § 3-11). Kommunene gis 
mulighet til å utvikle egne strategier og konkrete tiltak for å styrke det samiske språkene, og 
staten tilfører tospråklighetsmidler, via sametinget, for å dekke kostnadene for disse strategier 
og tiltak. En innlemmelse i forvaltningsområdet for samiske språk skal altså ikke belaste 
den kommunale økonomien, og den skal ikke påvirke kommunens autonomi.   
 
 



Samisk språk og kultur i Tromsø 
 
 
Tromsø kommune har en voksende samisk befolkning, noe som innebærer at den 
samiske kompetanse og tilgang til den øker, samtidig som forventningene øker i forhold 
til styrking og synliggjøring av det samiske tilbudet i kommunen.  
   
Handlingsplan for samisk kultur og næring 
Tromsø kommunestyre vedtok 11.12.1996 sak 194/96 ”Handlingsplan for samisk kultur og 
næring i Tromsø”.  
 
1. Handlingsplan for samiske næringer og kultur i med følgende fire utviklingsprosesser med 

åtte konkrete tiltak.  

1. Tromsø som internasjonal urfolksby 

2. Gode oppvekstvilkår for samiske barn og unge i Tromsø 

3. Levende samiske lokalsamfunn innafor Tromsø kommune 

4. God egenkompetanse i samiske spørsmål i Tromsø kommune legges i grunn for det   

   videre arbeidet med samiske spørsmål i Tromsø kommune. 

 

2. Styrke satsing på næring som er kulturbærende dvs. jordbruk, fiske, utmarksnæringer, 

reindrift, og kombinasjoner knyttet til disse. 

 

3. Tiltakene i planen følges opp etter hvert som prosjektene kan fullfinansieres.  

 
Gjennom en innlemmelse i forvaltingsområdet for samiske språk tilføres finansiering via 
tospråklighetsmidlene, dette kan muliggjøre gjennomføringen av visse tiltak i den 
handlingsplanen som er vedtatt i kommunestyret sak 194/96.  

Det gjelder først og fremst utviklingsprosessen pkt.1.2., Gode oppvekstvilkår for 

samiske barn og unge i Tromsø og utviklingsprosessen pkt.1.4., God egenkompetanse i 

samiske spørsmål i Tromsø kommune legges i grunn for det videre arbeidet med samiske 

spørsmål i Tromsø kommune. 
 
Utviklingsprosessen pkt.1.1. 
 ”Etablering av samisk kulturhus/ urfolkshus- forprosjekt” og ”Etablering av et 
informasjonssenter for urfolkspørsmål” Det første tiltaket er delvis gjennomført via Tromsø 
sameforening NSRs forprosjekt år 2002 ”Tromsø som internasjonal urfolksby”.  
 
Utviklingsprosessen pkt.1.2.  
”Etablering av samisk grunnskolekrets” og ”Etablering av senter for samiske barn”. 
Etablering av samisk grunnskolekrets er delvis gjennomført via Prestvannet skoles ansvar for 
samiskundervisningen i Tromsø kommune. 
 
Utviklingsprosessen pkt.1.3.  
Tiltakene ”Ullsfjordbygdene inn i virkeområde til Samisk utviklingsfond” og ”Etablering av 
samisk språksenter i Lakselvbukt” er gjennomført.  
 
Utviklingsprosessen pkt.1.4.  
”Etablering av samepolitisk utvalg” og ”Etableringa av spesialkonsulent i samiske spørsmål” 
er ikke gjennomført.  
 



Kommunale strategier og tiltak 
I Tromsø finnes det ikke kommunale strategier eller konkrete tiltak for å likestille 
samisktalende personers livsløp, i forhold til språk og kultur, med norsktalende personers 
d.v.s. fra barnehage til eldreomsorg, til tross for at den samiske befolkningen i Tromsø har 
vokst de seinere årene, som følge av innflytting pga. høyere utdanning og arbeid. Denne 
trenden forventes å fortsette, og Tromsø by har nå en forholdsvis stor andel av den 
samisktalende befolkningen i Norge, noe som skaper forventninger om større samisk 
språktilbud.  

   
Valgmanntall 
Tromsø kommune er per i dag den tredje største kommunen i sametingets valgmanntall med 
ca 1000 innmeldte, men det er langt fra alle som formelt oppfyller kriteriene for å melde seg 
inn i valgmanntallet som faktisk benytter seg av denne retten. Dette kan sammenlignes med 
kommunene; Kautokeino (1557 personer), Karasjok (1276 personer) og Oslo (623 personer). 
Utover de personer som er registrert finnes også de som bor i Tromsø, men er registrert i 
andre kommuner; for eksempel de samiske studentene på universitetet, midlertidig ansatte, og 
personer med annet nordisk statsborgerskap. 
    
Organisasjoner 
Flere samiske organisasjoner er etablert i Tromsø, og samisk kirkeråd er i etableringsfasen. 
Tromsø Universitet har det nasjonale ansvaret for samisk forskning og undervisning. Dette 
innebærer at det finnes en meget god lokal kompetanse innen samisk språk og 
kulturforståelse, hvilket er en forutsetning for en fortsatt utvikling av det samiske språk. 
 
Sametingets tilskuddordninger til næringsutvikling (STN)  
Tromsø kommunes nord- østligste del er innenfor Sametingets tilskuddsordninger til 
næringsutvikling. Dette området omfatter Ullsfjordsområdet, og det er av Sametinget 
betraktet som betydningsfullt for å bevare og videreutvikle samisk kultur og næringsliv. 
Sametinget disponerer særskilte utviklingsvirkemidler for de geografiske områder som inngår 
i STN. 
 
Grunnskolen 
Tromsø kommunes grunnskole har totalt 111 elever som har samisk som fag per 1. okt. 2010. 
Den samiske klassen på Prestvannet Skole undervises på samisk etter læreplanen 
”kunnskapsløftet – Samisk”. Prestvannet Skole har ansvaret for samiskundervisningen i 
kommunen, og skolen er ansvarlig for den ambulerende samiskundervisningen. Av Tromsø 
kommunes 38 grunnskoler har 22 av skolene elever med samisk språkundervisning. Tromsø 
kommune tilbyr elever mulighet til å få all undervisning på samisk, samisk som førstespråk og 
samisk som andre språk. Det er mulig å lære dialektene lule-samisk og sør samisk via 
fjernundervisning.  Ut ifra forventningen om befolkningsvekst er det realistisk å tenke seg en 
økning i antallet elever som ønsker å lære samisk. I skoleåret 2009/2010 ble det overført ca 
2 500 000 kr. fra fylkesmannen til Tromsø kommune for å dekke kostnadene for 
samiskundervisningen. Beløpet er basert på antall timer samiskundervisning som er blitt 
gjennomført.  
 
 



Samisk Barnehage 
Tromsø kommune har i dag en samisk barnehage ”Guovssáhas mánáidgardi” som bygger på 
samisk språk og kultur, med 34 barn og 12 barn som står på venteliste. Utover det finnes 
kommunale og private barnehager i Tromsø kommune som tilbyr samiske aktiviteter og 
samisk språk. Disse barnehager har mulighet for å søke tilskudd fra Sametinget. Tilskuddet 
skal brukes for å skape samiske tilbud til samiske barn. Forventningen er at antallet barn i 
samisk barnehage kommer å øke.  
 
Eldreomsorg 
I 2005 utarbeidet Tromsø kommune i samarbeid med Høgskolen i Finnmark, NSF og 
Sosialarbeiderutdannelsen en rapport om bruk og behov for samisk språk innen 
eldreomsorgen. Rapporten beskriver situasjonen for samiske eldre, og den konkluderer med at 
Tromsø kommune ikke ivaretar eldre samers behov. Det språklige og den kulturelle 
forståelsen blant de ansatte er lav, noe som medfører at eldre samer ikke blir forstått, og det 
fører til at de blir tause og lite synlige i omsorgen. Det er sannsynlig at antallet samer i 
eldreomsorgen øker, og at disse i høyere grad behersker samisk og vil ha høyere krav til 
samisk kulturforståelse og kulturaktiviteter. 
 
Bibliotek 
Tromsø kommunes bibliotek har lagt vekt på å være et tospråklig bibliotek, og 
hovedskiltingen er både på norsk og på samisk. Biblioteket har også en vedtatt målsetting om 
å prioritere bokutgivelser på samisk. Per dags dato finnes ingen samisktalende bibliotekar. 
Det har gjort at det samiske tilbudet er redusert, ikke minst på aktivitetssiden. Biblioteket har 
deltatt i ulike samiske arrangement og markeringer, og har bl.a. flere ganger arrangert lynkurs 
i samisk.  Bibliotekets målsetting er å samarbeide med andre organisasjoner for å holde et 
godt samisk aktivitetsnivå. 
 
Samefolkets 6. februar og Samisk uke 
Tromsø kommune har oppnevnt en komité som har ansvar for planlegging og gjennomføring 
når vi feirer samefolkets dag. Den offisielle åpningen skjer 6. februar på Rådhuset med tale av 
ordfører og representant for sametinget. Samtlige skoler og barnehager i Tromsø kommune 
markerer dagen på ulike måter. Samisk uke arrangeres av Midnight Sun Marathon (MSM) og 
går av stabelen i samanheng med samefolkets dag. I løpet av uken gjennomføres samiske 
kulturtiltak på ulike plasser i Tromsø by. Reinkappkjøringen som foregår i Storgata hadde ca 
1500 betalende besøkere år 2010. Samisk uke markedsføres internasjonalt av både MSM og 
Hurtigruten A/S.  
  
Gáisi giellaguovddáš/ språksenter  
Gáisi giellaguovddáš/ språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt 
kompetansesenter for hele Tromsø kommune og regionen for øvrig. Språksenteret skal være 
en aktiv pådriver for å ivareta, revitalisere, videreutvikle, dokumentere og formidle samisk 
språk og kultur, spesielt i de sjøsamiske områder. Gáisi giellaguovddáš/ språksenter er 
lokalisert i Lakselvbukt og er finansiert av Sametinget, Fylkeskommunen og Tromsø 
kommune. Tromsø kommune ved kultur og idrett har det administrative og det økonomiske 
ansvaret for språksentret. Språksentret har et eget styre som setter målsettinger og 
retningslinjer for virksomheten i tråd med Sametingets retningslinjer, samt egne vedtekter 
som godkjennes av Kultur,- idretts- og oppvekstkomiteen.  
 
 



Lovgivning og statlige målsettinger 
 
 
Kommunale myndigheter har den samme plikten som statlige myndigheter til å følge 
opp internasjonale forpliktelser og nasjonal rett i forhold til samene i Norge.  
 
FNs konvensjon 
Flertallsdemokrati sikrer ikke minoriteters rett i samfunnet. Med utgangspunkt i dette har 
artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter blitt inkorporert i norsk lov, og 
skal sikre samenes rett som minoritet til å bruke sitt språk.  
 
ILO konvensjonen nr.169 
ILO- konvensjonen nr. 169 har som hovedprinsipp at urfolk har rett til å bevare og 
videreutvikle sin egen kultur, og at myndighetenes plikt er å treffe tiltak for å støtte dette 
arbeidet.  
 
Grunnloven og Stortingsmeldinger 
Staten Norge erkjenner at den er dannet på territoriet til to folk - nordmenn og samer (St. 
meld. Nr. 52 (1992-93) Om norsk samepolitikk).  

Den gjeldende statlige samepolitikken, sammen med Grunnlovsparagraf 110a, bygger 
på et legitimasjonsgrunnlag som utgår fra samenes status som eget folk og urfolk. Dette 
pålegger den norske stat å verne samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det samiske språk 
betraktes som en del av den nasjonale kulturarv, og det skal respekteres og utvikles på like 
vilkår som det norske språk. Likeverdighet og likestilling for språk skal i prinsipp gjelde for 
alle offentlige organer innenfor det samiske kjerneområdet.  

St.meld. nr. 28 (2007-2008) ”Samepolitikken” utgjør et grunnlag, sammen med andre 
stortingsmeldinger1, for opprettelse av regjeringens handlingsplan for samisk språk. 
Handlingsplanen skal legge grunnlag for en ”bred og langsiktig innsats for de samiske 

språkene på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.” Regjeringens klare målsetting i 
handlingsplanen er å tilrettelegge for en sikker fremtid for de samiske språkene i Norge. Her 
framgår det at det er ønskelig at flere kommuner blir innlemmet i forvaltningsområdet for 
samisk språk.  
 
Sameloven 
Sameloven § 1-5 slår fast at norsk og samisk er to likeverdige språk. Kapitel 3 i sameloven 
sikrer generelt samisktalende retten til å bli informert på samisk, og retten til å bruke samisk 
språk ved henvendelse til det offentlige. Sameloven § 3-1 til § 3- 11 gjelder for kommuner og 
fylkeskommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samiske språk. Formålet her er å 
sikre, videreutvikle og øke bruken av samisk språk.  
 
Opplæringsloven 
Opplæringsloven § 6-4 gir pålegg om opplæring om den samiske folkegruppa og om språket, 
kulturen og samfunnslivet til denne folkegruppa i tilknyting til de ulike fagområdene. I følge 
Opplæringsloven § 6-2 har alle i grunnskolealder i samiske distrikt rett til opplæring i og på 
samisk.  

Opplæring på samisk betyr at opplæring gis på samisk i alle fag. Innlemmelse i 
forvaltningsområdet for samiske språk innebærer at kommunen er pliktig til å gi opplæring på 

                                                 
1 St.meld nr 23 (2007- 2008) Språk bygger broer; St.meld nr 31 (2007- 2008) Kvalitet i skolen; St.meld nr 35 
(2007-2008) Mål og mening; St,meld nr 11 (2008-2009) Læreren- rollen og utdanningen 



samisk til elever som ønsker det, men kommunen kan samle slik opplæring til bestemte 
skoler.  
 
Forskrift til Opplæringsloven 1-1 bokstav b) fastsetter at ”elever i samisk distrikt, jf. 

Opplæringslova § 6-1, skal ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

– Samisk.” 

 

 I Opplæringslova § 6-1 er samisk distrikt definert som  
 
(1.) ”det samiske forvaltningsområdet etter § 3-1 i samelova” 

 

(2.)”andre kommunar eller delar av kommunar etter forskrifter gitt av Kongen i 

statsråd etter at Sametinget og dei kommunane og fylkeskommunane spørsmålet gjeld, 

har fått uttale seg” 
 
Kommunen kan vedta å legge opplæring på samisk til en eller flere skoler i kommunen, og 
kommunen kan gi forskrifter om at alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring 
i samisk.  

Innlemmelse i forvaltningsområdet betyr ikke at alle elever i kommunen må ha 
opplæring i samisk. I dag har tre av ni kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 
fastsatt slik forskrift.  Det er Kautokeino, Karasjok og Nesseby. I kommuner som ikke har 
fastsatt slik forskrift gis opplæring etter Kunnskapsløftet – Samisk, men uten at alle elever har 
opplæring i samisk.  

Undervisningspersonalet skal tilrettelegge og gjennomføre opplæringa i samsvar med 
”kunnskapsløftet- samisk” (LK06S), og rektor skal organisere skolen i samsvar med 
opplæringsloven, gjeldende forskrifter og rundskriv, herunder rundskriv Udir-08-2010 om 
fag- og timefordeling. Fag- og timefordeling for elever med opplæring i samisk er under 
revisjon og sendes på høring i begynnelsen av 2011 

Både det nasjonale læreplanverket Kunnskapsløftet og det samiske læreplanverket 
Kunnskapsløftet - Samisk læreplan består av tre deler; den generelle delen, prinsippdelen og 
læreplaner for fag.  
 
1. Den generelle delen 

er identisk i det nasjonale læreplanverket (LK06) og i det samiske læreplanverket 
LK06S.  
 

2. Prinsipper for opplæringen i Kunnskapsløftet Samisk. 
Den sammenfatter og utdyper gjeldende lovgivning og forskrifter. Den skal 
tydeliggjøre skoleeiers ansvar ”for en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, 

i tråd med menneskerettighetene og urfolksrettighetene og tilpasset lokale og 

individuelle forutsetninger og behov.” I Læringsplakaten til LK06S, som inngår i 
prinsipper for opplæring i samisk, framgår det at opplæringa skal skje med basis i 

samisk språk, kultur og samfunnsliv.  
 

3. Læreplaner for fag 
Læreplan i matematikk, engelsk og kroppsøving er identisk i de to læreplanverkene. I 
LK06S er det parallelle likeverdige læreplaner i naturfag, samfunnsfag, musikk, mat 
og helse, duodji og religion, livsyn og etikk (RLE), norsk for elever med samisk som 
førstespråk, samisk som første- og andrespråk. 
 



Elever som ikke har opplæring i samisk skal ha opplæring i norsk etter den nasjonale 
læreplanen i faget norsk. Det samme gjelder elever som har opplæring i samisk som 
andrespråk, men disse elevene er fritatt for opplæring i skriftlig sidemål 
 
Stedsnavnloven 
Stedsnavnloven § 11 gir Sametinget myndighet til å oppnevne konsulenter for samiske 
stedsnavn. I forskriften til loven framgår det at det samiske navnet skal stå først på skiltene i 
samiske distrikt.  
 
Lov om barnehager 
Lov om barnehager § 8 fastslår at kommunene skal legge forholdene til rette for at samiske 
barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. I samiske distrikt har kommunene ansvar for 
at barnehagetilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur.  
 
Andre lover 
Nasjonale målsettinger for det samiske språk finnes også i Kirkeloven, Domstolsloven, 
Pasientrettighetsloven og bestemmelser og forskrifter innenfor helse og sosialområdet.  
 
 
 



Sametingets rettingslinjer for tospråklighetsmidler  
 
 
Tospråklighetsmidler kan ikke nyttes til dekning av utgifter som faller på statlige 
organer som følge av samelovens språkregler, de kan altså kun tildeles kommuner og 
fylkeskommuner. Midlene kan heller ikke nyttes til dekning av direkte undervisnings-
utgifter med hjemmel i opplæringsloven eller barnehageloven.  
 
Sametinget er gitt myndighet til å lage retningslinjer samt tildele tospråklighetsmidler ihht. § 
3. i Sameloven. Formålet med tospråklighetsmidlene er å bevare, styrke og fremme bruken av 
samisk språk i offentlig forvaltning i forvaltningsområdet for samisk språk. Målsetningen er at 
kommuneforvaltningene fullt ut skal bli tospråklige, slik at samisk- og norsktalende får en 
likeverdig kommunal tjenesteyting. Tospråklighetstilskuddet skal også sikre enkeltpersoners 
rettigheter i henhold til samelovens språkregler. 

Sametingets fordelningsnøkkel for tildeling av tospråklighetsmidler er under 
revidering. Til nå har hver kommune vært tildelt et grunnbeløp, samt at samlet folketall, antall 
stemmeberettigede i sametingets valgmanntall og antall elever som får samisk undervisning i 
grunnskolen har vært lagt til grunn.    
 
I forbindelse med tildelinga for 2003 ble følgende grunnlagstall brukt: 
 

 
 
For årene 2003 t.o.m. 2010 ble disse beløp utbetalt til innlemmede kommuner: (Tallene foran 
punktum er millioner kr) 
 
År Nesseby Tana Porsanger Karasjok Kautokeino Kåfjord Tysfjord Lavangen 
03 2.206 4.066 4.324 6.114 6.431 2.669   
04 2.850 5.020 5.160 7.130 7.690 3.410   
05 2.864 4.975 5.225 7.141 7.601 3.472   
06 2.812 4.995 5.379 7.141 7.431 3.503 2.160  
07 2.850 5.069 5.299 7.307 7.541 3.463 3.008  
08 2.863 5.082 5.313 7.320 7.554 3.476 3.021  
09 2.863 5.082 5.313 7.320 7.554 3.476 3.021  
10 2.863 5.082 5.313 7.320 7.554 3.476 3.021 3.021 
 
Siden retningslinjer og tildelingsnøkkel er under revidering, er det en viss usikkerhet i forhold 
til hva Tromsø kommune kan forvente av tilskudd. I tråd med den målstyringsmodellen det 
legges opp til, så vektlegges det at kommunen må ha en handlingsplan med mål, strategier og 
tiltak med målkriterier. En slik plan må kommunen utarbeide, og den vil være med på å danne 
grunnlag for hvilket tilskudd som gis. Tiltak i handlingsplanen skal følges opp med 
målkriterier.  
 



For 2010 framgår disse målkriterier i Sametingets budsjett:  
 

• Antall ansatte med kompetanse for å betjene befolkningen på samisk muntlig og/eller 
skriftlig 

• Antall personer som har fått opplæring på samisk 
• Antall dokument som er oversatt til samisk 
• Gjennomførte tiltak for å utvikle samisk språk 
• Gjennomførte tiltak for å synliggjøre samisk språk 
 
Kommunene sender inn rapport om måloppnåelse i henhold til aktivitetsplanen til Sametinget 
ved utgangen av året. På grunnlag av innsendte rapporter og regnskap fastsetter Sametingets 
plenum fordelingen av tospråklighetsmidler til de ulike kommunene. 
 
Sametingets forslag til målstyringsmodell 
Sametingets tildelingskriterier er per dags dato kostnadsstyrt, og det rapporteres på tall og til 
dels på hvilke tiltak kommunene og fylkeskommunene har gjennomført. Ved innføring av en 
målstyrt modell vil rapporteringen fokusere på hvilke mål som skal oppnås av de forskjellige 
kommunene og fylkeskommunene i forhold til betjening og utvikling av det samiske språket.  

Målstyringsmodellen tar utgangspunkt i den enkelte kommunes forutsetninger. I en 
kommune som Tromsø, med en stor administrasjon der de ansatte ikke snakker samisk til 
daglig, er det ikke forventet at innbyggere automatisk skal kunne bli betjent på samisk. Det er 
viktig å utarbeide en realistisk handlingsplan som omfatter tiltak og måltall for en viss 
betjening på to språk, samt utvikling av langsiktige planer for tospråklighet og samisk 
språkutvikling.  

Sametinget kan ikke innskrenke på kommunenes autonomi. Således blir det opp til den 
enkelte kommune å sette opp realistiske og oppnåelige målsetninger ved en eventuell 
innlemmelse i forvaltingsområdet for samisk språk. Sametinget kan bistå dette arbeidet.  

Den nye fordelningsordningen av tospråklighetsmidlene som nå er under utarbeiding 
blir mest sannsynlig basert på tre deler:  
 
1. Basisbeløp:   
 
Et basistilskudd til kommuner og fylkeskommuner, uten detalj- rapportering, som skal dekke 
grunnkostnader med å være med i forvaltningsområdet for samiske språk. Disse midler skal 
dekke det merarbeid som oppstår som følge av tospråklighet, og som er vanskelig å 
dokumentere. Det foreslås et likt basistilskudd på 25 % av kommunenes andel av 
tospråklighetstilskuddet til kommunene innenfor forvaltningsområdet for samiske språk. 
  
2. Betjeningsdel:  
 
En betjeningsdel som skal dekke kostnader med betjening av befolkningen i kommunen og 
fylkeskommunen på samisk. Det skal settes opp målkriterier for betjening på to språk. 
Kostnadene for å nå disse målene dekkes av tospråklighetsmidlene. Denne delen av 
tospråklighetsmidlene tar utgangspunkt i kommunens forutsetninger, eksempelvis antall 
innbyggere som er registrert i sametingets valgmanntal, antall elever som har samisk i 
grunnskolen, nivået på samisk betjening i offentlige enheter m.m.  

Formelen i betjeningsdelen er lagt opp slik at tildelingen kan variere fra år til år, 
avhengig av om kommunen har økning i antallet i valgmanntallet eller elever med første og 
andrespråk. Betjeningsdelen skal utgjøre 50 % av den totale potten til tospråklighetstilskuddet 
for kommunene. Det kreves ikke regnskapsrapporter for denne delen. 



3. Utviklings/aktivitetsdel:  
 
En utviklingsdel med vekt på utvikling av det samiske språket i den respektive kommune og 
fylkeskommune. Det skal utformes en utviklings/aktivitetsplan i forhold til samisk språk som 
bla. inneholder ulike former av språklæring, for eksempel språkkurser med temaer, spesielt 
tilpassede kurser m.m. Gjennomføringen av denne utviklings/aktivitetsplanen skal dekkes av 
tospråklighetsmidlene. Denne delen skal være en ”gulrot” for å igangsette flere tiltak for å 
styrke det samiske språket. Utviklingsdelen beregnes med bakgrunn i antall gjennomførte 
språkprosjekt/språktiltak året før, og utgjør 25 % av den totale tospråklighetspotten til 
kommunene. For utviklingsdelen må kommunene rapportere også med regnskap. 
 
 



Rådmannens vurdering av at Tromsø kommune innlemmes i 
forvaltingsområde for samisk språk 
 
 
Det å bli innlemmet i forvaltingsområde for samiske språk vill være å følge opp intensjonen 
fra den vedtatte handlingsplanen sak 194/96. (Handlingsplan for samisk kultur og næring i 
Tromsø.) Det vil også være i tråd med Tromsø kommuneplan 2007- 2018 om Tromsø som 
åpen inkluderende kunnskaps by.   

Tromsø kommune, med sin kompetanse og status som den største kommunen i nord, 
vil bidra til styrket samisk bevissthet og identitet med en innlemmelse. Således vil en 
innlemmelse være en pådriver til statusheving av samisk språk og kultur, ikke bare lokalt i 
kommunen, men også i regionen Troms og nasjonalt.  

Symboleffekten av en innlemmelse vil nå lokalsamfunnet og storsamfunnet, om at 
mangfold der samisk språk og kultur inngår, er et viktig satsingsområde for Tromsø 
kommune. Dette vil styrke identiteten til de samiske innbyggerne og styrke 
Tromsøsamfunnets åpenhet og evne til inkludering.  

 Tromsø kommune har tidligere vedtatt å arbeide for å sende ut signaler basert på 
likeverd, interesse for å lære, samt at en har ønske om å dele med andre den kompetansen 
kommunen sitter med når det gjelder inkludering og et åpent samfunn. En innlemmelse vil 
være i tråd med dette, og vil medføre samfunnsnytte gjennom nye arbeidsplasser og positive 
omtaler. Tromsøs interesse av å framheve samisk språk og kultur er også en viktig del av 
byens rolle som en internasjonal urfolksby.  

Rådmannen er positiv til at man arbeider videre med sikte på å bli innlemmet i 
forvaltingsområde for samisk språk. Rådmannen foreslår att det utarbeides en helhetlig 
handlingsplan for samisk språk, som dypere redegjører for tiltak og konsekvenser, med sikte 
på å behandles i kommunestyret juni 2011. Dersom en slik plan blir positivt vedtatt vil den 
danne grunnlaget for søknad av innlemmelse i forvaltingsområde for samisk språk. Med en 
slik søknad vil Tromsø kommune kunne bli en del av forvaltingsområdet for samiske språk.    
 
Aktuelle tiltak i en slik handlingsplan kan være: 
 
Tromsø kommune bør være en nyskapende kommune og med det skape egne veier for å 
synliggjøre og utvikle det samiske språket i henhold til gjeldende lovgivning.  Utgangspunktet 
bør være å skape en positiv holdning til det samiske, og arbeidet med tospråklighet bør 
fokusere på tiltak som skaper merverdi. Det langsiktige målet i handlingsplanen er at Tromsø-
samfunnet blir tospråklig. Tospråklighetsmidlene skal dekke de kostnader som følger av 
tiltakene for å bli tospråklig.  
 
Rådhuset 
Samisk språkkonsulent ansettes og det legges opp til å ansette en samisktalende person 
til servicetorget.  
Kommunestyret vedtar i henhold til handlingsplanen tidsplan for ulike oppgaver, hvilke 
dokumenter som skal oversettes til samisk, og i hvilke kommunale områder samisk språk skal 
likestilles med norsk. Den samiske språkkonsulentens arbeidsoppgaver blir i hovedsak å 
oversette korrespondanse på samisk samt kunngjøringer, visse maler og skjemaer som berører 
det samiske. Det er ikke aktuelt å oversette byggeplaner og lignende saker. Lønnsutgiftene for 
den samiske språkkonsulenten dekkes av tospråklighetsmidlene. 
 



Det åpnes opp for permisjon med full lønn for samisk språkundervisning i de tilfeller 
der den kommunale enheten har behov for samisktalende personell.  
Dette gjelder først og fremst de som til daglig møter publikum, og de som er saksbehandlere 
innen felt der det er naturlig å bruke samisk språk. Permisjonen må være behovsrelatert, men 
det bør opprettes en langsiktig plan for å gi en viss samisk språkopplæring til samtlige ansatte. 
Lønn for vikarer dekkes av tospråklighetsmidler.  
 
Det tilrettelegges muligheter for samtlige ansatte å delta på samiske språk- og 
kulturaktiviteter i arbeidstiden.  
Ansatte bør gis mulighet til å delta i feiringen av samefolkets dag 6. februar. Det er også 
mulig å gjennomføre lokale tiltak som omfatter læring av samisk. For eksempel; 1. time 
samiskundervisning i uka, belønninger til ansatte som lærer seg samisk m.m. Samtlige 
kostnader dekkes av tospråklighetsmidlene.  
 
Introduksjonskurs i samisk for nyansatte. Gáisi giellaguovddáš/ språksenter gjennomfører 
en dags samisk språkkurs for nyansatte.  
 

Skilting på samisk 
Kommunestyret vedtar i henhold til handlingsplanen hvilke kommunale bygg, skoler og 
barnehager samt kommunale veier som skal skiltes på samisk. Der skilting til samisk blir 
gjennomført må det samiske navnet stå øverst. Kostnadene for planlegging, høringsprosessen 
og den praktiske skiltingen søkes dekt av tospråklighetsmidlene.  
 
Læreplan ”kunnskapsløftet - samisk” 

Innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk innebærer at grunnskolene i 
kommunen skal gi opplæring etter det samiske læreplanverket.  
 
Det bør nedsettes en plangruppe med hovedansvaret for innføringen av Læreplanverket 
for Kunnskapsløftet – Samisk (LK06S). Den skal foreslå hvilke skoler som skal gi 
opplæring på samisk, og foreslå hvordan opplæringa i kommunens skoler skal skje med 
basis i samisk språk, kultur og samfunnsliv.   
 
Kunnskapsløftet (LK06) er i bruk, og nasjonale læreplaner for fag har allerede i dag noe 
samisk innhold, noe som medfører at overgangen til det samiske læreplanverket LK06S 
ikke medfører omstillinger i samme omfang som overgangen til en ny læreplan. Derfor 
kommer sannsynligvis overgangen fra LK06 til LK06S til å oppleves enklere enn 
overgangen fra L97 til LK06.  
 
De parallelle læreplanene LK06 og LK06S er utformet for å ivareta elevenes rett til utdanning 
som gir full tilgang til majoritetssamfunnet, hvilket medfører at det er svært lite skille mellom 
dem.  

Innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk innebærer at grunnskolene i 
kommunen skal gi opplæring etter det samiske læreplanverket. Opplæringa skal skje etter de 
parallelle likeverdige læreplaner i samfunnsfag, naturfag, musikk, mat og helse, religion, 
livsyn og etikk (RLE) og duodji i grunnskolen. Læreplan i kunst og håndverk erstattes med 
læreplan i duodji.  

I øvrige fag gis opplæringa etter de nasjonale læreplaner for fag. Læreplanen i fagene 
forutsetter at valg av innhold i opplæringen, hvordan opplæringen organiseres og hvilke 
arbeidsmåter som skal brukes, bestemmes på lokalt nivå. Lokalt nivå kan være skoleeier eller 
den enkelte skole. Skoleeier kan fastsette lokale læreplaner i fagene som ramme for den 



enkelte skoles videre arbeid med planer for opplæringen. Det samiske perspektivet i fagene 
matematikk, engelsk og kroppsøving må synliggjøres gjennom det lokale arbeidet med 
læreplaner.  
 

Barnehager 
Dekke framtidig behov for barnehageplasser som bygger på samisk språk og kultur. Per 
dags dato står 12 barn på venteliste for samisk barnehageplass. En kommunal innlemmelse 
kan tolkes som at kommunen er pliktig til å tilby samiske barn plass i en barnehage som 
bygger på samisk språk og kultur.     
 
Helse og omsorg 
Opplæring i samisk for ansatte i helse og omsorgsektoren. Det er forventet at andelen 
samisktalende øker i Tromsø kommune. Det kan skape større kommunikasjonsproblemer 
mellom helsepersonell og pasient. Ansatte innen helse og omsorg skal om mulig gis kulturell 
forståelse og samisk språkkunnskap for å kunne forstå pasientenes behov. Det handler om å 

se sin egen livsverden, kontekst, i forhold til andres livsverden. Kulturelle 

kommunikasjonsproblemer mellom helse- og sosialpersonell og samer handler om at 

personell ikke kjenner til eller forstår samers bakgrunn, tenke- og væremåte. Dette gjelder 
ikke bare eldreomsorgen men også psykiatri og rusomsorgen.  
 

Gáisi giellaguovddáš/ språksenter  
Styrke bemanningen og tilrettelegge lokaler i Tromsø by. Gáisi Giellaguovddáš-
språksenter tildeles ansvar for intern samisk språkundervisning og andre samiskrelaterte tiltak. 
Tiltakene som gjennomføres dekkes av tospråklighetsmidlene d.v.s. økte lønnskostnader og 
undervisningsmateriell. Med eventuelle nyansettelse forplikter kommunen seg til 
arbeidsgiveransvar, uansett størrelsen på tospråklighetsmidlene.    
 
Øvrige områder   
Informere berørte myndigheter om planene med å innlemme Tromsø kommune i 
forvaltningsområdet for samisk språk. Gjennom å sende ut den kommunale 
handlingsplanen for samisk språk til høring hos berørte myndigheter og organ, gis disse en 
mulighet for å uttale seg om handlingsplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forslag til videre arbeid og tidsplan for innlemmelse av Tromsø kommune i 
forvaltingsområdet for samisk språk. 
 
 
16. november 2010 
Kultur, oppvekst og idrettskomiteen (KIO) behandler sak om å opprette en handlingsplan for 
samisk språk. Kulturadministrasjonen har ansvar for å lage handlingsplanen.  
 
8. mars 2011 
Handlingsplan for samisk språk behandles av KIO og eventuelt sendes på høring; Sametinget, 
lokale samiske organisasjoner, kommunale enheter, lokale Fylkeskommunale og statlige 
organer, Tromsø universitet, Fornyings, administrasjons og kirkedepartementet (FAD), m.fl. 
 
3. mai 2011 
Rådmannen legger fram sak i kommunestyret om innlemmelse av Tromsø kommune i 
forvaltingsområdet for samisk språk, i henhold til ”Tromsø Kommunes handlingsplan for 
samisk språk”  
 
15. juni 2011 
Kommunestyret behandlar sak om å innlemme Tromsø kommune i forvaltingsområdet for 
samisk språk. Søknad om innlemmelse sendes til Fornyings,- administrasjons og 
kirkedepartementet. (FAD)  
 
1. januar 2013 
Kulturadministrasjonen tar ansvaret for oppstart og gjennomføring av handlingsplan for 
samisk språk i Tromsø Kommune.  
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