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Forord  

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet økonomiske og 

administrative konsekvenser av en rekke forslag til endringer i språkkapittelet i sameloven. 

Våre kontaktpersoner hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært Ole Magnus Drægni, Kari 

Løchen og Marit Aaberg. Ressurspersoner fra Sametinget, kommuner og fylkeskommuner i og utenfor 

forvaltningsområdet og relevante fylkesmenn har også kommet med nyttige innspill til utredningsarbeidet. 

Vedlegg 1 gir en samlet oversikt over hvem vi har hatt dialog med i løpet av prosjektperioden.  

Arbeidet er gjennomført i perioden fra september 2020 til oktober 2020. Rapporten er skrevet av Iselin Kjelsaas, 

Simen Pedersen og Live Nerdrum. Kristoffer Midttømme har kvalitetssikret arbeidet. 
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Sammendrag 

Språkkapittelet i sameloven regulerer rettigheter og plikter med formål om å legge til rette for at den samiske 

folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk. Med bakgrunn i den norske offentlige utredningen Hjerte-

språket foreslås det en rekke justeringer i samelovens språkkapittel.  Menons utredning omfatter å vurdere de 

økonomiske og administrative konsekvensene av de foreslåtte endringene. Vi har basert våre vurderinger på 

intervjuer med berørte aktører i dagens forvaltningsområde og tilgjengelig statistikk/litteratur.  

Vår vurdering er at økte krav til planlegging for å styrke samiske språk gir økte kostnader for kommunesektoren. 

Vi anslår at den reelle kostnadsøkningen samlet for kommunene og fylkeskommunene utgjør mellom 3,9 og 6,6 

millioner kroner per år. Flere av de foreslåtte tiltakene omfatter å redusere barrierene for å ta del i det nye språk-

området, sammenliknet med dagens forvaltningsområde for samisk språk, eksempelvis ved å innføre differens-

ierte krav til kommunene. Det er grunn til å tro at disse endringene utløser at flere kommuner ønsker å være en 

del av det nye språkområdet. Kommunenes respons avhenger naturligvis av beslutninger i kommunestyret, og er 

derfor svært usikker. Den samlede konsekvensen for kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn kan utgjøre 

mellom 0 og 54 millioner kroner per år. I hvilken grad innlemmelser utløser kostnadsdekkende tilskudd er 

naturligvis avgjørende for kommunenes beslutninger om innlemmelse. Forslagene omfatter også at et sted 

mellom 46 og 111 statlige virksomheter får krav om å svare på samisk ved skriftlige henvendelser og å informere 

om rettigheten. Effekten av forbedret tilbud og økt informasjon om rettigheter på antall skriftlige henvendelser 

på samisk er veldig usikker. Basert på begrunnede forutsetninger finner vi at eksempelvis 1 000 ekstra 

henvendelser på samisk per år gir en merkostnad på 3,0 millioner kroner per år. Anslaget omfatter ikke 

transaksjonskostnadene som knytter seg til å finne ut hvordan man går frem for å oversette, etablering av rutiner 

mv. (engangskostnader). Det er usikkert hvilke konsekvenser krav til likestilling av samisk og norsk i forvaltningen 

vil ha for språkutviklingskommunene. 

Forslagene til lovendringer kan samlet sett øke etterspørselen etter ressurser som kan oversette og tolke på 

nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Dette kan igjen øke prisene og bidra til økt konkurranse om allerede knappe 

ressurser. Det taler for at offentlig sektor sin mulighet til å følge opp forslagene på kort sikt er begrenset. Vår 

vurdering er at man bør etablere indikatorer på tilbudsomfanget og markedsbalansen (innenfor hvert samiske 

språk) og gradvis rulle ut lovendringene når det er kapasitet i systemet til å gjøre jobben. Parallelt bør det jobbes 

for å finne fellesløsninger for gjenbruk av oversatte tekster, effektiv deling av språkressurser og andre former for 

samarbeid.     

Vårt oppdrag har vært å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser 

Som en del av oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket og anmodningsvedtak 845, har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet utarbeidet et konsultasjonsgrunnlag der det foreslås nye regler i samelovens 

språkkapittel. Kun tiltak som faller inn under departementets ansvarsområde er vurdert. For å styrke beslutnings-

grunnlaget i det videre arbeidet, har departementet bedt om en utredning av de økonomiske og administrative 

konsekvensene av å innføre deres forslag til endringer i sameloven. I tillegg ønsker departementet overordnede 

innspill på hvordan de foreslåtte endringene kan organiseres på en hensiktsmessig og effektiv måte. Oppdraget 

er avgrenset til å omfatte endringsforslag som tilhører KMD sitt virkeområde. Vi vurderer med andre ord ikke 

konsekvenser av forslag som hører til andre departementers felt, som Helse- og omsorgsdepartementet, 

Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 
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Vi har vurdert økonomiske og administrative konsekvenser av ti endringsforslag 

Tiltakene som skal vurderes er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine forslag til endringer i 

samelovens språkregler. I tabell A oppsummerer vi kort endringsforslagene som skal utredes. 

Tabell A  Forenklet oversikt over forslag til endringer i samelovens språkregler 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Ytterligere beskrivelse av endringsforslagene 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

- Erstatte dagens forvaltningsområde med tredelt 

språkområdeordning.  

2 Presisering av at det er flere 

samiske språk i sameloven 

- Endre bestemmelsen om samisk språk i sameloven § 1-5 

slik at det slås fast at alle samiske språk er likeverdige, og 

liste opp hvilke samiske språk som omfattes 

3 Bortfall av rett til individuelle 

kirkelige tjenester 

- Opphevelse av § 3-6 i sameloven om individuelle 

kirkelige tjenester. 

4 Endringer av rettigheter til 

muntlig og skriftlig svar på samisk 

- Innføre bestemmelse om rett til svar på samisk som 

opphever begrepet regionale offentlige organ i 

sameloven.  

- Rett til svar på samisk differensieres ut fra de ulike 

kommunekategoriene.  

- Endringen avhenger av forslag 1. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

- Innføre ny bestemmelse i sameloven om at offentlige 

organer omfattet av bestemmelsene om rett til svar på 

samisk skal opplyse om det. 

6 Økte krav til oversettelse av 

kunngjøringer og skjema på 

samisk 

- Klargjøring av bestemmelsen om oversettelse i 

sameloven, der det spesifiseres hvem som har ansvar. 

7 Krav til likestilling av samisk og 

norsk i språkutviklingskommuner 

- Bestemmelse i sameloven om at samiske språk skal være 

likestilt med norsk i den kommunale forvaltningen i 

språkutviklingskommuner 

- Endringen avhenger av forslag 1. 

8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging 

- Ny bestemmelse i sameloven om at kommuner og 

fylkeskommuner i det samiske språkområdet skal 

fastsette overordnede mål og strategier for å styrke 

samiske språk. 

9 Innføre mulighet til å lyse ut 

stillinger med samisk 

språkkunnskap som ønsket eller 

nødvendig kvalifikasjon 

- Lovbestemmelse som angir adgangen til å stille samiske 

språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige 

kvalifikasjoner ved ansettelse.  

10 Innføre at ansatte har rett til å 

skaffe seg kunnskap i samisk,  

dersom organet har behov for 

slik kompetanse 

- Lovformulering hvor rett til permisjon med lønn for å 

skaffe seg kunnskap i samisk for tilsatte i offentlige 

organer, når de har behov for slik kunnskap. 
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Vår gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser for kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, 

Sametinget, øvrige statlige virksomheter og statsbudsjettet peker på at de fleste endringsforslagene har 

begrenset betydning. I det følgende oppsummer vi konsekvensene av de endringsforslagene som etter våre 

vurderinger vil ha signifikant betydning.   

Krav til kommunal planlegging koster mellom 3,9 og 6,6 millioner kroner per år 

Basert på en kartlegging av i hvilken grad kommunene og fylkeskommunene i forvaltningsområdet planlegger for 

å styrke samisk språk i dag, mener vi det er god grunn til å tro at kravet utløser merkostnader for kommune-

sektoren. Flere kommuner og fylkeskommuner har i dag utarbeidet planer for styrking av samisk språk. Således 

tilfredsstiller de delvis kravet om planlegging som foreslås. Vi har valgt å skille på den faktiske merkostnaden 

(reell konsekvens) og merkostnaden lovendringen forventes å utløse ift. dagens lov (teoretisk konsekvens). Hvis 

man skal kompensere kommunene bør det gjøres med bakgrunn i den teoretiske konsekvensen. I tabell B 

sammenstilles våre anslag. Som vi ser fra tabellen, mener vi at kostnaden reelt sett vil ligge et sted mellom 3,9 

og 6,6 millioner kroner per år.   

Tabell B Anslag på økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene og fylkeskommunene av å 
innføre krav om planlegging for å styrke samiske språk (forslag 8), i millioner kroner per år 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunene? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana 

kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

0,8 - 1,6 1,6 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

1,9 - 3,8 3,8 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

1,2 1,2 

Samlet årlig kostnad 3,9 - 6,6 6,6 

Kilde: Menon Economics 

Kostnader ved flere innlemmelser kan utgjøre alt fra 0 til 54 millioner kroner per år 

Forslaget til lovendring innebærer at kravene som stilles til å være en del av språkområdeordningen reduseres. 

Usikkerheten rundt hvor mange kommuner som blir med i det nye språkområdet som følge av disse forslagene 

til lovendring er stor. Basert på et lavt, et middels og et høyt anslag, og anslag på merkostnaden av innlemmelse, 

ender vi opp med at kostnadskonsekvensen er et sted mellom 0 og 50 millioner kroner per år, se tabell C. 

Anslagene omfatter ikke kostnaden ved omstilling i kommunene.  
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Tabell C Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser ved at nye kommuner blir innlemmet i det 
nye språkområdet, i millioner kroner per år* 

 Lavt anslag (null 

kommuner) 

Middels anslag (2+2 

kommuner) 

Høyt anslag (5+5 

kommuner) 

Nye 

språkvitaliseringskommuner 

0 9,0 22,5 

Nye bykommuner med særskilt 

ansvar for samisk(e) språk 

0 11,0 27,5 

Samlede kostnader 0 20,0 50,0 

*For disse anslagene er den reelle og teoretiske konsekvensen sammenfallende. Kilde: Menon Economics 

Utover dette vil en innlemmelse av kommuner påføre fylkeskommunene og fylkesmennene ekstrakostnader. 

Samlet sett vil merkostnaden for kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn være på mellom 0 og 54 millioner 

kroner per år. 

Krav til skriftlig svar på samisk kan utløse kostnader for statlige virksomheter 

I samråd med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget, anslår vi at 

endrede krav til skriftlig svar på samisk berører et sted mellom 49 og 111 statlige virksomheter. I praksis vil det 

si at 49-111 statlige virksomheter skal svare skriftlig på samiske språk hvis de får skriftlige henvendelser på samisk 

(sør-, lule- og nordsamisk). Alt tyder på at virksomhetene i liten grad svarer på samisk i dag, og anslagsvis rundt 

10 virksomheter gjør dette. 

Effekten av forbedret tilbud og økt informasjon om rettigheter på antall skriftlige henvendelser på samisk er 

veldig usikker. Vi har valgt å sette opp et regneeksempel der vi ser bort fra transaksjonskostnadene som knytter 

seg til å finne ut hvordan man går frem for å oversette og etablering av rutiner (engangskostnader). Forut-

setningene for regneeksempelet er gjennomgått i delkapittel 16.7. Basert på forutsetningene har vi beregnet den 

samlede kostnaden ved ulike forutsetninger knyttet til lovendringens effekt på antall henvendelser, se figur A.  

Figur A Sammenheng mellom lovforslagets effekt på antall skriftlige henvendelser på samisk og samlede 
kostnader, i millioner kroner per år 

 

Kilde: Menon Economics 
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Det store spørsmålet som vi ikke kan gi svar på er hvor mange ekstra henvendelser lovendringen vil utløse. Som 

vi ser fra figuren, er eksempelvis merkostnaden ved 1 000 ekstra henvendelser på samisk anslått til 3,0 millioner 

kroner. Hvis hver av de 18 000 personene som er innmeldt i Sametinget sitt valgmanntall sender en skriftlig 

henvendelse på samisk hvert tiende år, gir det oss 1 800 henvendelser på samisk per år. Det gir oss en årlig 

kostnad på 5,3 millioner kroner per år. 

Man bør jobbe for god utnyttelse av samiskspråklige ressurser 

En begrensende faktor for å realisere endringsforslagene, og å generelt lykkes med å ivareta samelovens språk-

regler, er tilgang til samiskspråklige ressurser (ansatte, tolker og oversettere) for å ivareta nåværende og økt 

etterspørsel etter slik kompetanse. Endringene kan føre til at etterspørselen etter de samme ressursene øker på 

kort sikt. Det vil ifølge økonomisk teori gjøre at prisene øker. På sikt vil imidlertid flere som utdanner seg innen 

samiske språk og økt anerkjennelse av samiske språk bidra til at dette jevner seg ut.  

Samfunnet, og de offentlige organene som i dag og i fremtiden vil omfattes av samelovens språkregler, vil dra 

nytte av at de knappe ressursene utnyttes på best mulig måte. Det kan blant annet gjøres gjennom ulike former 

for samarbeid og felles løsninger. Vi har blant annet blitt informert om at Sametinget har foreslått en statlig 

tolke- og oversettertjeneste (senter som formidler slike tjenester). Mye av arbeidet som har blitt gjort, og gjøres, 

kan også deles på tvers av offentlige organer, for eksempel oversettelse av tekst og skjemaer på nett. Innsatsen 

bør også rettes inn der det kaster mest av seg, eksempelvis mot å oversette informasjon som er av interesse og 

nytte for den samiske befolkningen. I tillegg bør man fortsette med å utvikle og ta i bruk gode digitale løsninger. 

Dette er også fremhevet i NOU 2016: 18 og Meld. St. 31 (2019-2020).  

Tilskudd til tospråklighet og språkutvikling 

Tilskuddet til tospråklighet og språkutvikling vil kunne påvirkes av forslag til endringer. Det vil sannsynligvis være 

behov for økt finansiering som følge av forslag til endringer og innlemmelser av nye kommuner i språkområde-

ordningen. Ved en differensiert språkområdeordning vil det trolig uansett være behov for å justere hvordan 

tospråklighetsmidlene tildeles. Flere av våre informanter trekker frem viktigheten av at kostnadene til å ivareta 

samelovens språkregler dekkes gjennom tilskuddene, og at det er forutsigbarhet i midlene man får. Økt ramme 

bør stå i stil med de endringene som innføres. Midlene som gis er også med på å bestemme hvilken innsats som 

kan rettes mot å bevare og utvikle samiske språk.  

Tidspunkt for implementering  

Prøveordninger eller gradvis utrulling av forslag kan senke barrierer for innmeldelse og sikre ivaretakelse av 

reglene.  Gradvis utrulling vil også bidra til at det er en bedre balanse mellom ressurser som kan samisk (tilbudet) 

og etterspørselen etter samiskspråklige ressurser – både internt i virksomhetene og i markedet for tolke- og 

oversettelsestjenester. Det vil sannsynligvis også bidra til lavere kostnader for virksomhetene som er en del av 

det nye språkområdet. Det kan også være nyttig å gjennomføre en nullpunktsmåling og etablere indikatorer for 

å følge utviklingen.  

Tydeliggjøring av praktisk betydning 

Vi har også fått innspill om at det i dag er en barriere at kommuner ikke forstår godt nok, eller må bruke mye 

ressurser på å forstå, hva det innebærer i praksis å bli en del av forvaltningsområdet/språkområdeordningen. 

Dersom dette ble tydeliggjort, eksempelvis gjennom videreutvikling av det arbeidet Sametinget allerede gjør, 

kunne det trolig ha senket barrierene for å vurdere innmeldelse, eller i alle fall hjulpet kommunene i vurdering-

ene. Det er også noe uklarhet rundt hva enkelte av forslagene vil si i praksis. For eksempel synes det ikke å være 

helt klart hva forslag om likestilling av samisk og norsk, hvor samisk og norsk i forvaltningen benyttes omtrent 
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like mye, faktisk vil si og i hvor stor grad dette kravet skal tolkes ordrett. Videre kan det være ulik forståelse av 

hva «aktivt informere» vil si for forslaget om å innføre plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk. 

Eventuelle justeringer av disse eller andre bestemmelser og formuleringer kan være med på å påvirke hvor mye 

ressurser forslagene krever.   
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1. Bakgrunn og problemstillinger 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

I 2014 satte regjeringen ned samisk språkutvalg som hadde som oppgave «å redegjøre for gjeldende ordninger, 

tiltak og regelverk knyttet til de samiske språkene, og vurdere hvordan disse kan tilpasses dagens organisering 

av offentlig sektor og sikre funksjonelle og likeverdige offentlige tjenester på samisk». Formålet var å utarbeide 

forslag til lovendringer som skulle styrke samisk språk og samiske språkbrukeres rettigheter.  Utvalget leverte sin 

endelige utredning, NOU 2016: 18 Hjertespråket, i oktober 2016. Stortinget responderte med å fatte 

anmodningsvedtak 845 som ba regjeringen «om å ha en særlig oppmerksomhet rettet mot sørsamisk språk og 

sammenhengene mellom språk, kultur og næring, og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med konkrete 

forslag til oppfølging». I 2017 ble rapporten sendt ut på en bred, offentlig høring. 

Som en del av oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket og anmodningsvedtak 845, har Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) utarbeidet et konsultasjonsgrunnlag der det foreslås nye regler i 

samelovens språkkapittel (kapittel 3). Kun tiltak som faller inn under departementets ansvarsområde er vurdert. 

For å styrke beslutningsgrunnlaget i det videre arbeidet, har departementet bedt om en utredning av de 

økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre deres forslag til endringer i sameloven. 

1.2. Problemstillinger 

Hovedproblemstillingen for utredningen er: Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene av forslag 

til endringer i sameloven kapittel 3, sammenliknet med de økonomiske og administrative konsekvensene 

forbundet med dagens innretning? 

Følgende hovedspørsmål vurderes: 

• I hvilket omfang vil de foreslåtte tiltakene føre til økt arbeidsmengde for forvaltningen? 

• I hvilket omfang vil de foreslåtte tiltakene utløse et behov for nye stillinger? 

• I hvilket omfang vil de foreslåtte tiltakene medføre andre administrative konsekvenser? 

I tillegg ønsker departementet overordnede innspill på hvordan de foreslåtte endringene kan organiseres på en 

hensiktsmessig og effektiv måte. 

1.3. Avgrensning 

Oppdraget er avgrenset til å omfatte endringsforslag som tilhører KMD sitt virkeområde. Vi har med andre ord 

ikke vurdert konsekvenser av forslag som hører til andre departementers felt, som Helse- og omsorgs-

departementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 
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2. Samiske språk i Norge 

2.1. De ulike samiske språkene 

Det finnes ti ulike samiske språk eller dialekter. Samisk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge 

finnes det seks samiske språk, hvor de mest utbredte er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Det bor samer i 

hele Norge, men nordsamisk snakkes hovedsakelig i Finnmark og Troms, samt i Tjeldsund og Evenes i Nordland, 

lulesamisk snakkes særlig i Nordland, og sørsamisk snakkes i områder mellom Saltfjellet i nord og Engerdal i sør 

(Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2009).  

Figur 2.1   Samiske områder 

 

Kilde: Handlingsplan for samiske språk (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 2009).  

UNESCO har klassifisert nordsamisk som truet, med anslagsvis 30 000 som snakker språket. Lulesamisk og 

sørsamisk klassifiseres som alvorlig truet, med henholdsvis 2 000 og 500 som anslag på antall personer som 

snakker språket.1 Ifølge regjeringens nettside om fakta om samiske språk2 er det generelle inntrykket at bruken 

av samiske språk i det daglige er i tilbakegang. Dette gjelder blant annet lulesamisk og sørsamisk som har vært 

under press fra majoritetssamfunnet for øvrig. Lulesamisk og sørsamisk er minoritetsspråk også i samisk 

sammenheng. Nordsamisk har den senere tiden fått en sterkere posisjon i samfunnet gjennom utvikling av 

samiskspråklige rettigheter i sameloven og opplæringsloven og ulike tiltak. Samisk språkutvalg erfarer også at 

det synes å være en økende interesse for å ta samiske språk «tilbake» og i bruk. Likevel er det fortsatt store 

utfordringer når det kommer til utvikling og bevaring av samiske språk fremover.  

Muntlig språk står sterkt i den samiske kulturen, og samisk skriftspråk er relativt nytt i Norge. Nordsamisk fikk 

offisielt skriftspråk i 1951, og har senere fått ny skrivemåte. Sørsamisk fikk rettskriving godkjent til skolebruk i 

1978 og lulesamisk fikk skriftspråk i 1983. Det er flere samer som behersker muntlig samisk, men i mindre grad 

behersker skriftspråket, spesielt blant de eldre. De unge har i større grad enn de eldre skriftlig kompetanse i 

 

1 http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap  
2https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/fakta-om-samiske-
sprak/id633131/#nord  

http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/fakta-om-samiske-sprak/id633131/#nord
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/fakta-om-samiske-sprak/id633131/#nord
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samisk, jf. samisk språkundersøkelse fra 2012 (Nordlandsforskning, 2012). Dette har blant annet sammenheng 

med opplæringen i skriftlig samisk språk. Nordsamisk og lulesamisk har likheter som gjør at de kan forstås, hvorav 

disse språkene ikke er forståelig med sørsamisk. Vi har blitt fortalt at forskjellene mellom nord- og lulesamisk kan 

sammenliknes med forskjellene mellom norsk og svensk, hvorav forskjellene mellom sørsamisk og nord-

/lulesamisk ville tilsvart forskjellene mellom norsk og islandsk. I NOU 2016: 18 står det at «utvalget vil fremheve 

at en anerkjennelse av disse språkenes [nord-, sør- og lulesamisk] status som egne og likeverdige språk, og 

behovet for særskilte tiltak fra nasjonale myndigheter og Sametinget, derfor vil være avgjørende for en positiv 

utvikling av de samiske språkene, og da særlig for sør-, og lulesamisk».  

2.2. Antall samiskspråklige i Norge 

Det finnes ikke en fullstendig oversikt over hvor mange samer som bor i Norge. Årsaken til dette er blant annet 

at det ikke blir gjort registreringer på etnisk grunnlag. Per juni 2019 var det 18 103 personer registrert i 

Sametingets valgmanntall, jf. Meld. St. 31 (2019-2020). Antallet som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall 

gir imidlertid ikke et klart bilde av språksituasjonen i kommunen, og viser dessuten kun stemmeberettigede. 

I NOU 2016: 18 ble det foreslått å endre folkeregisterloven slik at samisk språkbruk/-tilknytning kan registreres i 

folkeregisteret. Fra og med 22. oktober 2019 åpnet forskriften til folkeregisterloven opp for at den enkelte kan 

registrere seg som nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk språkbruker. Denne registreringen vil derimot heller 

ikke gi en komplett oversikt over samiske språkbrukere fordi det er frivillig å registrere seg og fordi brukeren av 

eget initiativ må registrere dette elektronisk, noe som kan virke som en barriere for noen. 

Ingen av kommunene i forvaltningsområdet har til vår kjennskap et verktøy for å kartlegge innbyggere med 

samiskspråklig kompetanse og/eller samisk opprinnelse i kommunen. Noen av kommunene har gitt anslag på 

hvor mange de tror har samiskspråklig kompetanse, men understreker at det er knyttet betydelig usikkerhet 

rundt tallet og at det er stor variasjon i språkkunnskapene. Den eneste aktøren vi har snakket med som direkte 

har kartlagt dette er Fylkeskommunen i Trøndelag. De fortalte at de om lag 1500 respondentene som deltok i 

HUNT 4 ble spurt om de betraktet seg selv som samisk. Målgruppen for undersøkelsen var befolkningen over 18 

år i Trøndelag. 

Det finnes statistikk på omfanget av barn som benytter seg av samiskspråklige tilbud i barnehage og skole. I 2019 

var det 836 barn som fikk samisk barnehagetilbud i 2019, noe som er 78 flere enn året før. 539 av barna fikk 

samisk barnehagetilbud innenfor forvaltningsområdet for samiske språk. I grunnskolen hadde 857 elever i 

skoleåret 2019/2020 all undervisning på samisk. Figur 2.2 under viser utviklingen i antall elever i grunnskolen 

med samisk som første- og andrespråk (samlet for de tre språkene). I 2019 var det totalt 1455 elever med samisk 

som andrespråk og antallet har økt siden 2016. Når det gjelder antallet med samisk som førstespråk ligger det i 

2019 på 954 og nivået har holdt seg relativt stabilt siden 2004. 
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Figur 2.2   Antall elever på grunnskolen med samisk som første og andrespråk 

 

Kilde: «Samiske tall forteller 12» og Meld. St. 31 (2019-2020). Bearbeidet av Menon Economics. 

Flesteparten av elevene lærer nordsamisk; i 2019 har 893 elever nordsamisk som førstespråk og 1 293 har 

nordsamisk som andrespråk. I tillegg er det 28 elever med sørsamisk som førstespråk og 85 med sørsamisk som 

andrespråk, mens det er 33 elever har lulesamisk som førstespråk og 77 har det som andrespråk. I videregående 

skole er det registrert 178 elever med samisk som førstespråk skoleåret 2019/2020, og av disse bruker 174 

nordsamisk og 4 sørsamisk. Til sammen 264 elever i videregående skole har samisk som andrespråk, der 243 har 

nordsamisk, 15 lulesamisk og 6 sørsamisk, jf. Meld. St. 31 (2019-2020).  

2.3. Fornorskingsprosess og viktighet av samiske språk 

Spesielt fra perioden etter 1840 har det foregått en fornorskingsprosess blant samer i Norge (NOU 2016: 18). Det 

gjaldt særlig i skole- og språkpolitikken, hvor det ble satt i gang flere tiltak for å bidra til at samer snakket norsk, 

og ikke samisk. Samene har over lengre tid opplevd stigmatisering av samisk språk og kultur, vært utsatt for 

assimileringstankegang og nedverdigende handlinger som skallemålinger og andre tiltak for å studere 

«primitive» folkeslag. Rundt starten av 1900-tallet ble samiske og kvenske navn oversatt til norsk, ofte uten å 

ivareta opprinnelig betydning av navnet (for eksempel ble Jiepmaluokta, som betyr kobbebukta, fornorsket til 

Hjemmeluft). Det var en tanke om at samene måtte kunne norsk for å klare seg i samfunnet og få bedre levekår, 

som i dag kan betegnes som nedlatende. Det ble bygd opp ca. 50 internatskoler i Finnmark fram til andre 

verdenskrig, som bidro i fornorskingsprosessen. Etter andre verdenskrig ble det i større grad nødvendig å kunne 

norsk, og mange samer valgte å framstå som norske. Samisk språkutvalg fastslår at den norske stat gjennom 

fornorskingsprosessen begikk overgrep mot den samiske befolkningen.  

Mot slutten av 1940-tallet begynte holdningene mot samisk å endre seg. Det har også sammenheng med FNs 

menneskerettighetserklæring fra 1948. Det ble etter hvert satt i gang flere tiltak for å styrke og fremme samisk 

kultur, blant annet etablering av organisasjoner, samiske skoler med mer. Sametinget har også hatt mye å si. 

Samtidig har det vært utfordrende å reversere virkningene av fornorskingsprosessen. Som det fremheves i NOU 

2016: 18, kan de langsiktige konsekvensene av fornorskingsprosessen, også gjennom overføring mellom 

generasjoner, «gi negativ påvirkning med hensyn til helse- og levekår og i møte med det offentlige tjeneste-
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apparatet». Gjennom fornorskingsprosessen ble samene stilt ovenfor et dilemma, hvor det å fremstå som same 

kunne gi følelse av mindreverd, og det å fremstå som norsk kunne gi følelse av svik mot familie og kultur.  

Samisk språkutvalg trekker fram at samiske språk er av sentral betydning for bevaring og utvikling av samisk 

kultur. Det er en tett sammenheng mellom språk og kultur, og språk er en sterk identitetsmarkør. Utviklingen av 

samiske språk kan derfor ha stor betydning for den enkelte, og påvirke helse og levekår, og for bevaring av den 

samiske kulturen.  

2.4. Ansvar for å ivareta samiske språk 

Alle samiske språk er som utgangspunkt likeverdige og likestilte språk, både med andre samiske språk og norsk. 

Iht. Grunnloven § 108, har staten et ansvar for å legge til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin 

kultur og sitt samfunnsliv. Norge har også internasjonale forpliktelser knyttet til nord-, sør- og lulesamisk som 

legger føringer, blant annet ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater og FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. FN har også en egen erklæring om urfolks rettigheter. I 

NOU 2016: 18 står det at retten til ikke-diskriminering iht. folkeretten omfatter et krav om likebehandling av like 

situasjoner, men også særbehandling av de som er kulturelt forskjellige fra majoritetsbefolkningen. Samene har 

som hovedregel rett til å bruke samisk språk internt og eksternt innenfor samfunnsområdene, og Norge har en 

forpliktelse til å sørge for at retten blir realisert. Samtidig må kravene ses i lys av økonomiske ressurser. Norge er 

ifølge NOUen forpliktet til å iverksette vidtrekkende tiltak og bevilge betydelige midler for å innfri de samiske 

språklige rettighetene.   

Staten har ansvar for vern og videreutvikling av samiske språk i Norge, blant annet ved å formulere lover og legge 

til rette for samisk språk gjennom bevilgninger. Regjeringen har det overordnede ansvaret for at nasjonale og 

internasjonale regler for samiske språk følges opp og at det legges til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt 

språk. Sametinget forvalter tospråklighetsmidler for kommuner og fylkeskommuner og har ansvar for utviklingen 

av samiske språk. Sametinget er øverste myndighet for språkutvikling, normering og samisk rettskriving. 

Kommuner, fylkeskommuner og statlige etater har ansvar for gjennomføring av samelovens språkregler, og har 

her en rolle i å legge til rette for bruk av samiske språk.  

Samisk språkutvalg mener at det viktigste enkelttiltaket for å sikre bevaring og vitalisering av samiske språk, er 

samiskspråklige barnehager, som må følges opp med tiltak som sikrer videre utdanningsløp med opplæring i 

samiske språk. Det er en hovedutfordring i dag å klare å oppfylle retten til samiskopplæring. Utvalget påpeker at 

barns språklæring er nøkkelen til språkvitalisering. På lengre sikt er målet å igjen få økt språkoverføring innenfor 

familien. Opplæringsloven kapittel 6 regulerer retten til samisk opplæring. Iht. § 6-2 har blant annet alle i 

grunnskolealder i det samiske forvaltningsområdet rett til opplæring i og på samisk. Utenfor forvaltningsområdet 

har samer i grunnskolealder rett til opplæring i samisk, og minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i 

og på samisk har rett til slik opplæring så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Elever avgjør selv om de 

vil ha opplæring i og på samisk fra og med 8. trinn. Iht. § 6-3 har også samer i videregående opplæring rett til 

opplæring i samisk.  

2.5. Identifiserte utfordringer 

Da samelovens språkregler ble vedtatt i 1990, var det bare nordsamiske kommuner i forvaltningsområdet for 

samisk språk (forvaltningsområdet er nærmere beskrevet i delkapittel 3.2). Samene utgjør en mindre del av 

befolkningen for flere av kommunene som senere har blitt innlemmet i forvaltningsområdet. Det er også flere 

samer som har flyttet fra de tradisjonelle samiske områdene til byer og større tettsteder. For slike byer eller 
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tettsteder vil de samiskspråklige gjerne være få i forhold til kommunens innbyggere. Samelovens regler tar i liten 

grad høyde for ulikheter i kommunene og at store deler av den samiske befolkningen bor utenfor 

forvaltningsområdet, jf. NOU 2016: 18. Det kan også være begrensende for om kommuner ønsker å være en del 

av forvaltningsområdet.  

Nordsamisk står forholdsvis sterkt i Indre Finnmark, men situasjonen for nordsamisk er sårbar i områder utenfor 

forvaltningsområdet. Lulesamisk og sørsamisk anses også som svært sårbare språk, selv om de er i en 

revitaliseringsfase. Det er store forskjeller i hvordan samisk språk følges opp blant kommuner i 

forvaltningsområdet for samisk språk, og ulike kommuner har ulike utfordringer og behov. En hovedutfordring 

er imidlertid å sikre at språkrettighetene blir fulgt opp og ivaretatt.  

Siden samelovens språkregler ble vedtatt har det også skjedd en utvikling i offentlig forvaltning, blant annet når 

det gjelder utbredelsen av lokale eller regionale tjenestekontor. Tjenester som tidligere ble utført ved slike 

tjenestekontor, blir nå oftere utført av organer med landsdekkende funksjoner, og i større grad digitalt. Det 

gjelder for eksempel Skatteetaten, Statens vegvesen og Arkivverket. Organisatoriske endringer kan gjøre at 

lokale offentlige organer som tidligere har vært omfattet av språkreglene i sameloven, ikke lenger vil være det 

framover. Ifølge NOU 2016: 18 er mange av reglene til dels utdaterte.  

Det trekkes også frem som en utfordring i NOU 2016: 18 og i KMD sitt innspill at ansatte i lokale og regionale 

offentlige organer ikke har tilstrekkelige samiskkunnskaper til å besvare henvendelser på samisk, noe som kan 

gjøre språkreglene vanskelig å gjennomføre. Blant annet er det en forutsetning for å kunne gi svar på samisk at 

man har tilgang på ressurser med samiskspråklig kompetanse enten innad i virksomheten eller gjennom 

samarbeid eller kjøp av tjenester. KMD påpeker at man må regne med at det er et underforbruk av retten til svar 

på samisk på grunn av manglende tilgang på personell med samiskspråklig kompetanse og manglende kjennskap 

til rettigheter i forvaltningen og blant språkbrukere.  

NOU 2016: 18 nevner også flere andre utfordringer knyttet til samiske språk. Blant annet nevnes utfordringer 

med rett til opplæring og bruk av samiske språk, synlighet og bevissthet rundt språkene og behov for terminologi 

og arenaer hvor man kan bruke språket i fellesskap. Norut (2019) peker også på gjennomgående utfordringer 

med å rekruttere kompetente medarbeidere med sørsamisk språk- og kulturkompetanse. Det samme gjelder for 

lulesamisk. 
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3. Dagens situasjon (nullalternativet) 

3.1. Beskrivelse av sameloven og språkkapittelet 

Samelovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt 

språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Sameloven inneholder primært regler om Sametinget, herunder valgregler 

og Sametingets kompetanse, og om bruk av samiske språk både innenfor og utenfor forvaltningsområdet for 

samiske språk.  

Samelovens språkregler gir borgerne språklige rettigheter i møte med offentlige organ og tjenesteyting. De fleste 

bestemmelsene gjelder for forvaltningsområdet for samisk språk, se kapittel 3.2. Samelovens språkregler stiller 

også krav utover dagens forvaltningsområde, blant annet når det gjelder krav til oversettelse av lover og 

forskrifter av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkningen. Samelovens språkregler må ses 

på som minimumsregler/-rettigheter. Kommunene eller andre kan imidlertid fritt gjøre mer enn hva som kreves 

av loven, og offentlige organ utover de som direkte berøres av lovverket oppfordres til å ivareta hensyn til 

samiske språkbrukere.  

3.2. Forvaltningsområde for samiske språk 

Det er i dag 13 kommuner som er del av forvaltningsområdet for samiske språk. I forvaltningsområdet er samisk 

og norsk likestilt i henhold til sameloven kapittel 3. Innbyggerne i forvaltningsområdet har språklige rettigheter i 

møte med offentlige organ, blant annet rett til svar på samisk (skriftlig og muntlig) ved henvendelse til et offentlig 

lokalt organ. Kommuner og fylkeskommuner i forvaltningsområdet mottar tospråklighetstilskudd fra Sametinget.  

Kommunene i dagens forvaltningsområde har de samme forpliktelsene overfor sine samiskspråklige innbyggere. 

Det er derimot stor variasjon mellom kommunene når det gjelder andelen samiskbrukere i kommunene og 

utfordringene de har knyttet til samisk språk. Situasjonen i dag er at det er underdekning av rettighetene som 

følger av samelovens språkregler, i hovedsak på grunn av mangel på menneskelige ressurser med samisk 

språkkompetanse. Intensjonen til departementet er å i større grad gjøre reglene differensierte og dermed mer 

tilpasset situasjonen i de ulike kommunene. Tanken er at dette vil forbedre kommunenes arbeid med samisk 

språk ved at det blir lettere å vektlegge de mest effektive og målrettede tiltakene. I tillegg kan færre antall krav 

åpne for at også kommuner med lave andeler samiskspråklige vil være mer interessert i å melde seg inn i 

forvaltningsområdet. 

Kommunene som er del av forvaltningsområdet i dag, er vist i figuren under. Kautokeino, Karasjok, Porsanger, 

Nesseby, Tana, Kåfjord, Tjeldsund og Lavangen er del av det nordsamiske området, Hamarøy er i det lulesamiske 

området og Røyrvik, Røros, Hattfjelldal og Snåsa er i det sørsamiske området. Fylkeskommunene i Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet gjennom kommunene i forvaltnings-

området.  
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Figur 3.1 Forvaltningsområdet for samisk språk per august 2020  

 

Kilde: SSB og Regjeringen.no, bearbeidet av Menon Economics 

Da samelovens språkregler ble vedtatt, ble Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana og Kåfjord innlemmet 

i forvaltningsområdet for samisk språk. Øvrige kommuner som senere har blitt innlemmet har gjennomgått en 

prosess hvor kommunen har vurdert og søkt om innlemmelse. Sametinget har på forhånd gjerne informert om 

hva det vil si å være en del av forvaltningsområdet. Det må være flertall i kommunestyret som vedtar å sende 

inn en søknad. Ofte har de da utredet språksituasjonen og sender inn søknad sammen med en utredning til 

departementet som begynner behandlingen. Etter dagens praksis må en kommune søke til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet om innmelding i forvaltningsområdet. Sametinget bes om å gi et utsagn og 

vurderer økonomiske og administrative konsekvenser, og konsekvenser for språk og kultur. Deretter er det en 

høringsrunde og eventuelt vedtak om innlemmelse. Innmelding skjer offisielt gjennom forskriftsendring. 

3.3. Samarbeidsavtaler mellom offentlige virksomheter og Sametinget 

Det er etablert samarbeidsavtaler mellom de respektive kommunene i forvaltningsområdet for samiske språk og 

Sametinget. Avtalene regulerer blant annet fordeling av tospråklighetsmidler. Kommunene rapporterer årlig og 

det gjennomføres årlige møter mellom Sametinget og kommunene, i tillegg til møter mellom politikere 

annethvert år for å følge opp samarbeidsavtalen. Det er også etablert samarbeidsavtale mellom KS og Sametinget 

som skal sikre et formalisert og systematisk samarbeid i saker med felles interesser.  
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Boks 3.1  Sametinget 

Sametinget (nordsamisk: Sámediggi, sørsamisk: Saemiedigkie, lulesamisk: Sámedigge, skoltesamisk: 

Sää´mtee´ǧǧ, umesamisk: Sámiediggie, pitesamisk: Sámedigge) er et folkevalgt organ for samene i Norge. 

 

39 representanter velges fra 7 valgkretser hvert fjerde år. Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og 

fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og 

arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 

samfunnsliv. 

 

Det første sametingsvalget ble avholdt høsten 1989 og det første offisielle Sameting ble åpnet 9. oktober 1989 

i Karasjok av kong Olav V. 

Kilde: Sametinget 

Sametinget har også avtaler med bykommuner som har en større samisk befolkning utenfor forvaltnings-

området. Det er etablert avtaler med Alta, Tromsø, Trondheim, Bodø og Oslo. Målet med byavtalene er et aktivt 

og målrettet samarbeid med regionale og lokale myndigheter for å styrke og utvikle samisk kultur, språk og 

samfunnsliv. Samarbeidsavtaler med bykommuner bidrar til at utfordringer i samepolitiske saker ikke overlates 

til enkeltmenneskers engasjement, men får en institusjonell ramme. I tillegg bidrar avtalene til at samer i de 

aktuelle byene får et bedre tjenestetilbud. Avtalene har stor symbolsk betydning for samene i byene det gjelder, 

da det er en direkte anerkjennelse av deres tilstedeværelse. 

Det er også etablert avtaler med fylkeskommunene, som omhandler mer enn tospråklighetsmidlene. Sametinget 

har samarbeidsavtaler med Finnmark fylkeskommune (2018-2020), Troms fylkeskommune (2019-2020), 

Nordland fylkeskommune (2019-) og Trøndelag fylkeskommune (2019-2022). 

Sametinget har også inngått fem forpliktende samarbeidsavtaler med følgende seks statlige virksomheter: 

• Universitetet i Oslo om forvaltning av samiske menneskelige levninger ved Universitetet i Oslo (De 

Schreinerske Samlinger). 

• Likestillings- og diskrimineringsombudet for å sikre gode samarbeidsrelasjoner på konkrete områder og 

støtte opp om hverandres arbeid for likestilling og antidiskriminering. 

• Helse Nord RHF, med formål om å fremme en utvikling av spesialisthelsetjenester som ivaretar den 

samiske befolkningens rett til likeverdige helsetjenester, og sikre at tjenestene er tilrettelagt samiske 

pasienters språklige og kulturelle bakgrunn. 

• Innovasjon Norge, med formål om å samarbeide om næringsutvikling i samiske områder. 

• Samisk kunstnerråd, med formål om å etablere retningslinjer, gjensidig ansvar og forpliktelser for 

fremtidige forhandlinger om samisk kunstneravtale og øvrig samarbeid mellom partene om samisk 

kunstpolitikk. 

3.4. Tilskudd til tospråklighet og språkutvikling 

Sametinget ble i 1999 organisert som en virksomhet med særskilte fullmakter (nettobudsjettert) for å 

imøtekomme målsetningen om at Sametinget skal ha stor frihet og mulighet til å foreta egne prioriteringer for 

fremtiden til samisk kultur og samfunnsliv. Som nettobudsjettert virksomhet tildeles Sametinget de årlige 

bevilgingene gjennom statsbudsjettet. Sametinget gis på denne måten et særlig selvstendig ansvar og frihet til 

selv å fordele bevilgningene etter egne prioriteringer. Helt siden forvaltningsområdet ble etablert har Sametinget 

fått økte bevilgninger når nye kommuner innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk. 
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Sametinget tildeler hvert år midler til ulike tiltak for å styrke og utvikle samiske språk i Norge. Midlene går til 

kommuner og fylkeskommunene i forvaltningsområdet for samisk språk, til språksentre og ulike søkerbaserte 

prosjekter. I tillegg forvalter Sametinget tilskudd til barnehagetilbud, læremidler og stipender. 

Sametingets tospråklighetstilskudd skal dekke kommuners og fylkeskommuners utgifter med å tilrettelegge for 

samiske språk og oppfylle samelovens språkregler. I hvilken grad tospråklighetsmidlene skal dekke alle utgiftene 

kommunene og fylkeskommunene har ved samisk språk, er uklart.  

Sametingets beregningsmodell for kommuner består nå av tre komponenter:  

• En basisdel som er et flatt tilskudd for alle kommuner. Basisdelen utgjør 35 prosent av det totale 

tilskuddet for tospråklighetsarbeid.  

• En utviklingsdel som utgjør 25 prosent av det totale tilskuddet.  

• En betjeningsdel som utgjør 40 prosent av den totale overføringen til tospråklighetskommunene.  

I plenumsvedtaket fra Sametinget fremgår en vektingsregel for hvilke hensyn som skal ha mest relevans ved 

vurderingen av betjeningsdelens ramme. Vurderingsmomentene er: 

• Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektes 44 %) 

• Antall elever med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektes 25 %) 

• Antall innmeldte i Sametingets valgmanntall i kommunen (vektes 31 %) 

Figur 3.2 viser fordelingen av tospråklighetsmidlene til kommunene i forvaltningsområdet. Som vi ser fra figuren, 

er det stor variasjon mellom hva kommunene mottok i 2020. Utover dette mottok kommunene i forvaltnings-

området 13,7 millioner i direkte tilskudd til språkutvikling i 2020.  De kan også søke om tilskudd til språkprosjekter 

som har en samlet ramme på om lag 9 millioner kroner i 2020.   

Figur 3.2  Tildelte tospråklighetsmidler til kommuner i forvaltningsområdet i 2020 (revidert budsjett), i millioner 
kroner* 

 

*Samlet bevilgning i 2020 var lik 41,8 millioner kroner. Kilde: Sametinget, bearbeidet av Menon Economics 

Fylkeskommunene mottok tospråklighetsmidler på til sammen 3,7 millioner kroner i 2020, se Tabell 3.1. På 

samme måte som kommunene, mottar de direkte tilskudd til språkutvikling. I revidert budsjett for 2020 utgjør 

tilskuddet til språkutvikling cirka 1,3 millioner kroner.  

41,8
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Tabell 3.1 Tildelte tospråklighetsmidler til fylkeskommuner i forvaltningsområdet i 2020 (revidert budsjett), i 
millioner kroner 

Fylkeskommune Bevilgninger i 2020 

Troms og Finnmark 1 335 000 

Nordland 1 320 000 

Trøndelag 1 086 000 

Samlet 3 741 000 

Kilde: Sametinget, bearbeidet av Menon Economics 

Utover tospråklighetsmidlene kan kommuner og fylkeskommuner søke om midler til regionalutviklings-

prosjekter. Formålet med regionalutviklingsmidlene er å styrke samarbeidet med regionale og lokale 

myndigheter i arbeidet med å bevare og styrke samiske språk, samisk kultur, næringer og samfunnsliv.  

Det gis også tilskudd til 15 etablerte språksentre. Felles for alle språksentrene er målet om å synliggjøre samisk 

språk og bidra til at samisk språk styrkes og utvikles. Språksentrene sin oppgave er å ta utgangspunkt i sine 

språkområder og igangsette tiltak tilpasset behovene i de ulike områdene. I revidert budsjett for 2020 ble det 

bevilget 13,6 millioner kroner til de 15 språksentrene. 

3.5. Den samiske befolkning i forvaltningskommunene  

For å få en forståelse av forskjellen mellom kommunene i dagens forvaltningsområde har vi vært på leting etter 

indikatorer over hvor sterkt den samiske kulturen står i forvaltningskommunene. Vi har identifisert tre 

indikatorer på kommunenivå: 

• Antall grunnskoleelever med samisk som førstespråk som andel av totalt antall grunnskoleelever  

• Antall grunnskoleelever med samisk som enten førstespråk eller andrespråk som andel av totalt antall 

grunnskoleelever  

• Antall personer registrert i Sametingets valgmanntall som andel av innbyggere med en alder på 18 år 

eller eldre 

De to første indikatorene krever uttrekk av GSI-data fra Utdanningsdirektoratet, og har dessverre ikke vært mulig 

å vise i dette prosjektet. Basert på statistikk for antall personer registrert i Sametingets valgmanntall fra 

Sametinget og antall innbyggere med alder 18 år eller eldre fra Statistisk sentralbyrå, har vi greid å få på plass 

den tredje indikatoren, se Figur 3.3. 

Indikatoren har åpenbare svakheter fordi man vet at det er mange med samisk bakgrunn som ikke er registrert i 

manntallet, og det kan være betydelige skjevheter mellom kommunene. Samtidig gir indikatoren noen 

interessante observasjoner: 

• Om lag 2 av 3 innbyggere i Kautokeino (18 år eller eldre) var registrert i manntallet i 2019 

• De fire kommunene Kautokeino, Karasjok, Nesseby og Tana skiller seg ut blant forvaltningskommunene 

med over 30 prosent av innbyggene registrert i manntallet  

• Andelen registrert i manntallet i forvaltningskommunene varierte mellom 66,1 prosent (Kautokeino 

kommune) og 1,8 prosent (Røros kommune) 
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• I Kvalsund, Tysfjord3 og Lebesby var mellom 15 og 17 prosent av innbyggerne registrert i manntallet, 

som er høyere enn sju av kommunene i forvaltningsområdet har 

• Det er fire bykommuner på listen, Alta (9,1 prosent), Vadsø (7,3 prosent), Hammerfest (4,4 prosent) og 

Tromsø (2,5 prosent) 

• Det er 42 kommuner som har en høyere andel registrert i manntallet enn Røros, 29 av disse er ikke en 

del av forvaltningsområdet i dag  

Figur 3.3 Antall innbyggere registrert i Sametinget sitt valgmanntall som andel av innbyggere med en alder på 18 
år eller eldre, i prosent per 1. januar 2019*  

 

*Kommuner i forvaltningsområdet er merket med oransje. Inndelingen i figuren tar ikke hensyn til de endringene som fulgte 

av kommunereformen fra og med 1. januar 2020. Kilde: Sametinget og Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Menon Economics 

 

3 Tysfjord var en egen kommune frem til 1. januar 2020. Den 1. januar 2020 ble Tysfjord delt mellom Hamarøy og Narvik. 
Som et resultat av delingen ble Hamarøy kommune med i forvaltningsområdet for samisk språk.   
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Det er også interessant å se overnevnte indikator i lys av antall innbyggere registrert i manntallet, Figur 3.4. 

Figuren viser at bykommunene Tromsø, Alta og Oslo er blant de fem kommunene med flest innbyggere registrert 

i Sametingets valgmanntall, til tross for at personene registrert i manntallet utgjør en relativt liten av kommunens 

samlede innbyggere (over 18 år).   

Figur 3.4 Plottdiagram - Antall innbyggere registrert i Sametinget sitt valgmanntall som andel av innbyggere med 
en alder på 18 år eller eldre versus antall personer registrert i valgmanntallet, i prosent per 1. januar 
2019* 

 

Kilde: Sametinget og Statistisk sentralbyrå, bearbeidet av Menon Economics 
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4. Metodisk tilnærming for å vurdere økonomiske og 
administrative konsekvenser  

Utredningen er gjennomført i henhold til Utredningsinstruksen. Utredningsinstruksen skal sikre et godt 

beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Den spesifiserer blant annet hvor omfattende og grundig en utredning skal 

være, som øker jo større omfang tiltaket har. Hvor omfattende og grundig de ulike spørsmålene vil besvares, 

tilpasses ut fra rammene for utredningen, aktuelle virkninger og oppdragsgivers behov. Konkurransegrunnlaget 

legger opp til at det er økonomiske og administrative kostnader ved tiltakene, sammenliknet med dagens 

rettighetsnivå, som skal utredes. Blant annet kan det omfatte vurderinger av konsekvenser for bevaring av språk.  

Figur 4.1  De seks spørsmålene i utredningsinstruksen 

 

Kilde: Menon Economics basert på DFØ (2018). 

Problembeskrivelsen (spørsmål 1 i utredningsinstruksen), tiltaksvurdering (spørsmål 2) og prinsipielle spørsmål 

(spørsmål 3) er dekket i NOU 2016: 18 Hjertespråket og av departementets forslag til endringer i samelovens 

språkregler. Vår jobb er å derfor å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av endrings-

forslagene. Nytten av de foreslåtte tiltakene handler både om å bevare og utvikle samiske språk, og de positive 

virkningene dette medfører for den samiske delen av befolkningen. Det kan også være noe øvrige innbyggere i 

Norge kan være opptatt av og ha glede av. Slike virkninger er naturligvis utfordrende å verdsette i kroner, spesielt 

innenfor rammene av utredningen. Det er imidlertid naturlig at vi oppsummerer de samlede kostnadene, samt 

hvordan kostnadene fordeler seg på ulike virksomheter. Det hører også med å vurdere de samlede administrative 

konsekvensene. Til slutt vil vi vurdere forutsetninger for en vellykket gjennomføring (spørsmål 6).   

Overordnet er det nyttig at vi tydeliggjør hva som menes med økonomiske og administrative konsekvenser. I 

tidligere versjoner av utredningsinstruksen har økonomiske og administrative konsekvenser blitt definert slik det 

står skrevet i Boks 4.1.4 Som det fremgår av definisjonen, skal vi vudere lovforslagenes innvirkning på privat-

personers, offentlige og private virksomheters budsjetter (inntekter og utgifter). Om nødvendig skal det inngå 

grundige samfunnsøkonomiske analyser.  Ved vesentlig usikkerhet ved elementer som inngår i beregningene, 

må det gjøres anslag både for maksimums- og minimumsalternativer for nytte/kostnader. Administrative konse-

kvenser omfatter konsekvenser i form av endringer i etatsstruktur, nye organer, stillinger og andre konsekvenser 

 

4 Formuleringen ´økonomiske og administrative konsekvenser´ er ikke benyttet i nyere versjoner veiledning i bruk av 
utredningsinstruksen.  
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som kan medføre vesentlige endringer mht. arbeidsoppgaver, saksbehandlingsprosedyrer eller arbeidsbyrde. I 

så måte kan vi si at de økonomiske og administrative konsekvensene er delvis overlappende.  

Boks 4.1  Definisjon av økonomiske og administrative konsekvenser 

Økonomiske konsekvenser må vurderes med henblikk både på utgifts- og inntektsforhold for dem som 

berøres, herunder statlige, fylkeskommunale og kommunale budsjetter samt næringsliv og enkeltpersoner. 

Det skal i nødvendig utstrekning inngå grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser. Dersom det 

foreligger vesentlig usikkerhet ved elementer som inngår i beregningen, må det gjøres anslag både for 

maksimums- og minimumsalternativer for nytte/kostnader, og foretas vurderinger av hvordan virkningene av 

tiltaket antas å avhenge av de usikre faktorene.  

 

Administrative konsekvenser må vurderes med henblikk på statens sentrale, regionale og lokale forvaltning, 

fylkeskommunene og kommunene samt på eventuelle endringer i etatsstrukturen, nye organer, stillinger og 

andre konsekvenser som kan medføre vesentlige endringer m.h.t. arbeidsoppgaver, saksbehandlingsprose-

dyrer eller arbeidsbyrde. 

Kilde: FAD (2007)   

Vi har en pragmatisk metodisk tilnærming til å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av de 

foreslåtte lovendringene i utredningen. Hvis vi har informasjon om i hvilken grad virksomhetene følger loven i 

dag og i fremtiden, regner vi på de reelle økonomiske og administrative konsekvensene for virksomhetene. Hvis 

vi derimot ikke har informasjon, legger vi til grunn at konsekvensene representerer den teoretiske differansen i 

kostnader ved å følge loven i dag og kostnaden ved følge loven etter lovendringen.  Vi er imidlertid opptatt av å 

være tydelige på hvilken situasjon virksomhetene antas å være i, samt hva vi vet / ikke vet om deres oppfyllelse 

av loven i dag (og etter en eventuell endring).  

Vi er klar over at det parallellt med vår utredning gjennomføres dialogmøter med Sametinget og KMD om 

hvordan forslagene i NOU 2016: 18 skal følges opp. Det har også blitt uttalt at Sametinget vurderer hvordan 

fordelingen av tilskuddene for tospråklighet og samisk språkutvikling til kommunene kan fordeles i lys av 

endringsforslagene. For å gi mest mulig merverdi til den pågående dialogen og vurderingene, er vi bevisste på at 

det ikke trenger å være riktig å sette likhetstegn mellom økonomiske og administrative konsekvenser og hva det 

til syvende og sist kompenseres for. Det kan oppleves som urettferdig at kommuner som gjør jobben frivillig 

kommer dårligere ut  ved at de mottar mindre i tilskudd. I de tilfeller hvor vi har informasjon nok og faglig 

grunnlag for å prissette de reelle konsekvensene, passer vi derfor på både å kvantifisere: 

• Den reelle konsekvensen. Hva er den faktiske konsekvensen av lovforslaget for kommunene eller andre? 

• Den teoretiske konsekvensen. Hva utløser lovforslaget av merkostnader ift. loven slik den er formulert i 

dag? 

I tallfestingen av konsekvenser starter vi med å diskutere den teoretiske konsekvensen av lovforslaget, for 

deretter å vurdere hva det reelt sett vil koste å følge lovforslaget.  

Prosjektet har blitt løst med intervjuer (se vedlegg 1 for en oversikt over hvem vi snakket med), litteratur-

gjennomgang og analyser av tilgjengelig statistikk.  
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5. Overordnet gjennomgang av endringsforslagene som 
vurderes 

Forslagene til lovendringer som departementet har lagt frem er ment å bidra til mer funksjonelle og likeverdige 

offentlige tjenester på samisk og gi regler som i større grad enn i dag er differensiert og bedre tilpasset 

situasjonen for samiske språk i ulike kommuner. Tanken er at det gjennom differensiering kan legges til rette for 

at flere kommuner vil innlemmes i det samiske språkforvaltningsområdet, noe som vil gjøre at flere samiske 

språkbrukere får rettigheter til bruk av samisk ovenfor det offentlige.  

Tiltakene som skal vurderes er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine forslag til endringer i 

samelovens språkregler. Under oppsummerer vi kort endringsforslagene som skal utredes. 

Tabell 5.1  Forenklet oversikt over forslag til endringer i samelovens språkregler 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Ytterligere beskrivelse av endringsforslagene 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

- Erstatte dagens forvaltningsområder med tredelt 

språkområdeordning.  

2 Presisering av at det er flere 

samiske språk i sameloven 

- Endre bestemmelsen om samisk språk i sameloven § 1-5 

slik at det slås fast at alle samiske språk er likeverdige, og 

liste opp hvilke samiske språk som omfattes 

3 Bortfall av rett til individuelle 

kirkelige tjenester 

- Opphevelse av § 3-6 i sameloven om individuelle 

kirkelige tjenester. 

4 Endringer av rettigheter til 

muntlig og skriftlig svar på samisk 

- Innføre bestemmelse om rett til svar på samisk som 

opphever begrepet regionale offentlige organ i 

sameloven.  

- Rett til svar på samisk differensieres ut fra de ulike 

kommunekategoriene.  

- Endringen avhenger av forslag 1. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

- Innføre ny bestemmelse i sameloven om at offentlige 

organer omfattet av bestemmelsene om rett til svar på 

samisk skal opplyse om det. 

6 Økte krav til oversettelse av 

kunngjøringer og skjema på 

samisk 

- Klargjøring av bestemmelsen om oversettelse i 

sameloven, der det spesifiseres hvem som har ansvar. 

7 Krav til likestilling av samisk og 

norsk i språkutviklingskommuner 

- Bestemmelse i sameloven om at samiske språk skal være 

likestilt med norsk i den kommunale forvaltningen i 

språkutviklingskommuner 

- Endringen avhenger av forslag 1. 

8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging  

- Ny bestemmelse i sameloven om at kommuner og 

fylkeskommuner i det samiske språkområdet skal 

fastsette overordnede mål og strategier for å styrke 

samiske språk. 
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9 Innføre mulighet til å lyse ut 

stillinger med samisk 

språkkunnskap som ønsket eller 

nødvendig kvalifikasjon 

- Lovbestemmelse som angir adgangen til å stille samiske 

språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige 

kvalifikasjoner ved ansettelse.  

10 Innføre at ansatte har rett til å 

skaffe seg kunnskap i samisk, 

dersom organet har behov for 

slik kompetanse 

- Lovformulering hvor rett til permisjon med lønn for å 

skaffe seg kunnskap i samisk for tilsatte i offentlige 

organer, når de har behov for slik kunnskap. 

 

I det følgende, kapittel 6-15, gjennomgås hver og én av endringsforslagene, hva de innebærer og en drøfting av 

hvilke administrative og økonomiske konsekvenser de kan utløse. Som vi ser fra tabell 5.1, er særlig forslag 4 og 

7 avhengig av forslag 1 (differensiert språkområdeordning). I vurderingen av konsekvenser av disse forslagene 

for kommunene legger vi til grunn av forslag 1 er iverksatt. I kapittel 16 vurderer vi samlede konsekvenser for 

kommuner (i og utenfor dagens forvaltningsområde), fylkeskommuner, fylkesmenn, Sametinget, øvrige statlige 

virksomheter og virkningen for statsbudsjettet. 
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6. Forslag 1 – Erstatte forvaltningsområdet med tredelt 
språkområdeordning 

6.1. Hva omfatter forslaget? 

Departementet foreslår, i tråd med språkutvalget sitt forslag, at forvaltningsområdet for samisk språk erstattes 

med en tredelt språkområdeordning. Hensikten er blant annet å gjøre reglene mer tilpasset dagens og fremtidig 

situasjon, og gjøre ordningen mer fleksibel. Den differensierte forvaltningsområdeordningen med tre kategorier 

omtales som samisk språkområde. I merknader til § 3-1 (forslag til endringer) er det gitt definisjoner av de ulike 

kategoriene:  

• En språkutviklingskommune er definert som en kommune hvor samisk brukes i det daglige innenfor 

viktige samfunnsområder og det er etablert et godt samiskspråklig offentlig tjenestetilbud. Kommunen 

har ansvar for å bevare og videreutvikle det aktuelle samiske språket. Det er kommunen selv som ved 

innlemmelse i det samiske språkområdet, avgjør om den skal innlemmes i kategorien 

språkutviklingskommune.  

• En språkvitaliseringskommune defineres som en kommune hvor et samisk språk brukes av et ikke 

ubetydelig mindretall av innbyggerne. Samiske språk er i en revitaliseringsfase og offentlige 

myndigheter må gjøre tiltak med sikte på å tilby et offentlig samiskspråklig tjenestetilbud.  

• En bykommune med særlig ansvar for samiske språk defineres som en bykommune som har forpliktelser 

knyttet til samiske språk i offentlig tjenesteyting og skal legge til rette for samiskspråklige i kommunen.  

Dagens bestemmelse og forslag til ny bestemmelse er gjengitt i tabellen under.  

Tabell 6.1 Sameloven § 3-1 om definisjoner, og forslag til ny bestemmelse  

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Definisjoner 

I dette kapitlet menes med: 

1. forvaltningsområdet for samisk språk: de 

kommunene som Kongen i forskrift har fastsatt at 

skal inngå i forvaltningsområdet for samisk språk, 

2. offentlige organ: ethvert organ for stat og 

kommune, 

3. lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet: 

ethvert kommunalt, fylkeskommunalt og statlig 

organ som har en tjenestekrets som omfatter en 

kommune eller en del av en kommune i 

forvaltningsområdet for samisk språk, 

4. regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet: 

ethvert fylkeskommunalt og statlig organ som 

har en tjenestekrets som helt eller delvis omfatter 

flere av kommunene i forvaltningsområdet for 

samisk språk, men som likevel ikke er lands-

omfattende. 

Definisjoner 

I dette kapitlet menes med: 

a. Det samiske språkområdet: summen av alle 

språkutviklingskommuner, 

språkvitaliseringskommuner og bykommuner 

med særlig ansvar for samiske språk.  

b. Språkutviklingskommune: kommune hvor et 

samisk språk brukes i det daglige innenfor viktige 

samfunnsområder og i det offentlige tjeneste-

tilbudet. Kongen fastsetter i forskrift hvilke 

kommuner som skal regnes som språkutviklings-

kommuner. 

c. Språkvitaliseringskommune: kommune hvor et 

samisk språk brukes av et ikke ubetydelig 

mindretall av innbyggerne, og hvor offentlige 

myndigheter skal treffe tiltak med sikte på å tilby 

et offentlig tjenestetilbud på samisk. Kongen 
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fastsetter i forskrift hvilke kommuner som skal 

regnes som språkvitaliseringskommuner. 

d. Bykommune med særlig ansvar for samiske språk: 

kommune som ikke omfattes av pkt. b og c i 

denne paragraf, og hvor det offentlige skal treffe 

tiltak for å legge til rette for samiskspråklige. 

Kongen fastsetter i forskrift hvilke kommuner som 

skal regnes som bykommuner med særlig ansvar 

for samiske språk. 

e. Offentlige organ: ethvert organ for stat, 

fylkeskommune og kommune. 

f. Lokalt offentlig organ: ethvert kommunalt, 

fylkeskommunalt og statlig organ som har en 

tjenestekrets som omfatter en kommune eller en 

del av en kommune i det samiske språkområdet. 

 

Iht. forslaget skal det samiske språkområdet bestå av alle språkutviklingskommuner, språkvitaliserings-

kommuner og bykommuner med særlig ansvar for samiske språk. Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana foreslås 

som språkutviklingskommuner. Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros 

og Snåsa foreslås som språkvitaliseringskommuner. Vitalisering handler ifølge NOUen om at flere i områdene har 

mulighet til å lære seg samiske språk og bruke samisk i hverdagen. Forslaget tar altså utgangspunkt i de 

kommunene som er en del av forvaltningsområdet i dag, men legger opp til en annen inndeling. I tillegg 

introduseres det en kategori for byer. I NOU 2016: 18 nevnes Trondheim, Tromsø, Bodø og Oslo som aktuelle 

kandidater til å bli storbyer med særskilt ansvar for samiske språk.  

Tanken bak et differensiert språkområde er at det skal bli enklere for kommuner å oppfylle språkreglene i 

sameloven, at flere kommuner kan være interessert i å bli innlemmet i språkområdet og at det kan bli lettere å 

vektlegge de mest effektive og målrettede tiltakene.  

6.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Så vidt vi har identifisert, vil ikke forslaget til endring i seg selv føre til vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser. Det vil også fortsatt være frivillig for en kommune å søke om innlemmelse. Endringene vil 

imidlertid ha konsekvenser sett i sammenheng med øvrige forslag, blant annet rett til svar på samisk og samisk i 

den kommunale forvaltningen, hvor forpliktelser differensieres ut fra de foreslåtte kategoriene. Sett under ett, 

påvirker dette blant annet antall kommuner som kan forvente å melde seg inn i språkområdet og fordeling av 

tospråklighetsmidler. Dette er nærmere diskutert i kapittel 16.  

I merknadene er det konkretisert hva som menes med de ulike kategoriene i språkområdet. Det fremgår ikke 

klart hva eksempelvis «hvor samisk brukes i det daglige innenfor viktige samfunnsområder og det er etablert et 

godt samiskspråklig offentlig tjenestetilbud» eller «ikke ubetydelig mindretall av innbyggerne» vil si. Samtidig 

oppfatter vi at dette i praksis ikke er et problem, da det er kommunen som selv bestemmer hva slags kategori de 

vil være i, i samarbeid med blant annet Sametinget og Regjeringen.  

Utgangspunktet til samisk språkutvalg var at svært mange av kommunene i områder hvor samiske språk 

tradisjonelt er eller har vært utbredt skal inn i ordningen. I dag er kommunene i forvaltningsområdet likestilt iht. 
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språkreglene i sameloven, men det er store forskjeller mellom de ulike kommunene. Forslaget påvirker 

kommunene i dagens forvaltningsområde i den forstand at de inndeles som språkutviklingskommune eller 

språkvitaliseringskommune. Innspill fra kommunene vi har vært i dialog med, taler for at kommunene er enige i 

at en differensiering av kommunene i dagens forvaltningsområde er hensiktsmessig, og at de støtter foreslått 

inndeling. Endelig beslutning fattes imidlertid av politisk nivå i hver kommune. Det er per i dag ikke noen 

kommuner i forvaltningsområdet som er tiltenkt under kategorien «bykommuner med særlig ansvar for samiske 

språk». Det er ingen bykommuner som har meldt at de er interessert i å inngå i samisk språkområde gjennom 

høringen, og ingen har hittil levert søknad. Det har imidlertid foregått diskusjoner i flere byer. Det er stor 

usikkerhet i hvorvidt kommuner vil ønske å innlemmes som bykommuner med særlig ansvar for samiske språk. 

Bykommunene som er aktuelle er også ulike, og kan ha innbyggere både fra det sørsamiske, lulesamiske og/eller 

nordsamiske området. 

Vi får oppgitt av kommuner i og utenfor forvaltningsområdet at de største barrierene til å melde seg inn i 

forvaltningsområdet i dag er knyttet til usikkerhet rundt hva man forplikter seg til og i hvilken grad man får dekket 

kostnadene og i hvilken grad det er forutsigbarhet i hvilke midler man får. Dessuten er tilgang på ressurser med 

relevant kompetanse en utfordring, så vel som å følge samisk læreplan m.m. Begrensninger på kompetansesiden 

kan gjøre at det er vanskelig å ivareta forpliktelsene som følger av sameloven, selv om man har midler til det. I 

tillegg oppgir flere at det kan bidra til økt konkurranse om de samme ressursene.  

Vi har fått oppgitt av departementet at det i utgangspunktet ikke er mulig å melde seg ut av ordningen. Det er 

heller ikke avklart hvordan eventuelt bytte av kategori skal håndteres. Språkvitaliseringskommuner kan på sikt 

søke om å bli språkutviklingskommuner når vitalisering av språket fører til at språkene kan betegnes som 

komplette og samfunnsbærende språk. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere eventuelle konsekvenser 

ved ønske om bytte av kategori e.l., men har ikke fått informasjon som tilsier at prosessen vil ha store 

konsekvenser.  

I tillegg bør det nevnes at andre lover som viser til forvaltningsområdet for samisk språk, vil påvirkes av en 

eventuell endring i sameloven § 3-1. Dette gjelder blant annet opplæringsloven og helse- og omsorgs-

tjenesteloven.  

Tabell 6.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å gå fra dagens forvaltningsområde for samisk språk til 
en differensiert språkområdeordning med tre kategorier 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Kommunene blir ikke berørt direkte, men konsekvenser for 

kommunene vil avhenge av i hvilken grad nivå og fordeling av 

tospråklighetsmidlene kompenserer for reelle utgifter. 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Kommunene blir ikke berørt direkte, men konsekvenser for 

kommunene vil avhenge av i hvilken grad nivå og fordeling av 

tospråklighetsmidlene kompenserer for reelle utgifter. 

Andre kommuner Øvrige kommuner vil få økonomiske og administrative konsekvenser 

hvis de beslutter å bli en del av den nye språkområdeordningen. 

Nettokonsekvensen for kommunene avhenger i stor grad av i hvilken 

grad tospråklighetsmidlene fra Sametinget dekker merkostnaden av å 

være en del av språkområdeordningen. Ved dekning av merkostnader 
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er det sannsynlig at flere kommuner beslutter å bli en del av den nye 

språkområdeordningen.  

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag)* 

Kostnadene til fylkeskommunene forventes å øke med antall 

kommuner i fylket som er en del av den nye språkområdeordningen. 

Konsekvensen antas å være minst i Troms og Finnmark 

fylkeskommune. 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag* 

Kostnadene til fylkesmennene forventes å øke i tråd med antall 

kommuner i fylket som er en del av den nye språkområdeordningen. 

Sametinget Kostnadene til Sametinget forventes å øke i tråd med antall 

kommuner som er en del av den nye språkområdeordningen. En ny 

språkområdeordning vil også utløse behov for å revidere dagens 

fordelingsmodell for tospråklighetsmidler.  

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale  

Statsbudsjettet Differensieringen kan bidra til at flere kommuner responderer med å 

innlemme seg i den nye språkområdeordningen. Alt annet likt, vil 

endringen utløse merkostnader i de nyinnlemmede kommunene, 

berørte fylkeskommuner og fylkesmenn, samt Sametinget. Kostnaden 

til staten avhenger av i hvilken grad merkostnadene kompenseres for 

gjennom økte overføringer til Sametinget/tospråklighetsmidlene. 

Desto mer av ekstrakostnadene som kompenseres for, desto større 

sannsynlighet er det for at relevante kommuner melder seg inn.  

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Oslo eller 

Engerdal kommuner) vil også andre fylkesmenn og fylkeskommuner få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 
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7. Forslag 2 – Presisering av at det er flere samiske språk i 
sameloven 

7.1. Hva omfatter forslaget? 

I sameloven benyttes i dag betegnelsen «samisk språk» og «forvaltningsområdet for samisk språk». Entalls-

betegnelsen kan bidra til å usynliggjøre sør- og lulesamisk, da nordsamisk er det mest synlige og brukte samiske 

språket. Da samelovens språkkapittel ble vedtatt, var det bare kommuner innenfor det nordsamiske området i 

forvaltningsområdet. Senere har forvaltningsområdet blitt utvidet til også å omfatte sørsamiske og lulesamiske 

områder, blant annet med innlemmelsen av Tysfjord og Snåsa kommune i hhv. 2006 og 2008. I Ot.prp. nr. 60 

(1989-1990) står det i merknader til § 1-5 at «med samisk menes alle samiske språk». Entallsbetegnelsen av 

begrepet «samisk» i sameloven § 1-5 har likevel bidratt til tvil, ifølge NOU 2016: 18.  

Departementet foreslår å endre bestemmelsen i sameloven § 1-5 til å slå fast at de samiske språkene er 

likeverdige med norsk. I merknader til § 1-5 spesifiseres det at det med samiske språk menes sørsamisk, 

umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og østsamisk/skoltesamisk. I forslaget til ny § 1-5 er sørsamisk, 

lulesamisk og nordsamisk likestilt med norsk etter bestemmelsene i samelovens kapittel 3. Umesamisk, 

pitesamisk og østsamisk/skoltesamisk har få språkbrukere på norsk side og det anses ikke som realistisk å innføre 

tilsvarende rettigheter for disse språkene som for sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Dagens bestemmelse og 

forslag til ny bestemmelse er gjengitt i tabellen under.  

Tabell 7.1: Sameloven § 1-5 om samiske språk, og forslag til ny bestemmelse 

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Samisk språk 

Samisk og norsk er likeverdige språk. De skal være 

likestilte språk etter bestemmelsene i kapittel 3. 

 

Samiske språk 

De samiske språkene er likeverdige med norsk. 

Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk skal være 

likestilte med norsk etter bestemmelsene i kapittel 3. 

7.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Forslaget til endring av § 1-5 i sameloven innebærer ikke i seg selv realitetsendringer, men tydeliggjør hvilke 

samiske språk kapittel 3 i sameloven gjelder for. Sameloven kapittel 3 omfatter også i dag nordsamisk, sørsamisk 

og lulesamisk. Vi har ikke fått innspill eller informasjon som tilsier at forslaget til lovendring vil ha noen vesentlige 

økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er imidlertid flere som uttrykker seg positivt om forslaget. 

Forslaget bidrar til å synliggjøre at det er flere samiske språk og tydeliggjør hvilke språk som omfattes av 

samelovens språkregler. Det kan bidra til å bevisstgjøre særlig lulesamisk og sørsamisk. Forslaget til endring er 

også i tråd med opplæringsloven5, som i § 6-1 definerer samisk som nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk.   

 

 

5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61 
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Tabell 7.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å justere § 1-5 - fra samisk språk til samiske språk 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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8. Forslag 3 – Bortfall av rett til individuelle kirkelige 
tjenester på samisk 

8.1. Hva omfatter forslaget? 

Iht. sameloven § 3-6 har enhver rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter 

i forvaltningsområdet for samisk språk. Departementet foreslår at § 3-6 om individuelle kirkelige tjenester i 

sameloven oppheves. Dagens bestemmelse, som foreslås opphevet, er gjengitt i boksen under.  

Boks 8.1  Sameloven § 3-6 om individuelle kirkelige tjenester 

Individuelle kirkelige tjenester 

Enhver har rett til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i 

forvaltningsområdet. 

 

Individuelle kirkelige tjenester omfatter særlig sjelesorg, men også dåp, vigsel og nattverd. Sameloven § 3-6 

regulerer ikke at gudstjenester eller annet som er åpent for alle skal foregå på samisk. Den norske kirke har 

imidlertid selv valgt å legge til grunn at bestemmelsen har konsekvenser også for gudstjenestelivet og har praksis 

for bruk av samisk også i fellesskapshandlinger, jf. innspill til NOU 2016: 18.  

Den norske kirke ble eget rettssubjekt 1. januar 2017, med bakgrunn i Prop. 55 L (2015-2016) Endringer i 

kirkeloven. Statskirkelig virksomhet er dermed opphørt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) 

legger til grunn et prinsipp om at indre forhold i Den norske kirke ikke skal lovreguleres, men at regelverk 

eventuelt vedtas av kirkelige instanser. Departementet vurderer at regulering om bruk av samisk i kirken i 

sameloven vil gripe inn i kirkens indre forhold og bryte med viktige prinsipper mellom Den norske kirke og staten. 

De mener derfor det bør være opp til kirken selv å vurdere bruk av samisk i kirken.  

8.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

En opphevelse av § 3-6 fører til en reduksjon i rettigheter til individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske 

kirkes menigheter i dagens forvaltningsområde. Det kan potensielt gi kostnadsreduksjoner og ha innvirkning for 

samiske språk. Den norske kirke kan imidlertid fortsatt velge å videreføre gjeldende praksis i og utenfor 

forvaltningsområdet for samisk språk. Dersom dagens aktiviteter eller ressurser som benyttes til individuelle 

kirkelige tjenester ikke påvirkes, vil endringen i praksis ikke ha samfunnsøkonomiske konsekvenser. Forslaget kan 

imidlertid likevel ha fordelingsvirkninger, ved endringer i hvem som finansierer hva.  

Vi har ikke vært i direkte dialog med Den norske kirke. Den norske kirke har imidlertid gitt innspill til Samisk 

språkutvalg om at Den norske kirke ved Kirkemøtet har uttrykt et klart ønske om å fortsatt være omfattet av 

samelovens språkbestemmelser. I innspillet til språkutvalget fremheves det at oppslutningen om kirkelivet i 

forvaltningsområdet for samisk språk er blant den høyeste i landet og at kirken fremstår som en viktig offentlig 

samisk språkarena. De peker på at ansvaret for samisk kirkeliv må ses i lys av Grunnloven § 110a (nå § 108). Også 

flere kommuner vi har vært i dialog med ønsker at bestemmelsen videreføres og trekker frem kirkens betydning 

for den samiske befolkningen.  

Det gis i dag noe tospråklighetsmidler til kommuner for utgifter som lokalkirken har for ivaretakelse av språk-

bestemmelsene. Kirken kan også få midler gjennom andre finansieringskilder. Gjennom dialog med kommuner i 
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dagens forvaltningsområde har vi ikke fått informasjon som tilsier store endringer for kommunene som følge av 

en opphevelse av bestemmelsen. Noen påpeker at bevilgninger til kirken fra kommunen trolig ikke vil påvirkes 

selv om bestemmelsen oppheves, som følge av hvor viktig kirken anses å være for den samiske befolkningen. 

Det er imidlertid også flere som oppgir at de i dag bevilger midler til kirken for å ivareta § 3-6, og at en opphevelse 

av paragrafen kan føre til en reduksjon i disse overføringene. De årlige beløpene vi har fått oppgitt varierer fra 0 

og 20-30 000 til 200 000 kroner. Samtidig legger departementet til grunn at en oppheving av § 3-6 ikke skal 

påvirke ressurstilgangen for Den norske kirke negativt slik at kirkens muligheter til å yte tjenester på samiske 

språk ikke blir svekket. Det er uklart hvorvidt endringen vil få konsekvenser for aktiviteter/ressurser i kirken, men 

gitt at ressurser videreføres, vil det trolig ikke være store konsekvenser.  

Tabell 8.1 Økonomiske og administrative konsekvenser av å oppheve § 3-6 – rett til individuelle rettigheter på 
samisk 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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9. Forslag 4 – Endring av rettigheter for å få muntlig og 
skriftlig svar på samisk 

9.1. Hva omfatter forslaget? 

I dag regulerer sameloven § 3-3 retten til svar på samiske språk. Iht. bestemmelsen er utgangspunktet at den 

som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar (skriftlig og 

muntlig) på samisk. Den som henvender seg skriftlig på samisk til et regionalt offentlig organ i forvaltnings-

området har videre rett til skriftlig svar på samisk, jf. § 3-3 annet ledd. Landsomfattende organ omfattes ikke. 

Utvalget foreslår at alle offentlige organ i det samiske språkområdet får plikt til å besvare henvendelser på 

samisk, både skriftlig og muntlig. KMD påpeker også i forslag til endringer i samelovens språkregler at det er viktig 

at retten til å henvende seg og få svar på samisk ikke faller bort som følge av endringer i forvaltningens 

organisering (hvor forvaltningsoppgaver oftere utføres av organer med landsdekkende funksjoner). Departe-

mentet vurderer imidlertid at det ikke er gjennomførbart eller riktig bruk av ressurser at alle offentlige organer i 

det samiske språkområdet skal ha plikt til å besvare muntlige og skriftlige henvendelser på samisk. De foreslår 

heller at retten til svar på samisk differensieres ut fra de ulike kommunekategoriene og at begrepet regionale 

offentlige organ oppheves. Dagens bestemmelse om rett til svar på samisk, og forslag til ny bestemmelse, er 

gjengitt i tabellen under. I tillegg foreslås det å endre § 3-14 om unntak for plikten ved at «Kongen kan gi unntak 

for offentlige organ fra plikten til å besvare henvendelser på samisk jf. § 3-3.».   

Tabell 9.1: Sameloven § 3-3 om rett til svar på samisk, og forslag til ny bestemmelse 

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Rett til svar på samisk 

Den som henvender seg på samisk til et lokalt 

offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar 

på samisk. Dette gjelder likevel ikke ved muntlige 

henvendelser til tjenestemenn som utfører oppdrag 

utenfor organets kontor. 

 

Den som henvender seg skriftlig på samisk til et 

regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har 

rett til skriftlig svar på samisk. Kongen kan i særlige 

tilfeller gjøre unntak for bestemte regionale 

offentlige organ. 

Rett til svar på samisk 

Den som henvender seg skriftlig på samisk til 

offentlige organ som har en tjenestekrets som helt 

eller delvis omfatter språkutviklingskommuner eller 

språkvitaliseringskommuner, har rett til skriftlig svar 

på samisk. Den enkelte har rett til svar på samisk på 

det eller de samiske språkene som er omfattet av det 

offentlige organets tjenestekrets. 

 

Den som henvender seg muntlig på samisk til et lokalt 

offentlig organ i en språkutviklingskommune, har rett 

til samtidig muntlig svar på samisk. Dette gjelder 

likevel ikke ved muntlige henvendelser til tjeneste-

menn som utfører oppdrag utenfor organets kontor. 

 

Landsomfattende offentlig organ som ikke betjener 

privatpersoner eller samiske næringer, er unntatt for 

plikten i første ledd.  
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Bykommuner med særlig ansvar for samisk språk kan 

ved innlemmelse eller senere bestemme om retten til 

å få svar på samisk skal gjelde i kommunen. 

Kommunen kan da velge hvilket eller hvilke samiske 

språk den skal tilby tjenester på.     

 

Forslaget til endring innebærer både en utvidelse og innskrenkning av rettigheter. Retten gjelder henvendelser 

til offentlige organ som har en tjenestekrets som helt eller delvis omfatter språkutviklingskommuner eller 

språkvitaliseringskommuner. Tidligere var det kun lokale og regionale offentlige organ som var forpliktet til å gi 

svar på samisk. Nå blir i utgangspunktet alle offentlige organer med landsdekkende funksjoner som betjener 

enkeltpersoner eller samisk næringsliv dekket av kravet. Videre må organet kunne svare på det eller de samiske 

språkene som tradisjonelt har tilknytning til det geografiske området organet dekker. Offentlige organ med 

landsdekkende funksjoner må i utgangspunktet dermed kunne svare på både nordsamisk, lulesamisk og 

sørsamisk.  

For lokale offentlige organer i kommuner som tidligere var en del av forvaltningsområdet og nå blir kategorisert 

som språkvitaliseringskommuner, er det imidlertid snakk om en innskrenking i retten til muntlige svar på samisk. 

Tidligere måtte disse kunne svare både muntlig og skriftlig, hvorav de nå kun har krav til skriftlige svar.  

Forskrift til samelovens språkregler sier at § 3-3 første ledd også gjelder for Sametinget, Reindriftsforvaltningen 

(nå Landbruksdirektoratet), Samisk høgskole og statlige samiske skoler. § 3-3 andre ledd gjelder for Direktoratet 

for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.  

9.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

For kommunene som er tiltenkt i kategorien språkutviklingskommuner (Karasjok, Kautokeino, Nesseby og Tana) 

vil det i utgangspunktet ikke være noen endring – lokale offentlige organer er her allerede forpliktet til å svare 

muntlig og skriftlig på samisk. Det gjelder for eksempel skole, barnehager, sykehjem og lokal barneverntjeneste. 

Departementet legger til grunn at de aller fleste lokale offentlige organer i språkutviklingskommuner i dag har 

en viss kompetanse i samiske språk. Gjennom intervjuer har vi likevel spurt kommunene om dagens regler 

ivaretas og om de har oversikt over antall henvendelser på samisk skriftlig og muntlig. Det har vært utfordrende 

å innhente konkrete data på sistnevnte, da det ikke føres slik statistikk. Både Karasjok og Kautokeino oppgir at 

de ivaretar dagens bestemmelser om svar på samisk og påpeker at over 90 prosent av befolkningen er 

samisktalende. Det påpekes at det er en større andel henvendelser muntlig på samisk enn skriftlig. Nesseby 

påpeker at rettighetene ivaretas, men at det kan ta lengre tid å få svar på samisk, for eksempel dersom et skriftlig 

brev må sendes til oversettelse ved språkkontoret. De anslår at rundt 60 prosent av befolkningen snakker samisk, 

og at om lag tilsvarende antas å gjelde blant ansatte i kommunen. Muntlige henvendelser på samisk besvares 

løpende dersom man har samiskspråklige ressurser tilgjengelig. Alternativt kan det benyttes tolk, avtales tid eller 

hentes inn annet personell. I praksis kan det for eksempel hende at man ved et legekontor hvor legen ikke kan 

samisk, henter inn en helsesykepleier som kan språket. De trekker imidlertid fram at henvendelser, spesielt 

skriftlige, gjerne kommer på norsk dersom det tar lenger tid å få svar på samisk. I tillegg kan det mangle fagtermer 

på samisk som gjør det mer krevende å bruke samisk skriftlig. Ettersom de fleste som kan samisk også kan norsk, 

tilpasser man seg det som er praktisk best for å for eksempel få fortgang i en søknad.  

For lokale offentlige organer i språkvitaliseringskommuner vil det være en reduksjon i rettighetsnivået ved 

muntlige besvarelser, men i utgangspunktet ikke noen endring skriftlig. Det vil iht. forslaget gjelde for lokale 
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offentlige organer i kommunene Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros 

og Snåsa. Det er imidlertid utfordringer med å besvare henvendelser både skriftlig og muntlig i dag, og disse 

problemene vil fortsatt være gjeldende, eller øke på kort sikt, som følge av at det kan bli større etterspørsel etter 

samiskspråklig kompetanse når flere aktører har behov for dette. De fleste kommunene foreslått som 

språkvitaliseringskommuner som vi har intervjuet oppgir at dersom noen henvender seg skriftlig på samisk, får 

de svar på samisk, men det kan ta lengre tid. Samtidig synes det å være få henvendelser på samisk i dag. En 

kommune anslår at de får ti brev i året på samisk, en annen oppgir å ha fått to skriftlige henvendelser hittil i år. 

En annen kommune anslår hhv. fem skriftlige og fem muntlige henvendelser årlig på samisk. Det ser ut til å være 

mer utfordrende å ivareta muntlige henvendelser på samisk. Det er uklart i hvilken grad dette vil påvirke hvor 

mange som henvender seg og får svar muntlig på samisk. Inntrykket er at blant annet at man gjerne tilpasser seg 

etter hvorvidt man vet at den man snakker med snakker samisk eller ikke, spesielt i mindre kommuner hvor man 

kanskje kjenner til språkkompetansen til den man snakker med. For mange, spesielt eldre, vil imidlertid en 

redusert rett til å snakke samisk med det offentlige kunne påvirke om man får formidlet det man vil og forstår 

hva som blir sagt. I blant annet helsemessig og rettslig forstand kan det være av betydning. Vi har imidlertid ikke 

gått dypt inn på konsekvenser for øvrige ansvarsområder.  

Det er ingen bykommuner med særlig ansvar for samiske språk i dag. Det foreslås en ordning hvor det er valgfritt 

for bykommuner som innlemmes om de vil gi svar på samisk, og i så fall på hvilket eller hvilke samiske språk det 

skal tilbys tjenester på. Ettersom kravet til bykommuner er lavere enn dagens regler, både skriftlig og muntlig, vil 

differensieringen i rettigheter kunne senke terskelen for at bykommuner ønsker å melde seg inn i forvaltnings-

området.  

Endringen vil først og fremst treffe nasjonale offentlige organer. Etter dagens bestemmelser er i utgangspunktet 

offentlige organer med landsomfattende funksjoner ikke omfattet av retten til svar på samisk. Med forslaget vil 

landsomfattende organer som får henvendelser skriftlig på samisk, måtte svare på samisk. Det vil blant annet 

omfatte departementer, direktorater og tilsyn. Offentlige organer med landsdekkende funksjoner må som 

utgangspunkt kunne svare på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Offentlige organer som har en tjenestekrets 

som dekker flere samiske språkkommuner, bør kunne svare på det samiske språket som henvendelsen kommer 

på hvis språket er omfattet av tjenestekretsen (for eksempel Nordland fylkeskommune).  

Iht. forskrift er imidlertid Landbruksdirektoratet, Samisk høgskole og statlige samiske skoler forpliktet til muntlige 

og skriftlige svar på samisk, og Miljødirektoratet og Universitetet i Tromsø er forpliktet til å gi skriftlige svar på 

samisk. Regionale offentlige organer som allerede er omfattet, omfatter også fylkesmannsembetene og fylkes-

kommunene i Finnmark og Troms, Nordland og Trøndelag. Fylkeskommunene vi har snakket med oppgir å ivareta 

kravene i dag, men at det er svært få henvendelser. Én fylkeskommune anslår å få én henvendelse i året. Samisk 

språkundersøkelse fra 2012 viste at bare 10-15 prosent av de som snakker samisk alltid velger å bruke samisk i 

samtale, og at over 60 prosent bare gjør dette i liten grad. En fjerdedel av de som behersker samisk godt lar være 

å bruke språket (Nordlandsforskning, 2012).  

Konsekvensene for organer som får en økt forpliktelse til å besvare henvendelser på samisk, vil avhenge nettopp 

av antall henvendelser og i hvilken grad de tilpasser seg for å kunne besvare henvendelser på samisk. Det vil ikke 

være aktuelt at alle offentlige organer som skal besvare henvendelser på samisk får dekket hele behovet gjennom 

kompetanse innad i organisasjonen. Spesielt de som vil ha få eller sporadiske henvendelser på samisk, vil 

sannsynligvis heller ha behov for å benytte seg av tolke- og/eller oversettelsestjenester. Konsekvenser for 

offentlige organer er nærmere utdypet i kapittel 17. 
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Tabell 9.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å endre sameloven § 3-3 – rett til svar på samisk 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

En kostnadsreduksjon som følge av et man ikke lengre er forpliktet til 

å svare på muntlige henvendelser på samisk, ingen endring skriftlig 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter En kostnadsøkning fordi en del av virksomhetene (offentlige organer 

med tjenestekrets som helt eller delvis omfatter språkutviklings- eller 

språkvitaliseringskommuner) får krav til å besvare henvendelser på 

samisk skriftlig 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 

 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 9  R A P P O R T  

 

10. Forslag 5 – Innføre plikt å informere om rettigheter til 
svar på samisk 

10.1. Hva omfatter forslaget? 

Det er i dag ingen plikt for forvaltningen til å opplyse de som henvender seg til dem om rett til svar på samisk, 

utover alminnelig veiledningsplikt i forvaltningsloven. Det påpekes imidlertid i forslaget til endringer at det er et 

problem i dag at rettigheter etter sameloven ikke praktiseres, og at dette delvis er på grunn av manglende 

kunnskap om rettigheter i forvaltningen og blant de som henvender seg til dem. Departementet foreslår en 

bestemmelse i sameloven om at offentlige organer som er omfattet av bestemmelser om rett til svar på samisk, 

aktivt skal informere om muligheten til å benytte samisk. 

Boks 10.1  Forslag til ny § 3-3 a om informasjon om språkrettigheter 

Informasjon om språkrettigheter  

Offentlige organer som er omfattet av bestemmelsene i §3-3, 3-4 og 3-5 skal aktivt informere om muligheten 

til å benytte samisk ovenfor dem. Brukere som oppsøker organet, fysisk eller på annen måte, skal ved første 

kontakt få informasjon om muligheten til å henvende seg på samisk. 

 

I merknadene til ny § 3-3 a står det blant annet at det skal opplyses om retten til svar på samisk i første møte 

med forvaltningen, som betyr at informasjonen må være synlig tilgjengelig på organets nettsider, ved stedlige 

kontorer, at det opplyses om ved muntlige henvendelser per telefon og lignende.  

Forslaget om opplysningsplikt innebærer ingen direkte utvidelser av rettighetene etter sameloven, men 

forplikter likevel organene som omfattes av §§ 3-3 til 3-5 om å opplyse om rettighetene. § 3-3 angir rett til svar 

på samisk og er foreslått endret, som diskutert i delkapittel 9. Sameloven §§ 3-4 og 3-5 handler om utvidet rett 

til bruk av samisk i hhv. rettsvesen og helse- og sosialsektoren.  

10.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Forslaget kan ha direkte konsekvenser i form av kostnader forbundet med å opplyse om rettighetene, 

eksempelvis til oppdatering av hjemmeside eller informasjonsmateriell, endring av rutiner, opplæring eller 

liknende. Det er opp til organene selv å finne ut hvordan de vil løse dette i praksis. De direkte kostnadene vil 

avhenge av hvilke organer som blir omfattet, hvordan bestemmelsen tolkes og i hvilken grad organene allerede 

i dag ivaretar bestemmelsen.  

Alle organer som omfattes av sameloven §§ 3-3, 3-4 og 3-5, det vil si rettsvesen, helse- og sosialsektor og øvrige 

offentlige organer med tjenestekrets som omfatter språkutviklings- og/eller språkvitaliseringskommunene (gitt 

at forslag om språkområde innføres) vil påvirkes, på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Iht. 

avgrensningene for prosjektet, har vi ikke gått dypt inn på konsekvenser av forslag som hører til andre 

departementers felt. 

Vi har ikke fullstendig oversikt over i hvilken grad og på hvilken måte det informeres om rettighetene til svar på 

samisk språk i dag. Det synes å variere i hvilken grad og på hvilke måter kommuner og fylkeskommuner vi har 

vært i dialog med informerer om rettighetene til svar på samisk. Flere oppgir eksempelvis å ha nettsider med 

informasjon på samisk, men hvor mye som foreligger på samisk og hvorvidt det står at man kan henvende seg 
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på samisk, varierer. Når man går inn på Kautokeino kommune sin hjemmeside, kommer man for eksempel 

direkte til den nord-samiske versjonen og må aktivt velge det dersom man vil ha siden på norsk. På Karasjok 

kommune sine hjemmesider kan man velge samisk som språk, det samme gjelder for Nesseby, Tana, Porsanger, 

Kåfjord, Lavangen og Røyrvik sine hjemmesider. Røros, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy og Snåsa har ikke samisk 

hjemmeside, men har noe informasjon om samisk språk. Blant annet står det på Snåsa sin hjemmeside at «…alle 

har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk 

språk». I Karasjok og Kautokeino benyttes nordsamisk aktivt i møte mellom forvaltning og publikum i dag, og det 

er et spørsmål om å «aktivt informere» da er ivaretatt, eller om man i tillegg må opplyse om at man har rett til å 

kunne benytte samisk. Ved henvendelse til noen av kommunene, er også introduksjonen på samisk i tillegg til 

norsk.  

I tillegg kan bestemmelsen få konsekvenser for tilbudsindusert etterspørsel, eller i hvilken grad økt informasjon 

om rettighetene fører til en økning i antall henvendelser til organene. Dette vil i så fall innebære en økt kostnad 

til besvarelse av henvendelser gjennom bruk av interne og/eller eksterne ressurser. Det varierer hvorvidt 

informantene mener at økt informasjon om rettighetene vil ha noe vesentlig å si for antall henvendelser. Noen 

oppgir at det sannsynligvis ikke vil ha noe å si, andre at det vil føre til flere henvendelser. Eventuell økning i 

henvendelser som følge av økt informasjon vil trolig uansett skje over en viss tid.  

Samisk språkutvalg erfarer at samiskspråklige ofte må informere om og kreve sine rettigheter i møte med det 

offentlige, og at det i liten grad blir klaget dersom rettighetene brytes. De fleste av fylkeskommunene og 

kommunene vi har vært i dialog med opplever at innbyggerne i relativt stor grad har kjennskap til sine rettigheter, 

men at det likevel ikke er så mange som benytter seg av dem. Vi får oppgitt av noen at utfordringene særlig ligger 

i møte med blant annet helsesektoren. Flere vi har snakket med påpeker at det trolig er andre årsaker til at man 

ikke henvender seg på samisk enn at man ikke har informasjon om rettighetene. Spesielt trekkes det frem at det 

gjerne tar lenger tid å få svar på samisk enn norsk. Når de fleste som kan samisk, også kan norsk, vil det da både 

gå raskere og være enklere å benytte seg av norsk. I tillegg trekker mange fram at de ikke ønsker å være til bry, 

for eksempel ved at det må tilrettelegges for tolk eller oversettelse dersom man henvender seg på samisk. Videre 

oppgis mangel på termer, for eksempel ved en byggesøknad, å gjøre at det i noen tilfeller er enklere å henvende 

seg på norsk. Samtidig vil behovet for å henvende seg på samisk variere ut fra type tjeneste, hvor det blant annet 

kan være viktigere å kunne henvende seg på samisk i helse- og omsorgssektoren eller til domstolene enn til 

administrasjonen for øvrig.  

Dersom det opplyses om rettigheter til svar på samisk, vil det samtidig gi et signal om at man også får svar på 

samisk, og at svaret kommer innen rimelig tid. Dersom dette ikke praktisk sett er mulig, vil det kunne føre til at 

flere henvender seg på samisk, men at de ikke får like god behandling av sine henvendelser som øvrige, for 

eksempel ved at det tar uforholdsmessig lang tid. Dessuten kan det for noen være vanskelig å oppfylle 

rettighetene, slik at informasjonen oppleves misvisende. Forslaget henger tett sammen med forslag 4, jf. del-

kapittel 9. Blant annet vil disse to bestemmelsene føre til at flere offentlige organer som tidligere ikke var 

omfattet av bestemmelsene, nå er pliktet til å gi skriftlige svar på samisk samt opplyse om at man har mulighet 

til det.  
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Tabell 10.1 Økonomiske og administrative konsekvenser av ny § 3-3 a – innføre plikt til å informere om rettigheter 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter muntlig og 

skriftlig, og de merkostnader som følger av flere henvendelser på 

samisk. 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter skriftlig, og 

de merkostnader som følger av flere henvendelser på samisk. 

Andre kommuner Ingen/marginale (ivaretas i vurdering av kostnad ved nye 

innlemmelser i språkområdet) 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag)* 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter skriftlig, og 

de merkostnader som følger av flere henvendelser på samisk. 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag* 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter skriftlig, og 

de merkostnader som følger av flere henvendelser på samisk. 

Sametinget Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter muntlig og 

skriftlig, og de merkostnader som følger av flere henvendelser på 

samisk. 

Øvrige statlige virksomheter Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter skriftlig, og 

eventuelt muntlig, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samisk. 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Oslo eller 

Engerdal kommuner) vil også andre fylkesmenn og fylkeskommuner få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 
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11. Forslag 6 – Tydeliggjøring av ansvar for oversettelse  

11.1. Hva omfatter forslaget? 

Sameloven § 3-2 omhandler oversettelse av regler og offentlig informasjon. Første ledd sier at lover og forskrifter 

av særlig interesse for hele eller deler av den samiske befolkning skal oversettes til samisk. Andre ledd sier at 

kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i 

forvaltningsområdet skal skje både på samisk og norsk. Tredje ledd sier at skjema til bruk overfor et lokalt eller 

regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Bestemmelsene fastsetter 

imidlertid ikke hvem som har ansvar for å oversette.  

Departementet foreslår at det spesifiseres hvem som har ansvaret for å oversette den aktuelle informasjonen. I 

forslag til ny § 3-2, foreslås det å spesifisere at ansvaret for oversettelse av lover og forskrifter til samiske språk 

ligger til det ansvarlige departement. Ansvar for oversettelse av kunngjøringer ligger til det enkelte offentlige 

organ. Det samme gjelder skjema og selvbetjeningsløsninger. Her er det imidlertid presisert «der det er teknisk 

mulig» for å ta høyde for at enkelte systemer ikke støtter de samiske tegnene.  

Tabell 11.1 Sameloven § 3-2 om oversettelse, og forslag til ny bestemmelse 

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller 

deler av den samiske befolkning, skal oversettes til 

samisk. 

 

Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter 

seg mot hele eller deler av befolkningen i 

forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og 

norsk. 

 

Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt 

offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge 

både på samisk og norsk. Kongen gir nærmere regler 

om iverksetting av denne bestemmelsen. 

 

Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema 

Lover og forskrifter av særlig interesse for hele eller 

deler av den samiske befolkning, skal oversettes til 

samiske språk. Ansvaret ligger hos det ansvarlige 

departement.  

 

Kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter 

seg mot hele eller deler av befolkningen i det samiske 

språkområdet, skal skje både på samisk og norsk. 

Ansvaret ligger hos det enkelte offentlige organ.  

 

Skjema og selvbetjeningsløsninger til bruk overfor et 

offentlig organ i det samiske språkområdet skal 

foreligge både på samisk og norsk der det er teknisk 

mulig. Ansvaret ligger hos det enkelte offentlige 

organ.   

 

Det offentlige organet må vurdere hvilket eller hvilke 

språk informasjonen skal oversettes til. I denne 

vurderingen vil det være relevant å se på hvem 

informasjonen retter seg mot, og hva det gjelder.   
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Forslaget skal tydeliggjøre at det er organet selv som er ansvarlig for å sørge for at informasjon blir oversatt til 

samisk. Det offentlige organet må selv vurdere hvilket eller hvilke samiske språk informasjonen bør oversettes 

til.  

I utgangspunktet legger ikke forslaget opp til reelle endringer, men tydeliggjør at det er organet selv som har 

ansvar for oversettelse. Det er det også i dag. Det er imidlertid presisert at også selvbetjeningsløsninger er 

omfattet. Dette fremgår ikke eksplisitt av dagens lov, men kan tolkes som å inngå i begrepet «skjema».  

11.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Ut fra hva vi forstår, gir ikke loven endringer i forpliktelser, men kan likevel gi konsekvenser i form av en økt 

bevissthet og tydeliggjøring av hvem som har ansvar for oversettelse. Dersom flere lover og regler, 

skjemaer/selvbetjeningsløsninger og kunngjøringer oversettes til samisk, kan det gi positive konsekvenser 

gjennom rettssikkerhet, bevaring og utvikling av de samiske språkene. Dette kan også være viktig for ivaretakelse 

av øvrige rettigheter. Dersom endringen påvirker grad av oversettelse, vil endringen samtidig blant annet ha 

konsekvenser for kostnader til oversettelse. Samtidig skal oversettelse også etter dagens regler ivaretas, og det 

er ikke en plikt om at samisk versjon må foreligge på samme tidspunkt som norsk versjon. Eventuelt kan forslaget 

også påvirke tidspunktet for når oversettelse gjøres. På kort sikt kan det ha noe å si, da det er begrenset kapasitet 

på ressurser til oversettelse.  

Samisk språkutvalg viser til at det er svært få lover som er oversatt til samisk (nordsamisk), og at en rekke statlige 

etater ikke sørger for å oversette lover og forskrifter til samisk samt at de ikke oppdateres etter revisjoner i lov 

eller forskrift. KMD oppgir også at departementene har mottatt henvendelser fra samer som peker i retning av 

at statlige etater ikke i tilstrekkelig grad oversetter lover, forskrifter og kunngjøringer til samisk i dag. Noe av 

årsaken kan ligge i at det er uklart hvem som har ansvar for å oversette til samisk. Gjennom intervjuer med 

kommuner og fylkeskommuner i dagens forvaltningsområde, gis det også inntrykk av at det er uklarheter i 

ansvarsforhold, og mangel på etterlevelse, når det kommer til oversettelse fra statlig nivå. Som tidligere omtalt, 

varierer det hvor mye informasjon som finnes på samisk på kommunale hjemmesider blant kommunene i 

forvaltningsområdet. De fleste synes imidlertid å være bevisste sitt ansvar etter loven, og flere nevner at de også 

tar på seg å oversette eller å etterspørre oversettelser som egentlig er statlig nivå sitt ansvar.  

Gjennom intervjuer får vi opplyst om at fast tekst på hjemmeside, kortere tekster som treffer bredt o.l. i langt 

større grad oversettes til samisk enn lengre tekster/dokumenter. Det er også på dette området stor variasjon 

blant kommunene, hvor eksempelvis Karasjok og Kautokeino vel så ofte oppgir å oversette til norsk. Kapasitet 

oppgis også å påvirke hva og hvor mye som blir oversatt. Enkelte oppgir at de har undersøkt hvilken informasjon 

den samisktalende befolkningen i området ønsker å ha av informasjon på samisk, og har prioritert å oversette 

dette. Flere trekker også fram at samarbeid er viktig, og at dette påvirker hvor mye kostnader som benyttes til 

oversettelse. Dersom kommuner eksempelvis har oversatt skjema eller informasjon som også kan benyttes av 

andre, er det kostnadsbesparende. Videre oppgis terminologi å legge begrensninger på oversettelse. Dersom 

man skal oversette lovverk eller fagspesifikke termer, må man ha kunnskap både om samisk språk og øvrige 

områder som jus eller helse. Det varierer hvorvidt kommunene vi har hatt dialog med benytter interne ressurser 

til oversettelse, blant annet gjennom språkkonsulenter, eller om de kjøper tjenester. Hvor mye ressurser som 

benyttes totalt til oversettelse varierer også. Anslagene vi har fått oppgitt varierer fra rundt 100 000 kroner til 

flere årsverk per år.  
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Ettersom endringen innebærer en presisering, men ingen reell endring av rettigheter eller plikter, vil eventuell 

økning i kostnad følge av at bestemmelsene i større grad følges enn hva som gjøres i dag. Vi har ikke tilstrekkelig 

informasjon til å si hvorvidt endringen vil føre til dette.  

Vi vil også påpeke at iht. forslaget om rett til svar på samisk, jf. ny § 3-3, kan bykommuner med særlig ansvar for 

samisk språk ved innlemmelse eller senere bestemme om retten til å få svar på samisk skal gjelde i kommunen, 

og i så fall hvilket eller hvilke samiske språk det skal tilbys tjenester på. Iht. § 3-2 skal imidlertid kunngjøringer, 

skjema og selvbetjeningsløsninger som utgangspunkt være både på samisk og norsk. Det innebærer slik vi ser 

det at en bykommune som innlemmes og velger at rett til svar på samisk ikke skal gjelde, likevel må tilby bl.a. 

skjemaer og selvbetjeningsløsninger på samisk. Dette vil imidlertid gjelde både ved ny og gammel bestemmelse.  

Tabell 11.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å endre § 3-2 – Tydeliggjøre ansvar for oversettelser 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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12. Forslag 7 – Krav til likestilling av samisk og norsk i 
språkutviklingskommuner 

12.1. Hva omfatter forslaget? 

Iht. sameloven § 3-9 kan kommunestyret i dag fatte vedtak om at samisk skal være likestilt med norsk i hele eller 

deler av forvaltningen. Vi har fått oppgitt at blant annet Kautokeino tidligere har vedtatt å likestille norsk og 

nordsamisk. Nordsamisk benyttes i dag i stor grad i Kautokeino og Karasjok kommune, og til en viss grad i Tana 

og Nesseby. Departementet foreslår en bestemmelse i sameloven om at samiske språk skal være likestilt med 

norsk i den kommunale forvaltningen i språkutviklingskommuner. For øvrige kommuner kan kommunestyret 

bestemme at samiske språk skal være likestilt med norsk.  

Tabell 12.1 Sameloven § 3-9 om samisk i den kommunale forvaltningen, og forslag til ny bestemmelse 

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Samisk i den kommunale forvaltning 

Kommunestyret kan bestemme at samisk skal være 

likestilt med norsk i hele eller deler av den kommunale 

forvaltning. 

 

Samisk i den kommunale forvaltning  

I språkutviklingskommuner skal samiske språk være 

likestilt med norsk i den kommunale forvaltningen. I 

øvrige kommuner i det samiske språkområdet kan 

kommunestyret bestemme at samiske språk skal 

være likestilt i hele eller deler av den kommunale 

forvaltningen. 

 

 

Iht. merknadene til ny § 3-9, innebærer forslaget at saksbehandlingen internt i kommunen skal skje både på det 

aktuelle samiske språket og norsk, og at språkene brukes omtrent like mye. Forslaget innebærer ikke at alle 

ansatte må kunne både samisk og norsk, eller at alle dokumenter må foreligge på begge språk. Samtidig 

innebærer likestillingen at kommunen må ha ansatte med samiskkompetanse. Videre står det i merknadene at 

dersom et saksfremlegg er skrevet på norsk, medfører bestemmelsen at den samiske versjonen skal sendes ut 

samtidig med den norske versjonen. Bestemmelsen vil ikke gi kommunen rett til å benytte samiske språk i skriv 

til andre offentlige organ.  

Forslaget innebærer en skjerpelse for de foreslåtte språkutviklingskommunene sammenliknet med dagens 

regler, hvor det er valgfritt om samisk skal være likestilt med norsk. For andre kommuner i språkområdet vil det 

være valgfritt, og dermed ingen endring sammenliknet med i dag. 

12.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Det er kun de tiltenkte språkutviklingskommunene som blir direkte berørt av forslaget – det vil si Kautokeino, 

Karasjok, Nesseby og Tana, forutsatt at de innlemmes i denne kategorien. Iht. NOU 2016: 18, og bekreftet i 

intervju med kommunene, oppgis det at nordsamisk i stor grad er likestilt med norsk i Karasjok og Kautokeino. I 

kommunene kan man velge å bruke nordsamisk eller norsk på de fleste arenaer innenfor kommunen. Kautokeino 

kommune viser i høringsinnspillet og i intervju til at møtespråket i kommunen er samisk og at skriftlig 

administrasjonsspråk i stor grad også er samisk. Utfordringene er gjerne at dersom noen ikke kan samisk, må det 

tolkes til norsk. De fleste har imidlertid høy kompetanse i nordsamisk. Også for Karasjok er nordsamisk 
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hverdagsspråket i kommunen. De benytter også tolker og oversettere for å bistå forvaltningen i å ivareta 

rettighetene til samiske språkbrukere.  

Tana kommune har oppgitt i høringsuttalelsen at de bør regnes som språkbevaringskommune (språk-

utviklingskommune etter ny begrepsbruk) og at samisk bør være forvaltningsspråket. De vurderer at de har 

tilstrekkelig samiskspråklig kompetanse til at det samiske språket er komplett og samfunnsbærende innenfor 

kommunen. For Nesseby uttaler kommunen i høringsuttalelsen at de er fornøyd med å bli foreslått som 

språkbevaringskommune og at dette er positivt for kommunen. De peker samtidig på behov for økte ressurser 

over tospråklighetstilskuddet. Nesseby kommune oppgir i intervju at de har mange som behersker samisk i 

administrasjonen, men at mye av saksbehandlingen foregår på norsk og at informasjonen så oversettes. Dersom 

saksbehandlingen skal foregå på samisk, tar det lengre tid. Dessuten forklares det at rundt 60 prosent av 

befolkningen snakker samisk, og om lag tilsvarende antas å gjelde i kommunen. Det er da stor sjanse for at noen 

man samhandler med kun kan norsk. Ettersom de som kan samisk, i all hovedsak også kan norsk, foregår da 

saksbehandlingen på norsk. Det fremheves også at selv om man snakker samisk, er det ikke gitt at man skriver 

(godt nok) samisk, i tillegg til at enkelte fagtermer ikke er godt nok utviklet.  

Vi har i vår analyse lagt til grunn at det vil være noe variasjon i forståelsen av hvilket krav denne bestemmelsen 

setter til omfanget av bruk av samisk. Alternativt ville det i så fall også kunne begrenset samisk i forvaltningen 

dersom samisk benyttes mer enn norsk. Ettersom det er begrensninger på kapasitetssiden, reiser da forslaget 

om krav til likestilling også spørsmål om det skal prioriteres samiskspråklige ressurser, eller eventuelt ressurser 

til oversettelse og tolking, i den interne saksbehandlingen dersom dette går på bekostning av bruk av samisk mot 

befolkningen. 

Informasjon fra kommuner som foreslås som språkvitaliseringskommuner tilsier at det er en lang vei å gå før 

kommunene fullt ut vil kunne ivareta likestilling i forvaltningen. Disse blir imidlertid ikke påvirket av forslaget.  

Tabell 12.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å endre § 3-9 – Likestilling av samisk og norsk i 
forvaltningen 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Norsk og samisk er i stor grad likestilt i forvaltningen i Karasjok og 

Kautokeino. Det er imidlertid ikke tilfelle for Nesseby og Tana som 

dermed antas å få økte kostnader forbundet med å likestille språkene 

i forvaltningen.  

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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13. Forslag 8 – Innføre krav om kommunal- og 
fylkeskommunal planlegging  

13.1. Hva omfatter forslaget? 

Departementet foreslår en bestemmelse i sameloven om at kommuner og fylkeskommuner i det samiske 

språkområdet skal fastsette overordnede mål og strategier for å styrke samiske språk, i kommuneplaner og 

regional plan etter plan- og bygningsloven. Bakgrunnen for forslaget er blant annet at det i enkelte kommuner 

er stor mangel på tilgang på samiskspråklig kompetanse, og et behov for tidlig og langsiktig planlegging av 

hvordan kommunen og fylkeskommunen sine forpliktelser overfor sine samiskspråklige innbyggere kan opp-

fylles. For å sikre at planleggingen skjer som en del av kommunens overordnede langsiktige planlegging, 

konkluderes det i NOU 2016: 18 at det bør skje gjennom kommuneplanens samfunnsdel.  Boks 13.1 gjengir 

lovforslaget.  

Boks 13.1  Forslag til ny § 3-13 om kommunal- og fylkeskommunal planlegging 

Kommunal- og fylkeskommunal planlegging 

Fylkeskommuner og kommuner i det samiske språkområdet skal drøfte utfordringer for samisk språk i regional 

planstrategi og kommunens planstrategi, jf. plan- og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1. Overordnede mål for å 

styrke samiske språk skal fastsettes i regional plan etter plan- og bygningsloven § 8-1. Kommunen skal 

fastsette sine mål for å styrke samisk språk enten som en tematisk kommunedelplan eller tas inn i 

kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven § 11-1 tredje ledd og § 11-2. 

 

Å drøfte utfordringer for samisk språk i regional planstrategi og kommunens planstrategi i tråd med plan- og 

bygningsloven omfatter at utfordringer for samisk språk skal, med mindre det allerede gjøres i dag, omfattes som 

et nytt tema i planstrategien. Planstrategien skal rulleres minst én gang per valgperiode.  

At det skal fastsettes overordnede mål for å styrke samiske språk i regional plan etter plan- og bygningsloven § 

8-1 omfatter også at det skal utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlings-

programmet skal vedtas av regional planmyndighet (fylkestinget). Behovet for rullering skal vurderes årlig. 

Iht. forslaget skal kommunen fastsette mål for å styrke samiske språk i en tematisk kommunedelplan eller 

innlemme mål i kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 tredje ledd og § 11-2. Vi 

tolker plan- og bygningsloven dithen at det omfatter at det må utarbeides en handlingsdel som angir hvordan 

planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. Det er uklart i hvilken 

grad handlingsdelen skal vedtas av lokal planmyndighet (kommunestyret).  

13.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Hensikten med kommunal planlegging er å tilrettelegge for utvikling og samordning av oppgaveløsning i 

kommunene og fylkeskommunene. Samisk språkutvalg viser blant annet til at langsiktig planlegging kan bidra til 

bedre løsninger for hvordan kommuner, fylkeskommuner eller statlige organer kan betjene samiske språk-

brukere.  

Det er i dag etablert samarbeidsavtaler mellom Sametinget og kommunene og fylkeskommunene i forvaltnings-

området. Avtalene er viktig for samarbeid og dialog mellom partene og planlegging for oppfyllelse av samelovens 
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språkregler. Ifm. avtalene og tilskuddene som gis fra Sametinget til kommunene stilles det krav om at kommun-

ene utarbeider treårige utviklingsplaner. Slik vi forstår det, omfatter det en handlingsplan for å vise hvordan 

tilskuddene som gis skal benyttes til å styrke samiske språk i kommunen. Planene er treårige og skal oppdateres 

årlig. Det stilles ikke krav om at aktivitetsplanene skal vedtas i kommunestyrene. Tilbakemeldingen fra 

Sametinget er at kommunene fortsatt må utvikle og oppdatere disse planene, i hvert fall dersom aktivitets-

tilskuddet fortsatt skal være som i dag.  

En kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren foretatt av Norut i 2012 viser at det er betydelige 

forskjeller i kommunesektoren (Norut, 2012). Kommunene har blant annet forskjellig tilnærming til planlegging 

og gjennomføring av sine samiskspråklige forpliktelser. For å gi en best mulig vurdering av økonomiske og 

administrative konsekvenser av forslag 8, har vi valgt å kartlegge hvordan kommunene og fylkeskommunene i 

forvaltningsområdet planlegger for å styrke samisk språk i dag. Vi har vært ute etter å undersøke om kommunene 

og fylkeskommunene har utarbeidet en plan med mål og/eller tiltak for å styrke samiske språk, om planen er 

oppdatert/gjeldende, om planen er vedtatt i kommunestyret, samt om samisk språk er nevnt/diskutert i 

kommunens eller fylkeskommunens gjeldende planstrategi. Kildene for å finne informasjonen er intervjuer, søk 

på nettsider og gjennomgang av dokumenter. Vi tar forbehold om at vi kan ha mangelfull eller feil informasjon 

ved at dokumentene ikke ligger ute på virksomhetenes nettsider eller at vi ikke har funnet dem. 

Tabell 13.1 gir en oversikt over gjeldende kommunale planer og strategier for å utvikle samisk språk i kommunene 

i dagens forvaltningsområde. Som tabellen viser, ser det ut til at nesten alle kommuner har utarbeidet en 

kommunedelplan eller et strategidokument for styrking av samisk språk. Årsaken til at vi ikke kan si alle, er at 

Tjeldsund kommune er i prosess med å utarbeide både språkplan og kommuneplanens samfunnsdel, og det er 

derfor usikkerhet knyttet til innholdet i de ferdige planene. Når det gjelder Karasjok og Kautokeino, har vi fått 

vite at de har planer, men vi har ikke funnet dem på deres nettsider – og kan derfor ikke bekrefte eller avkrefte 

om det er snakk om temaplaner, strategier eller handlingsplaner. I de tilfeller hvor vi har funnet kommunenes 

planstrategier og kommuneplanens samfunnsdel på kommunenes internettsider, er viktigheten av å styrke 

samisk språk nevnt og/eller diskutert, med noen få unntak. Det er også verdt å nevne at flere av kommunene er 

i prosess med å forbedre planverket for å styrke samisk språk. 
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Tabell 13.1 Oversikt over utarbeidede og forandring av plandokumenter for styrking av samiske språk i 
kommunene i dagens forvaltningsområde*   

Kommuner Har 

utarbeidet 

plan med 

mål og 

tiltak 

(kom-

mune-

delplan/-

temaplan) 

Har 

utarbeidet 

plan med 

over-

ordnede 

mål og 

strategier 

(strategi-

dok.) 

Har 

utarbeidet 

plan med 

tiltak 

(handlings

-plan) 

Periode 

planen 

gjelder for 

år 

Planen er 

vedtatt i 

kommune

-styret  

Planen er 

forankret i 

over-

ordnede 

planer 

(kommun

eplanens 

samfunns-

del) 

Samisk 

språk er 

nevnt/-

diskutert i 

plan-

strategi 

Nesseby Ja - - 2018-2021 Ja Uklart Ja 

Tana Ja - - 2012-2015 Uklart Ja Ja 

Karasjok Har plan for samisk språk (uklart) Uklart Uklart Ja Ja 

Kautokeino Har språkplan (uklart) Uklart Uklart Ja Ja 

Porsanger** - - - - - - Ja 

Kåfjord Ja - - 2018-2020 Ja Ja Ja 

Lavangen Ja - - 2017-2020 Ja I prosess - 

Tjeldsund - - - - - - - 

Hamarøy - Ja - 2019 Ja - Uklart 

Hattfjelldal - Ja - Uklart - Uklart Uklart 

Røyrvik Ja - - Uklart Uklart - Uklart 

Snåsa - Ja - 2020-2029 Ja Uklart Uklart 

Røros Ja - - Uklart Ja Uklart Ja 

*Betegnelsen uklart angir at vi ikke har greid å finne plandokumentene på kommunens internettside og derigjennom ikke fått 

undersøkt de faktiske forhold. **Porsanger kommune har informert oss om at de er i gang med å utarbeide en samisk 

språkplan som er forankret i kommunens planstrategi, språkplanen skal forankres i kommuneplanens samfunnsdel.  

Kilde: Intervjuer, søk på kommunenes nettsider og gjennomgang av plandokumenter, sammenstilt av Menon Economics 

Ut fra våre nettsøk på de tre fylkeskommunene som blir berørt av forslaget sine nettsider, ser det ut til at det 

kun er Troms og Finnmark som har temaplan/kommunedelplan for å styrke samisk språk å vise til, se Tabell 13.2. 

Den vi kom over ble utarbeidet i 2007 for Troms fylkeskommune og har uklar varighet. Sett i lys av 

sammenslåingen av Troms og Finnmark 1. januar 2020 er det naturlig at de ikke har fått tid til å utarbeide ny 

plan. Når det gjelder de to andre fylkeskommunene, har ikke de utarbeidet temaplan, strategi, eller 

handlingsplan for samisk språk. I samtaler med oss påpeker representanter fra fylkeskommunene at det samiske 

perspektivet er forankret i andre fylkeskommunale planer. I intervju påpeker representanter fra Nordland fylkes-

kommune at det har blitt snakket om å utarbeide en handlingsplan for styrking av samisk språk, men at man ikke 

har fått gjort det enda.  
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Tabell 13.2 Oversikt over utarbeidede og forandring av plandokumenter for utvikling av samiske språk i fylkes-
kommuner i dagens forvaltningsområde   

Fylkes-

kom-

muner 

Har 

utarbeidet 

plan med 

mål og 

tiltak 

(kommune

-delplan/ 

temaplan) 

Har 

utarbeidet 

plan med 

over-

ordnede 

mål og 

strategier 

(strategi-

dokument) 

Har 

utarbeidet 

plan med 

tiltak 

(handlings-

plan) 

Periode 

planen 

gjelder for 

Planen er 

vedtatt i 

fylkes-

tinget eller 

fylkes-

rådet  

Styrking av 

samisk 

språk er 

forankret i 

overordne

de planer 

(kommune

-planens 

samfunns-

del) 

Samisk 

språk er 

nevnt/-

diskutert i 

regional 

plan-

strategi 

Troms og 

Finnmark 

Ja* - - Uklart Ja* Uklart Uklart 

Nordland - - - - - Ja Ja 

Trøndelag - - - - - Ja Ja 

*Tidligere Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune har hver hatt vedtatte strategidokumenter som berører 

arbeidet med styrking og synliggjøring av samisk språk både internt i organisasjonen og tilrettelegging for økt bruk av samisk 

språk i samfunnet forøvrig. Kilde: Intervjuer, skriftlige innspill, søk på kommunenes nettsider og gjennomgang av 

plandokumenter, sammenstilt av Menon Economics 

I diskusjonen av konsekvenser har vi valgt å dele inn kommunesektoren i fire kategorier: språkutviklings-

kommuner (Karasjok, Kautokeino, Nesseby og Tana kommuner), språkvitaliseringskommuner (Porsanger, 

Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner), andre kommuner og 

fylkeskommuner. I det følgende diskuterer vi konsekvenser for hver og én av kommunegruppene.   

Språkutviklingskommunene. Basert på kartlegging av eksisterende planer er vår vurdering at disse fire kommun-

ene i størst grad ivaretar forslaget til lovendring i dag. Det kan se ut som alle har utviklet kommunedel- eller 

temaplaner med overordnede mål. I hvilken grad disse planene følger opp målene med tiltak (handlingsdel), er 

imidlertid uklart. Det er også uklart om planene er vedtatt av kommunestyrene i de respektive kommuner. 

Enkelte av kommunene har også planer som ikke er rullert og dermed kan se ut til å være utdaterte. Samlet sett 

kan vi derfor konkludere med at kommunene til en viss grad følger lovforslaget i dag, og at det er en jobb som 

må gjøres for at kommunene tilfredsstiller forslaget fullt ut. 

Språkvitaliseringskommunene. Som vi ser fra Tabell 13.1, har de fleste språkvitaliseringskommunene utarbeidet 

kommunedelplan/temaplan eller et strategidokument for å styrke samisk språk i kommunen. Det er uklart om 

planene rulleres årlig. Fem av åtte kommuner kan vi med sikkerhet si har vedtatt planene i kommunestyret. Det 

er også uklart om de fleste kommunene har forankret mål om styrking av samisk språk i kommuneplanens 

samfunnsdel og diskutert styrking av samisk språk i planstrategien. Inntrykket vårt er at kommunene har en jobb 

å gjøre for å tilfredsstille loven, en større jobb enn de foreslåtte språkutviklingskommunene.   

Andre kommuner. I hvilken grad andre kommuner må tilfredsstille dette lovkravet avhenger av i hvilken grad de 

respektive kommunestyrene beslutter å bli en del av den nye språkområdeordningen. En rask gjennomgang av 

utvalgte kommuners nettsider taler for at andre kommuner i liten grad har planer for å styrke samiske språk. Det 

eneste vi har kommet over er at Tromsø kommune tidligere har utarbeidet en handlingsplan for samisk språk. 

Handlingsplanen gjelder for perioden 2013-2016. Det er viktig å være klar over at lovforslaget øker kommunenes 

forpliktelser ved å være en del av det samiske språkområdet. Isolert sett kan dette ha en negativ innvirkning på 
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antallet kommuner som ønsker innlemmelse i det samiske språkområdet. Samtaler med kommuner taler 

imidlertid for at det vil ha liten innvirkning hvis man fullt ut blir kompensert for merkostnaden gjennom tilskudd 

fra Sametinget. Vi har valgt å ivareta denne kostnadsvirkningen i vurderingen av kostnader ved at flere 

kommuner innlemmes i det samiske språkområdet, se delkapittel 16.3.  

Fylkeskommunene. Fylkeskommunene, utover Troms og Finnmark, har i liten grad utarbeidet planer som drøfter 

utfordringer for samisk språk og angir overordnede mål for å styrke samiske språk i dag. Slik sett vil lovforslaget 

både reelt og teoretisk innebære økte kostnader for fylkeskommunene. Det er grunn til å tro at kostnadene er 

størst i Nordland og Trøndelag. 

Statsbudsjettet. De overnevnte virkningene har innvirkning på statsbudsjettet hvis de kompenseres for gjennom 

økte bevilgninger til Sametinget.  

Tabell 13.3 oppsummerer våre overordnede vurderinger. Dette er virkninger som vi har funnet grunnlag for å 

prissette i delkapittel 16.1-16.4. 

Tabell 13.3 Økonomiske og administrative konsekvenser av ny § 3-13 om kommunal- og fylkeskommunal 
planlegging 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Økte kostnader siden kommunene må utarbeide, oppdatere og rullere 

planer for å styrke samisk(e) språk.  

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Økte kostnader siden kommunene må utarbeide, oppdatere og rullere 

planer for å styrke samisk(e) språk. 

Andre kommuner Økte kostnader for de som beslutter å bli en del av det nye samiske 

språkområdet.  

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag)* 

Økte kostnader siden fylkeskommunene må utarbeide, oppdatere og 

rullere planer for å styrke samisk(e) språk. 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet De overnevnte virkningene har innvirkning på statsbudsjettet hvis de 

kompenseres for gjennom økte bevilgninger til Sametinget. 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Engerdal 

kommune) vil også andre fylkeskommuner (eksempelvis Innlandet fylkeskommune) få økte kostnader. Kilde: Menon 

Economics 
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14. Forslag 9 – Opplyse om mulighet til å lyse ut stillinger 
med samisk språkkunnskap som ønsket eller nødvendig 
kvalifikasjon 

14.1. Hva omfatter forslaget? 

Det er ingen bestemmelser i sameloven i dag om rekruttering av samiskspråklig personell. Det foreslås å innføres 

en lovbestemmelse som angir adgangen til å stille samiske språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige 

kvalifikasjoner ved ansettelse til stillinger i offentlige organ, når organet har behov for denne kompetansen for å 

utføre oppgavene sine. Dette er også tillatt i dag, men departementet ønsker å tydeliggjøre adgangen for å fjerne 

eventuell tvil om disse mulighetene. 

Boks 14.1  Forslag til ny § 3-6 om å stille samisk språkkunnskap som ønsket eller nødvendig kvalifikasjon 

Dersom offentlige organ har behov for ansatte med samisk språkkunnskap for å kunne utføre sine oppgaver, 

kan samisk språkkunnskap stilles som en ønsket eller nødvendig kvalifikasjon ved ansettelse til stillinger i 

organet. 

 

14.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Ettersom det også er tillatt i dag å stille samisk språkkunnskap som ønsket eller nødvendig kvalifikasjon ved 

ansettelse til stillinger i et organ, vil eventuelle konsekvenser følge av at denne muligheten tydeliggjøres. 

Usikkerhet rundt hva som er lov eller ikke kan ha sammenheng med usikkerhet om hva som er lov iht. 

diskrimineringslovgivningen. Iht. likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det et forbud mot å diskriminere på 

grunnlag av blant annet etnisitet, og med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, 

hudfarge og språk. Samtidig gir § 9 lov til forskjellsbehandling så lenge den har et saklig formål, er nødvendig for 

å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. Det må 

gjøres en avveining mellom å hindre diskriminering og ivareta behov som kan gi grunn for forskjellsbehandling. 

NOU 2016: 18 drøfter disse problemstillingene og viser til at krav til språk i mange tilfeller vil være ansett som 

saklig og nødvendig å stille som krav. Når det har sammenheng med utførelsen av arbeidet, for eksempel i 

stillinger som medfører kontakt med samisktalende publikum, vil det være saklig å legge vekt på å ansette 

personer med kunnskaper i samisk. Det samme kan gjelde kjennskap til samisk kultur. Samiske språkkrav kan 

også kunne anses som lovlig, positiv forskjellsbehandling iht. likestillings- og diskrimineringsloven § 11.  

Det er så vidt oss bekjent ikke en fullstendig oversikt over i hvilken grad fortrinnsrett, eller krav til kvalifikasjoner, 

for personer med samiskspråklig kompetanse benyttes i dag. Ifølge NOU 2016: 18 er det grunn til å tro at en 

fortrinnsrett praktiseres i relativt stort omfang innenfor samiske språkområder og institusjoner, men ikke 

utenfor. Prioritering av søkere med samiskkunnskaper har også blitt ulikt praktisert i offentlige organer. Gjennom 

intervjuer med kommuner i dagens forvaltningsområde, får vi også inntrykk av at samisk språkkunnskap stilles 

som ønsket eller nødvendig kvalifikasjon ved ansettelser i dag, og at forslaget dermed ikke får innvirkning for 

kommunene. Enkelte ytrer imidlertid bekymring for økt konkurranse om samiskspråklige ressurser.  
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Tabell 14.1 Økonomiske og administrative konsekvenser av å innføre en lovbestemmelse som angir adgangen til å 
stille samiske språkkunnskaper som ønskede eller nødvendige kvalifikasjoner ved ansettelse til 
stillinger i offentlige organ 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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15. Forslag 10 – Innføre at ansatte har rett til å skaffe seg 
kunnskap i samisk, dersom organet har behov for slik 
kompetanse 

15.1. Hva omfatter forslaget? 

Det er i dag en egen bestemmelse i sameloven om rett til utdanningspermisjon for å skaffe seg kunnskap i samisk 

(§ 3-7). Den sier at ansatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet har rett til permisjon 

med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig 

av forpliktelse til å jobbe for organet en viss tid etter utdanningen. Det foreslås å endre regelen slik at ikke bare 

ansatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet, men også andre ansatte i offentlige 

organer, har rett til permisjon med lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk dersom organet har behov for slik 

kompetanse.  

Tabell 15.1: Sameloven § 3-7 om rett til utdanningspermisjon, og forslag til ny bestemmelse 

A – Dagens lov B – Nytt forslag 

Rett til utdanningspermisjon 

Tilsatte i et lokalt eller regionalt offentlig organ i 

forvaltningsområdet har rett til permisjon med lønn 

for å skaffe seg kunnskap i samisk når organet har 

behov for slik kunnskap. Retten kan gjøres avhengig 

av at den tilsatte forplikter seg til å arbeide for 

organet en viss tid etter utdanningen. Kongen gir 

nærmere regler om gjennomføringen av disse 

bestemmelsene. 

Rett til utdanningspermisjon 

Ansatte i offentlige organ har rett til permisjon med 

lønn for å skaffe seg kunnskap i samisk, dersom 

organet har behov for slik kompetanse. Retten kan 

gjøres avhengig av at den ansatte forplikter seg til å 

arbeide for organet en viss tid etter utdanningen. 

 

15.2. Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene? 

Regelen er i utgangspunktet en videreføring av nåværende bestemmelse, men gir også andre organer rett til 

utdanningspermisjon dersom de har behov for det – selv om de ikke er en del av dagens forvaltningsområde. 

Etter dagens bestemmelser er det i utgangspunktet ikke noen krav til svar på samisk for offentlige organer 

utenfor forvaltningsområdet. Det har derfor ikke vært like naturlig å ha en rett til permisjon med lønn for å skaffe 

seg kunnskap i samisk for slike organer. Med endringen vil det tydeliggjøres at også disse organene kan benytte 

seg av rett til utdanningspermisjon ved behov.  

Det finnes ikke, oss bekjent, noen helhetlig oversikt over antall kommuner eller andre offentlige organer som 

tilbyr permisjonsordning for å lære samisk i dag, hvor mange som har tatt eller tar det, eller hvor mange som 

ønsker det. Iht. NOU 2016: 18 vil retten til utdanningspermisjon særlig være aktuell for personer med passive 

kunnskaper i det aktuelle samiske språket, og at alternativet til organet er å bruke tolk som er mer upraktisk og 

kan være uforholdsmessig ressurskrevende. Gjennom samtaler med kommuner og fylkeskommuner i dagens 

forvaltningsområde, får vi oppgitt at retten til utdanningspermisjon benyttes i dag og bekreftet at endringen ikke 

vil ha noe å si for dem.  
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Flere oppgir at det er behov for å benytte seg av retten til utdanningspermisjon. Dette vil trolig også kunne gjelde 

flere som følge av eventuell innlemmelse av flere kommuner i forvaltningsområdet og at andre offentlige organer 

også omfattes av rett til svar på samisk. Kostnadene ved å benytte seg av retten til utdanningspermisjon kan 

være store, avhengig av blant annet hvor lenge den ansatte er i permisjon. Enkelte kommuner har også oppgitt 

at det kan være vanskelig å finne en vikar i perioden og at tilgangen på personell i perioden kan være redusert. 

Vi skiller imidlertid mellom rett til utdanningspermisjon og kostnaden til bruk av retten til utdanningspermisjon. 

Ettersom endringen kun innebærer en økt mulighet for å benytte seg av utdanningspermisjon, anser vi ikke at 

endringen har vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Tabell 15.2 Økonomiske og administrative konsekvenser av å endre sameloven § 3-7 om rett til 
utdanningspermisjon 

Aktører Identifiserte økonomiske og administrative konsekvenser 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 

Tana kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

Ingen/marginale 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

Ingen/marginale 

Andre kommuner Ingen/marginale 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

Ingen/marginale 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, 

Nordland og Trøndelag 

Ingen/marginale 

Sametinget Ingen/marginale 

Øvrige statlige virksomheter Ingen/marginale 

Statsbudsjettet Ingen/marginale 

Kilde: Menon Economics 
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16. Samlede økonomiske og administrative konsekvenser 

16.1. Samlede virkninger for språkutviklingskommuner 

I vurderingen av økonomiske og administrative konsekvenser, starter vi med å vurdere konsekvenser for 

kommuner som er ment å bli språkutviklingskommuner i den nye språkområdeordningen, dvs. Karasjok, 

Kautokeino, Nesseby og Tana kommuner. Tabell 16.1 oppsummerer vurderingene vi har gjort oss gjennom 

kapitler 6-15.  

Tabell 16.1  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 
Tana kommuner (språkutviklingskommuner) 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Kommunene blir ikke berørt direkte, men konsekvenser for 

kommunene vil avhenge av i hvilken grad nivå og fordeling av 

tospråklighetsmidlene kompenserer for reelle utgifter. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter 

muntlig og skriftlig, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samisk. 

7 Krav til likestilling av samisk og 

norsk i språkutviklingskommuner 

Norsk og samisk er i stor grad likestilt i forvaltningen i 

Karasjok og Kautokeino. Det er imidlertid ikke tilfelle for 

Nesseby og Tana som dermed antas å få økte kostnader 

forbundet med å likestille språkene i forvaltningen. 

8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging  

Økte kostnader siden kommunene må utarbeide, oppdatere 

og rullere planer for å styrke samisk språk. 

Kilde: Menon Economics 

For Karasjok, Kautokeino, Nesseby og Tana kommuner har vi altså identifisert fire konsekvenser av betydning. 

Når det gjelder kommunenes bekymring om å komme dårligere ut av fordelingen av midlene fra Sametinget, 

som en konsekvens av forslag 1, vil den endelige konsekvensen avhenge av i hvilken grad endringene som foreslås 

følges opp økonomisk og hvordan fordelingen av midlene ser ut til slutt. Siden vi ikke vet hva kommunene ender 

opp med, kan ikke vi konkludere eller tallfeste dette. I kapittel 17.2 diskuterer vi imidlertid hva som må til for at 

språkbevaringskommunene kan fortsette med de aktivitetene de gjør i dag for å bevare og utvikle samisk språk.  

Forslag 5, innføring av plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk, kan utløse merkostnader til språk-

utviklingskommunene på to måter. For det første vil lovendringen innebære at kommunene kan måtte endre 

rutiner ved skriftlige og muntlige henvendelser slik at de som henvender seg til kommunen blir informert om 

sine rettigheter til svar på samisk. For det andre må kommunene også sikre at man har en beredskap for å svare 

på de muntlige og skriftlige henvendelsene på samisk. Vår vurdering er at disse aktivitetene i all hovedsak vil 

innebære en engangskostnad. De aktuelle kommunene mottar henvendelser skriftlig og muntlig på nordsamisk 

i dag, som taler for at beredskapen og rutinene helt eller delvis er på plass allerede. Det er spesielt godt ivaretatt 

i Kautokeino og Karasjok som i intervju med oss påpeker at de er i en særstilling fordi en betydelig andel av de 

ansatte behersker nordsamisk og bruker språket aktivt i hverdagen. Nesseby svarer på samisk skriftlig og muntlig 

i dag, men det kan i enkelte tilfeller ta litt lengre tid. Ved muntlige svar settes den som henvender seg i kontakt 

med en ansatt som snakker samiskspråklig, og ved skriftlige henvendelser svarer saksbehandler på samisk eller 
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sender henvendelsen til språkkontoret eller tilsvarende. Sett i lys av at en betydelig andel av de ansatte i 

kommunene behersker samisk er det grunn til å anta at merkostnaden er liten. Merkostnaden antas imidlertid å 

være minst for Kautokeino og Karasjok, siden de har en størst andel samiskspråklige ansatte blant de fire 

kommunene. Som omtalt i kapittel 6 er det et spørsmål om hva som ligger i å «aktivt informere». Ulik fortolkning 

av dette kan også gi ulike kostnader. 

Forslag 7, krav til likestilling av samiske språk i forvaltningen for språkutviklingskommuner, innebærer en 

skjerpelse sammenliknet med dagens regler, hvor det er valgfritt om samisk skal være likestilt med norsk. Hvilken 

reell betydning det har for hvordan man bruker norsk og samisk i forvaltningen er imidlertid usikkert. Vår 

konklusjon er at Kautokeino og Karasjok sannsynligvis tilfredsstiller disse kravene i dag. For Nesseby og Tana er 

det imidlertid usikkert hvordan kravet slår ut og hvilke reelle konsekvenser det vil ha. Konsekvensene avhenger 

blant annet av fortolkningen av hva «likestilt» vil si, og kan gjennom det føre til alt fra marginale til store 

kostnader. Som omtalt i kapittel 12 reiser også eventuelle begrensninger på kapasitetssiden spørsmål om det 

skal prioriteres samiskspråklige ressurser, eller eventuelt ressurser til oversettelse og tolking, i den interne saks-

behandlingen dersom dette går på bekostning av bruk av samisk mot befolkningen. 

Forslag 8, innføring av krav om kommunal- og fylkeskommunal planlegging for å styrke samiske språk, antas å 

øke kostnadene til de fire kommunene. Basert på kartlegging av eksisterende planer, er vår vurdering at disse 

fire kommunene i størst grad ivaretar forslaget til ny bestemmelse blant kommunene som vurderes. Det kan se 

ut som alle har utviklet kommunedel- eller temaplaner med overordnede mål. I hvilken grad disse planene følger 

opp målene med tiltak (handlingsdel) er uklart. Det er også uklart om planene er vedtatt av kommunestyrene i 

respektive kommuner. Enkelte av kommunene har også planer som ikke er rullert og dermed kan se ut til å være 

utdatert. Samlet sett kan vi derfor konkludere med at kommunene delvis følger lovforslaget i dag, og at det er 

en jobb som må gjøres for at kommunene tilfredsstiller forslaget fullt ut. 

Vi finner faglig grunnlag for å kvantifisere konsekvensen av forslag 8, mens de øvrige konsekvensene er vurdert 

som ikke-prissatte virkninger. Vi starter med å tydeliggjøre hvilke oppgaver som ligger i å utarbeide en kommune-

delplan/temaplan (alt. strategidokument med supplerende handlingsdel) for samisk(e) språk. De nasjonale 

forventningene til utarbeidelsen av en kommunedelplan/temaplan er i liten grad tydeliggjort i nasjonale 

veiledninger og rundskriv, utover at KMD (2014) har utarbeidet en veileder i medvirkning i planlegging. Sånn sett 

kan kommunene (og fylkeskommunene) sies å ha et relativt stort spillerom for hvordan de kan legge opp 

prosessen. Vi fokuserer derfor i stor grad på elementene som er viktige å ha med og kostnadsfeste fremfor å 

beskrive en konkret prosess. De indentifiserte elementene er: 

• Utarbeidelse av plandokumentet. Utarbeidelsen av plandokumentet omfatter å kartlegge dagens status 

(herav hvordan utviklingen vil bli hvis man ikke iverksetter tiltak), identifisere utfordringer man står 

overfor, fastsette overordnede mål og si noe om hvordan målene overordnet kan løses og konkretiseres 

i en handlingsdel.  

• Medvirkning. Plan- og bygningsloven sier at det skal medvirkes ved utarbeidelsen av en kommune-

delplan (temaplan). Det er naturlig at relevante innbyggere og aktører i kommunen, Sametinget, 

fylkeskommunen, fylkesmannen mv. får mulighet til å medvirke til planarbeidet. Dette kan skje på flere 

måter (eksempelvis at de informeres om at planarbeidet er igangsatt, får en rolle i å utarbeide 

plandokumentet, dialog underveis, informasjonsmøter/-samlinger, høring og ved klage/ettersyn).    

• Behandling av kommunestyret. Siden planen skal vedtas av kommunestyret, krever det en politisk 

forankring blant politikerne i kommunen, det må også settes av tid i kommunestyret til å legge føringer 

for, diskutere innholdet i, og vedta plandokumentet.  
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• Årlig oppdatering av handlingsdelen. Utover utarbeidelsen og vedtak av planen stilles det krav i plan- 

og bygningsloven om at handlingsdelen skal revideres årlig.  

• Rullering og evaluering med jevne mellomrom. En kommunedelplan må rulleres og evalueres ved jevne 

mellomrom. Hvor lang tid det trenger å gå mellom hver rullering/evaluering blir opp til kommunene å 

vurdere. Vanlig praksis er at man beslutter rullering ifm. planstrategien som utarbeides hvert fjerde år.  

Det er viktig å vite at det er et stort handlingsrom i planarbeidet, som vil si at det ikke er tydelige nasjonale 

forventninger til hva som menes med en kommunedelplan, og ikke minst hva som kreves for å utarbeide en plan 

som faktisk virker. Det er derfor et poeng at våre kostnadsanslag er realistiske og tydeliggjør rammene for et 

solid planarbeid, med formål om at planleggingen reelt sett skal styrke innsatsen for å bevare og utvikle samiske 

språk. Basert på samtaler med kommunene, Sametinget og egne erfaringer med å hjelpe kommuner med å 

utarbeide plandokumenter, legger vi til grunn at kostnaden av å utarbeide en plan er om lag 2 millioner kroner 

per kommune. Hvor stor andel av denne kostnaden som er tatt allerede, gjennom å ha utarbeidet en egen 

språkplan og årlig legge frem en aktivitetsplan for Sametinget, er usikkert. Ut fra det vi vet at kommunene har 

gjort, og gjør, allerede, anslår vi at merkostnaden er på 1 million kroner i kommuner som har en oppdatert plan. 

Vi ender dermed opp på en reell kostnadsøkning på mellom 1 og 2 millioner kroner per kommune.  

Endringsforslaget, slik vi forstår det, omfatter en årlig gjennomgang og oppdatering av kommuneplanens 

handlingsdel og rullering av planen med jevne mellomrom. Merkostnaden må sees i sammenheng med at 

handlingsdelen i kommuneplanen kan erstatte den årlige jobben med å revidere den årlige aktivitetsplanen til 

Sametinget. Når det gjelder revideringen av planen, omfatter merkostnader, slik vi ser det, mellom 0,5 og 1 

millioner kroner. Kostnaden avhenger av hvor ofte man rullerer planen, samt i hvilken grad planen som rulleres 

er treffende for situasjonen kommunene er i. Tallene er basert på erfaring med tilsvarende prosesser og samtaler 

med kommunene. 

Legger vi til grunn disse forutsetningene og at planen trenger en skikkelig revidering hvert åttende år, finner vi 

en årlig kostnad per kommune på mellom 210 000 kroner i et lavt scenario og 420 000 kroner i et høyt scenario. 

Det tilsvarer en samlet kostnad på mellom 840 000 og 1 680 000 kroner for alle fire kommuner foreslått i 

språkutviklingskategorien.6  

Vår vurdering av de fire konsekvensene for kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby og Tana er oppsummert 

i Tabell 16.2. 

 

6 For å komme frem til en årskostnad har vi benyttet en diskonteringsrente på 4 prosent, i tråd med gjeldende 
retningslinjer fra Finansdepartementet.   
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Tabell 16.2 Vurdering av samlede økonomiske og administrative konsekvenser for Karasjok, Kautokeino, Nesseby, 
Tana kommuner (språkutviklingskommuner)* 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunen? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Erstatte forvaltningsområdet med 

tredelt språkområdeordning 

(forslag 1) 

Usikker og avhenger av for-

delingen av midler fra Sametinget. 

0 

Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

(forslag 5) 

Liten negativ konsekvens 

(konsekvensen antas å være av 

størst betydning for Tana og 

Nesseby kommuner) 

Liten negativ konsekvens 

Krav til likestilling av samisk og 

norsk i forvaltningen for 

språkutviklingskommuner (forslag 

7) 

Fra liten til stor negativ 

konsekvens for Tana og Nesseby 

kommuner (avhenger av hva som 

menes med å «likestille») 

Fra liten til stor negativ 

konsekvens for Tana og Nesseby 

kommuner (avhenger av hva som 

menes med å «likestille») 

Innføring av krav om kommunal- 

og fylkeskommunal planlegging 

for å styrke samisk språk (forslag 

8) 

Mellom 0,8 og 1,6 millioner 

kroner per år 

1,6 millioner kroner per år 

*Konsekvensen angis på en skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Kilde: 

Menon Economics 

16.2. Samlede konsekvenser for språkvitaliseringskommuner som i dag er en del 

av forvaltningsområdet 

I vurderingen av økonomiske og administrative konsekvenser, vurderer vi i dette delkapittelet konsekvenser for 

kommuner i dagens forvaltningsområde som sannsynligvis blir språkvitaliseringskommuner i den nye språk-

områdeordningen, dvs. Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa 

kommuner. Tabell 16.3 oppsummerer vurderingene vi har gjort oss i kapitler 6-15.  

Tabell 16.3  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 
Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner (språkvitaliseringskommuner) 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Kommunene blir ikke berørt direkte, men konsekvenser for 

kommunene vil avhenge av i hvilken grad nivå og fordeling av 

tospråklighetsmidlene kompenserer for reelle utgifter. 

4 Endringer av rettigheter til 

muntlig og skriftlig svar på samisk 

En kostnadsreduksjon som følge av et man ikke lenger er 

forpliktet til å svare på muntlige henvendelser på samisk, 

ingen endring skriftlig. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter 

skriftlig, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samisk. 
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8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging  

Økte kostnader siden kommunene må utarbeide, oppdatere 

og rullere planer for å styrke samisk(e) språk. 

Kilde: Menon Economics 

For Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner har vi, 

som vist i tabellen, identifisert fire konsekvenser av betydning. Både språkutviklingskommunene og 

språkvitaliseringskommunene vil påvirkes av forslag 1, 5 og 8. Språkvitaliseringskommunene vil imidlertid 

påvirkes av forslag 4, hvorav språkutviklingskommunene påvirkes av forslag 7. En overordnet forskjell er også at 

språkvitaliseringskommunene i mindre grad har færre samiskspråklige ressurser til å gjennomføre oppgavene. 

Vår vurdering av konsekvensene er: 

• Forslag 1 vil isolert sett ikke bidra til noen endring for de foreslåtte språkvitaliseringskommunene. Som 

for språkbevaringskommunene kan de også påvirkes av eventuelle endringer i tilskudd fra Sametinget, 

dersom blant annet flere kommuner innlemmes i det nye språkområdet. Kommunen mottar imidlertid 

allerede i dag mindre enn språkutviklingskommunene.  

• Forslag 4, som omfatter at kommunene ikke lengre er forpliktet til muntlig svar på samisk, vil gjøre det 

lettere for kommunene å ivareta reglene i samelovens språkkapittel. Kommunene vi har snakket med 

forteller oss at de i dag får lite muntlige henvendelser på samisk, men også at de har utfordringer med 

å ivareta retten i dag. At det synes å være få henvendelser kan blant annet skyldes at innbyggerne er 

vant til å henvende seg på norsk, og at man forventer at det tar lengre tid å få svar hvis man henvender 

seg på samisk. Sett i lys av at det i dag er få henvendelser og vi ikke vet om kommunene vil redusere 

grad av svar på samisk muntlig, er vår vurdering at gevinsten er liten for de aktuelle språkvitaliserings-

kommunene.  

• Forslag 5, innføring av plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk, skiller seg fra språkutviklings-

kommunene siden språkvitaliseringskommunene slipper å informere om rettigheter ved muntlige 

henvendelser. Ellers er vår vurdering at selv om plikt til å informere kun gjelder skriftlige henvendelser, 

kan det være utfordrende å ivareta kravet til skriftlige henvendelser fordi det kan være vanskelig å få 

tak i samiskspråklige ressurser til å oversette svarene. Når man ikke har ressursene, tar det lengre tid å 

få svar. Sett i lys av at innbyggerne er vant til å henvende seg på norsk, kan vi ikke forvente at 

informasjonsplikten har store kostnadsmessige konsekvenser for kommunene i form av økning i 

henvendelser. Det vil ellers kunne være noe kostnader forbundet med å informere om rettighetene 

gjennom nettsider og annet.  

• Forslag 8, innføring av krav om kommunal- og fylkeskommunal planlegging for å styrke samiske språk, 

antas å øke kostnadene til de ni kommunene. Basert på kartlegging av eksisterende planer, er vår 

vurdering at de ni kommunene vil måtte legge ned mer ressurser for å tilfredsstille lovforslaget. I hvilken 

grad ser ut til å variere mellom kommunene. For eksempel kan det se ut som om Røros har utarbeidet 

en grundig temaplan med overordnede mål og en handlingsdel, og at veien til å tilfredsstille lovkravet 

ser ut til å være kort. Situasjonen for andre kommuner kan være motsatt. Samlet sett kan vi derfor 

konkludere med at kommunene delvis følger lovforslaget i dag, men at det er en jobb som må gjøres for 

at kommunene tilfredsstiller forslaget fullt ut. 

Vi finner faglig grunnlag for å kvantifisere konsekvensen av forslag 8. Basert på de samme forutsetningene som 

for språkutviklingskommunene, beskrevet i forrige delkapittel, ender vi opp med en reell kostnadsøkning på 

mellom 1 og 2 millioner kroner til å utarbeide planen.  Endringsforslaget, slik vi forstår det, omfatter en årlig 

gjennomgang og oppdatering av kommuneplanens handlingsdel og rullering av planen med jevne mellomrom. 

Merkostnaden må sees i sammenheng med at handlingsdelen i kommuneplanen kan erstatte den årlige jobben 

med å revidere den årlige aktivitetsplanen til Sametinget. Når det gjelder revideringen av planen omfatter det, 
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slik vi ser det, merkostnader på mellom 0,5 og 1 millioner kroner. Kostnaden avhenger av hvor ofte man rullerer 

planen, samt i hvilken grad planen som rulleres er treffende for situasjonen kommunene er i.  

Legger vi til grunn disse forutsetningene og at planen trenger en skikkelig revidering hvert åttende år, finner vi 

en årlig kostnad per kommune på mellom 210 000 kroner i et lavt scenario og 420 000 kroner i et høyt scenario. 

Det tilsvarer en samlet kostnad på mellom 1,9 og 3,6 millioner kroner for alle ni kommuner.7  

Vår vurdering av de fire konsekvensene for kommunene Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, 

Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa er oppsummert i Tabell 16.4. 

Tabell 16.4 Vurdering av samlede økonomiske og administrative konsekvenser for Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 
Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner (språkvitaliseringskommuner)* 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunen? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Erstatte forvaltningsområdet med 

tredelt språkområdeordning 

(forslag 1) 

Usikker og avhenger av for-

delingen av midler fra Sametinget 

0 

Endringer av rettigheter til 

muntlig og skriftlig svar på samisk 

(forslag 4) 

Liten positiv konsekvens  Liten positiv konsekvens 

Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

(forslag 5) 

Liten negativ konsekvens  Liten negativ konsekvens 

Innføring av krav om kommunal- 

og fylkeskommunal planlegging 

for å styrke samiske språk (forslag 

8) 

Mellom 1,9 og 3,8 millioner 

kroner per år 

3,8 millioner kroner per år 

*Konsekvensen angis på en skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Kilde: 

Menon Economics 

16.3. Samlede konsekvenser for nye kommuner i språkområdeordningen 

Forslagene innebærer at kravene som stilles til å være en del av språkområdeordningen endres. De viktigste 

endringene vi har identifisert, som reduserer barrierene til å bli med i en eventuell ny språkområdeordning for 

kommuner som i dag er utenfor forvaltningsområdet for samisk språk, er:  

• Innføring av kategorien språkvitaliseringskommuner (med færre krav til å svare på samisk ved muntlige 

henvendelser) 

• Innføring av kategorien bykommuner med særskilt ansvar for samiske språk (med færre krav til å svare 

på samisk muntlig og/eller skriftlig) 

 

7 For å komme frem til en årskostnad har vi benyttet en diskonteringsrente på 4 prosent, i tråd med gjeldende praksis.  
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Tilbakemeldinger fra kommuner vi har snakket med er at det er bra med et differensiert språkområde og at 

Sametinget og staten kan ta initiativ til innlemmelse. Om en kommune skal være med eller ikke avhenger 

imidlertid av hva kommunestyret beslutter. Erfaring fra kommuner som har begynt en innlemmelsesprosess, 

viser at det er usikkerhet rundt hvilke forpliktelser kommunen(-e) tar på seg ved å bli en del av 

forvaltningsområdet og usikkerhet om hvor stor andel av kostnadene som blir dekket av Sametinget. Sånn sett 

er tydelighet rundt hva det å være innlemmet vil si og hva man vil motta i tilskudd et enda mer målrettet tiltak 

for å få innlemmet flere kommuner i dagens forvaltningsområde og eventuelt nytt språkområde (med 

differensierte kommunekategorier). Det er utenfor mandatet til denne utredningen. 

Et viktig spørsmål er hvor mange nye kommuner som vil innlemmes som følge av lovforslagene. Svaret på dette 

spørsmålet vil i stor grad avgjøres av kommunestyret i kommuner med en samisk befolkning av en viss størrelse. 

Som følge av stor usikkerhet, har vi i beregningene valgt å etablere tre anslag for effekten av lovendringen på 

nye kommuner til språkområdet: et lavt anslag, et middels anslag og et høyt anslag.  Anslagene kan sees på som 

tre realistiske scenarier, som kan bli en realitet.  

• Lavt anslag. For dette anslaget antar vi at endringene ikke har noen innvirkning på kommunenes 

beslutning om å være en del av det nye språkområdet. 

• Middels anslag. For dette anslaget antar vi at to kommuner søker om innlemmelse som språk-

vitaliseringskommuner (eksempelvis Namsos og Grane) og at to bykommuner søker om innlemmelse 

som bykommuner med særskilt ansvar for samiske språk (eksempelvis Alta og Tromsø).  

• Høyt anslag. For dette anslaget antar vi at fem kommuner søker om innlemmelse som språk-

vitaliseringskommuner og at alle kommuner som Sametinget har byavtaler med i dag søker om inn-

lemmelse som bykommuner med særskilt ansvar for samiske språk (Alta, Tromsø, Trondheim, Bodø og 

Oslo). 

Et annet viktig spørsmål er hva det vil koste å innlemme én ny språkvitaliseringskommune og én bykommune 

med særskilt ansvar for samiske språk i den nye språkområdeordningen. Vi snakker her om merkostnaden av å 

være en del av språkområdet fremfor å ikke være det. Innlemmelseskostnadene består både av merkostnader 

av å omstille kommunen og merkostnaden av å drifte en kommune i språkområdet.  

Som en innledning til å diskutere hva det koster å innlemme en ny kommune i språkområdet, har vi startet med 

å se på utredninger som sier noe om merkostnaden av å drifte en kommune i forvaltningsområdet. Vår første 

kilde til å si noe om kommunenes utgifter er rapporten som ble skrevet fra en arbeidsgruppe nedsatt av KRD 

(2002). Basert på samtaler med kommunene i det da gjeldende forvaltningsområdet, har arbeidsgruppen satt 

opp en oversikt over årlige driftsutgifter for Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger og Nesseby. Tallene inkluderer 

ikke merkostnader til språksenter og er prisjustert med kommunal deflator. Dette er vist i Figur 16.1.  

NOU 2016: 18 oppsummerer erfaringer fra innlemmelsen av Tysfjord i 2007, Snåsa i 2008, Lavangen i 2010 og 

Røyrvik i 2013. Innlemmelsen av Tysfjord og Snåsa ble kostnadsberegnet til 5 millioner kroner, mens inn-

lemmelsen av Lavangen og Røyrvik ble kostnadsberegnet til 4 millioner kroner. Det er uklart om kostnads-

anslagene omfatter omstillingskostnader eller kun økte driftskostnader. Vi har også kommet over tre utredninger 

som er utarbeidet i forbindelse med vurdering av innlemmelsen av Kvalsund, Røros og Tromsø i 

forvaltningsområdet. Kvalsund anslår en økt driftskostnad på 2,5 millioner kroner per år, utredningen fra Røros 

peker på en økt årlig driftskostnad på mellom 1,7 og 2,5 millioner kroner, mens utredningen fra Tromsø taler for 

en kostnad på 4,4 millioner kroner årlig. Menon Economics har etter beste evne forsøkt å sammenstille 

kostnadene i Figur 16.1. Som vi ser fra figuren, er det stor variasjon i anslagene. 
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Figur 16.1 Anslått økning i kommunenes driftsutgifter av å være en del av dagens forvaltningsområde for samisk 
språk, i millioner kroner* 

 

 

* Sammenstilt av Menon Economics, kommunal deflator er hentet fra TBU (2020) 

**Kilde: Kommunal og regionaldepartementet (2002) inkluderer ikke grunnskole, prisjustert med kommunal deflator fra 

2002 til 2020 

*** Kilde: NOU 2016:18, prisjustert med kommunal deflator fra 2016 til 2020 

+Kilde: Kvalsund kommune (2014), prisjustert med kommunal deflator fra 2014 til 2020 

++Kilde: Røros kommune (2016), prisjustert med kommunal deflator fra 2016 til 2020 

+++Kilde: Tromsø kommune, prisjustert med kommunal deflator fra 2016 til 2020 

 

I NOU 2016: 18 påpekes det at merutgiftene knyttet til at nye kommuner innlemmes er om lag de samme eller 

noe høyere enn anslagene for Tysfjord, Snåsa, Lavangen og Røyrvik, samt at kostnadene avhenger av kommunens 

størrelse og antall innbyggere. Begrunnelsen for disse to påstandene er uklar. I dialog med representanter fra 

nærmest alle kommunene i dagens forvaltningsområde, har vi identifisert tre sentrale kostnadsdrivere utover de 

kravene som stilles i språkkapittelet i sameloven:   

• Ambisjonene for språkarbeidet i kommunene. Den kanskje viktigste kostnadsdriveren er ambisjonene 

for det samiske språkarbeidet. I dag settes de nasjonale forventningene til hver kommune i 

utarbeidelsen av aktivitetsplan som sendes til Sametinget, som en forutsetning for å få tilskudd. En 

indikasjon på ambisjonsnivået kan være antall samiske språkkonsulenter (årsverk) som er ansatt i 

kommunene.  

• Omfanget av ansatte i kommunene som behersker samisk og tilbudet av oversettelses- og tolketjenester. 

Alle kommunene vi har vært i dialog med påpeker at omfanget av ansatte innenfor de ulike virksom-

hetene som behersker samisk er avgjørende for kostnadene. Med få ansatte er det blant annet mer 

krevende å finne ledige samiske ressurser til å gjøre jobben. Hvis ikke ressursene er tilgjengelige vil man 

måtte kjøpe oversettelses- og tolkeoppdrag. Selv om det reelt sett ville kostet det samme i tid å over-

sette/tolke, utløser kjøp av slike tjenester transaksjonskostnader i form av anbudskonkurranser, 

kontraktinngåelse, spesifisering av hva som skal gjøres mv. Med bakgrunn i at tilbudet av tolke- og 

oversettelsestjenester er begrenset (spesielt på sørsamisk og lulesamisk), kan prisen man betaler også 

bli høyere. Sånn sett kan kostnadene for den enkelte kommune påvirkes av antallet kommuner i 

språkområdet, spesielt på kort sikt. Vi diskuterer dette nærmere i delkapittel 17.2.   
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• Omfanget av samiskspråklige innbyggere i kommunene. Behovet for samisk språkkompetanse i 

kommunene avhenger naturligvis også av antallet samiskspråklige innbyggere (personer med 

nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som første- og andrespråk) i kommunen. Antall samiskspråklige 

barn og ungdom påvirker behovet for samiskspråklige ressurser i barnehage og grunnskole, antallet 

samiskspråklige eldre er med på å drive behovet innen helse, pleie og omsorg.  

Vi har ikke gode data for de overnevnte forhold. Sett i lys av at anslagene på årlige merkostnader av å være i 

forvaltningsområdet har sine svakheter og sannsynligvis ikke er helt konsistente, har vi valgt å ikke gjennomføre 

ytterligere analyser.  

Vi er ikke ute etter merkostnaden av å være en del av dagens forvaltningsområde, men merkostnaden av å være 

en del av den nye språkområdeordningen. Det innebærer, som gjennomgått tidligere, både reduserte og økte 

krav. Ut fra det vi har funnet faglig grunnlag for å kostnadsfeste i kroner, er den viktigste endringen for 

kommunene at de må utarbeide, oppdatere og rullere en plan for styrking av samisk språk. Denne kostnaden er 

anslått til mellom 210 000 og 420 000 kroner per kommune per år, se delkapittel 16.1 og 16.2. Med bakgrunn i 

at nye kommuner til forvaltningsområdet i liten grad har jobbet med slike planer, legger vi til grunn en årlig 

kostnad på 400 000 kroner.  

Ut fra Figur 16.1 og anslaget på 400 000 kroner per kommune til planlegging, har vi valgt å benytte følgende 

anslag på å innlemme én ny kommune i forvaltningsområdet: 

• En ny språkvitaliseringskommune. Med bakgrunn i anslagene fra Figur 16.1, reduserte krav til svar på 

samisk muntlig og økte krav til planlegging, anslår vi en årlig kostnad på 4,5 millioner kroner for hver 

nye språkvitaliseringskommune som innmeldes i språkområdeordningen. 

• En ny bykommune med særskilt ansvar for samisk språk. Med bakgrunn i anslaget fra Tromsø i 2016 og 

krav om planlegging, anslår vi en årlig kostnad på 5,5 millioner kroner for hver ny bykommune med 

særskilt ansvar for samisk språk. 

Det er viktig å påpeke at dette er kostnadsanslag og vil naturligvis variere fra kommune til kommune. De viktigste 

forklaringene på variasjon er som nevnt ambisjonsnivået man legger opp til, omfanget av ansatte og innbyggere 

som behersker samisk.  

Basert på anslagene for antall språkvitaliseringskommuner og bykommuner i lavt, middels og høyt anslag, og 

anslag på merkostnaden for de to kommunekategoriene, ender vi opp med at kostnadskonsekvensen er et sted 

mellom 0 og 50 millioner kroner per år, se Tabell 16.5. Anslagene omfatter ikke kostnaden ved omstilling i 

kommunene.  

Tabell 16.5 Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser (reelt og teoretisk) ved av at nye kommuner 
blir innlemmet i det nye språkområdet, i millioner kroner per år* 

 Lavt anslag (null 

kommuner) 

Middels anslag (2+2 

kommuner) 

Høyt anslag (5+5 

kommuner) 

Nye 

språkvitaliseringskommuner 

0 9,0 22,5 

Nye bykommuner med særskilt 

ansvar for samisk språk 

0 11,0 27,5 

Samlede kostnader 0 20,0 50,0 

*Omstillingskostnader kommer i tillegg. Kilde: Menon Economics 
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16.4. Samlede konsekvenser for fylkeskommunene  

De identifiserte konsekvensene for Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag fylkeskommuner som følge av de 

foreslåtte endringene, er oppsummert i Tabell 16.6.  

Tabell 16.6  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for Troms og Finnmark, Nordland og 
Trøndelag fylkeskommuner* 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Kostnadene til fylkeskommunene forventes å øke med antall 

kommuner i fylket som er del av den nye språk-

områdeordningen. Konsekvensen antas å være minst i Troms 

og Finnmark fylkeskommune.  

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om skriftlige 

rettigheter, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samisk. 

8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging  

Økte kostnader siden fylkeskommunene må utarbeide, 

oppdatere og rullere planer for å styrke samisk(e) språk. 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Engerdal 

kommune) vil også andre fylkeskommuner få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

Forslag 1, som innebærer innføring av et differensiert språkområde, kan som nevnt i delkapittel 16.3 utløse at 

nye kommuner innlemmes i språkområdet. Fylkeskommunene vi har snakket med påpeker at flere kommuner i 

forvaltningsområdet utløser behov for mer ressurser til å koordinere innsats, og det kan også bidra til at fylkes-

kommunen får flere henvendelser på samisk. Hvor stor denne kostnaden reelt sett vil bli er vanskelig å 

konkretisere. Gjennom samtaler med fylkeskommunene har vi fått informasjon som indikerer at merkostnadene 

kan utgjøre alt fra 100 000 til 400 000 kroner (0,5 årsverk) per år. Kostnaden vil sannsynligvis avhenge av om den 

nye kommunen er en bykommune eller en språkvitaliseringskommune. For eksempel er det grunn til å tro at 

innlemmelse av Tromsø, Bodø eller Trondheim utløser et større behov for ressurser enn at en mindre kommune 

innlemmes. Legger vi til grunn at kostnaden utgjør 100 000 kroner for innlemmelse av språkvitaliserings-

kommuner og 300 000 for bykommuner, ender vi opp med resultatene vist i Tabell 16.7. Vi finner at kostnaden 

sannsynligvis varierer mellom 0 og 2 millioner kroner per år. Det også er en sannsynlighet for at Engerdal 

kommune, som den eneste i Innlandet fylke, søker om innmeldelse. Siden vi ikke har vurdert kostnaden av 

innlemmingen av en ny fylkeskommune, bør det gjøres en separat vurdering av det hvis det blir aktuelt.   
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Tabell 16.7 Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser (reelt og teoretisk) ved av at nye kommuner 
blir innlemmet i det nye språkområdet for fylkeskommunene, i millioner kroner per år* 

 Lavt anslag (null 

kommuner) 

Middels anslag (2+2 

kommuner) 

Høyt anslag (5+5 

kommuner) 

Nye 

språkvitaliseringskommuner 

0 0,2 0,5 

Nye bykommuner med særskilt 

ansvar for samisk språk 

0 0,6 1,5 

Samlede kostnader 0 0,8 2,0 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Engerdal 

kommune) vil også andre fylkeskommuner få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

Forslag 5, innføring av plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk, vil utløse ressurser hos 

fylkeskommunene på samme måte som for kommunene. Merkostnaden antas imidlertid å være minst for Troms 

og Finnmark fylkeskommune, siden de har størst andel samiskspråklige ansatte blant de tre fylkeskommunene.  

Forslag 8 omfatter utarbeidelse av fylkeskommunale planer. Fylkeskommunene, utover Troms og Finnmark, har 

som nevnt i kapittel 13 ikke utarbeidet planer som drøfter utfordringer for samiske språk og angir overordnede 

mål for å styrke samiske språk i dag. Slik sett vil lovforslaget både reelt og teoretisk innebære økte kostnader for 

fylkeskommunene. Det er grunn til å tro at kostnadene er størst i Nordland og Trøndelag. Basert på vurderingene 

i delkapittel 16.1 og det faktum at Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune ikke har en gjeldende 

kommunedelplan i dag, legger vi til grunn at lovkravet utløser en kostnad på 420 000 kroner per fylkeskommun-

ene per år. Bakgrunnen for at vi legger oss på det høye anslaget er at det sannsynligvis er mer ressurskrevende 

å forankre og sikre tilstrekkelig medvirkning i utarbeidelsen av en regional plan enn en kommunedelplan. Samlet 

sett utgjør den årlige kostnaden om lag 1,2 millioner kroner per år.  

Tabell 16.8 oppsummerer konsekvensvurderingene for fylkeskommunene.  
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Tabell 16.8 Vurdering av samlede økonomiske og administrative konsekvenser for Troms og Finnmark, Nordland 
og Trøndelag fylkeskommuner*,** 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunen? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Erstatte forvaltningsområdet med 

tredelt språkområdeordning 

(forslag 1) 

Mellom 0 og 2 millioner kroner 

per år 

Mellom 0 og 2 millioner kroner 

per år 

Innføring av plikt til å informere om 

rettigheter til svar på samisk 

(forslag 5) 

Liten negativ konsekvens 

(konsekvensen antas å være av 

størst betydning for Nordland og 

Trøndelag fylkeskommuner) 

Liten negativ konsekvens 

Innføring av krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging for å 

styrke samiske språk (forslag 8) 

1,2 millioner kroner per år 1,2 millioner kroner per år 

Samlet prissatt 

kostnadskonsekvens 

Mellom 1,2 og 3,2 millioner 

kroner per år 

Mellom 1,2 og 3,2 millioner 

kroner per år 

*Konsekvensen angis på en skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). **Hvis det 

innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Engerdal kommune) 

vil også andre fylkeskommuner få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

16.5. Samlede konsekvenser for fylkesmennene 

Vurderingene for fylkesmennene er ganske lik som for fylkeskommunene, utover at fylkesmennene ikke trenger 

å utarbeide en plan for å styrke samisk språk (forslag 8). Vi vil påpeke at vi ikke har greid å komme i kontakt med 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vurderingene er derfor basert på samtaler med representanter fra 

fylkesmennene i Nordland og Trøndelag.  

Tabell 16.9  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for fylkesmennene i Troms og 
Finnmark, Nordland og Trøndelag* 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Kostnadene til fylkesmennene forventes å øke i tråd med 

antall kommuner i fylket som er del av den nye 

språkområdeordningen. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter 

skriftlig, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samiske språk. 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Oslo eller 

Engerdal kommuner) vil også andre fylkesmenn få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

Fylkesmennene antas også å få merkostnader til koordinering, henvendelser, tilskuddsbehandling og klage-

behandling (spesielt innenfor utdanning, helse og omsorg) på samisk hvis flere kommuner i fylket blir innlemmet 

i en ny språkområdeordning. Hvor stor denne årlige merkostnaden vil bli er utfordrende å konkretisere. Vi legger 

derfor til grunn de samme anslagene som for fylkeskommunene. Legger vi til grunn 100 000 kroner for 
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innlemmelse av språkvitaliseringskommuner og 300 000 kroner for bykommuner, ender vi opp som vist i Tabell 

16.10. Avhengig av hvor mange kommuner som innlemmes, utgjør merkostnaden mellom 0 og 2 millioner kroner 

per år for alle tre fylkesmannsembeter.  

Tabell 16.10 Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser (reelt og teoretisk) ved av at nye kommuner 
blir innlemmet i det nye språkområdet for fylkesmennene, i millioner kroner per år* 

 Lavt anslag (null 

kommuner) 

Middels anslag (2+2 

kommuner) 

Høyt anslag (5+5 

kommuner) 

Nye 

språkvitaliseringskommuner 

0 0,2 0,5 

Nye bykommuner med særskilt 

ansvar for samisk språk 

0 0,6 1,5 

Samlede kostnader 0 0,8 2,0 

*Hvis det innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Oslo eller 

Engerdal kommuner) vil også andre fylkesmenn få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

Forslag 5, innføring av plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk vil utløse ressurser hos fylkesmennene 

på samme måte som for språkvitaliseringskommunene og fylkeskommunene.  

Tabell 16.11 oppsummerer konsekvensvurderingene for fylkesmennene.  

Tabell 16.11 Vurdering av samlede økonomiske og administrative konsekvenser for fylkesmennene i Troms og 
Finnmark, Nordland og Trøndelag *,** 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunen? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Erstatte forvaltningsområdet med 

tredelt språkområdeordning 

(forslag 1) 

Mellom 0 og 2 millioner kroner 

per år 

Mellom 0 og 2 millioner kroner 

per år 

Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

(forslag 5) 

Liten negativ konsekvens  Liten negativ konsekvens  

*Konsekvensen angis på en skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). **Hvis det 

innlemmes en kommune som ligger i et fylke som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag (eksempelvis Oslo eller Engerdal 

kommuner) vil også andre fylkesmenn få økte kostnader. Kilde: Menon Economics 

16.6. Samlede konsekvenser for Sametinget 

Tilskuddsutbetalingene fra Sametinget forventes å øke i tråd med antall kommuner og fylkeskommuner som er 

del av den nye språkområdeordningen, i tråd med vurderingene i delkapittel 16.3. En ny språkområdeordning vil 

også utløse behov for å revidere dagens fordelingsmodell for tospråklighetsmidler, et arbeid som vi har forstått 

at allerede er i gang. Sametinget kan også få økte utgifter ved innføring av plikt til å informere om rettigheter på 

samisk. 
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Tabell 16.12  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for Sametinget 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Kostnadene til Sametinget forventes å øke i tråd med antall 

kommuner og fylkeskommuner som er del av den nye 

språkområdeordningen. En ny språkområdeordning vil også 

utløse behovet for å revidere dagens fordelingsmodell for 

tospråklighetsmidler. 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter 

muntlig og skriftlig, og de merkostnader som følger av flere 

henvendelser på samisk. 

Kilde: Menon Economics 

Sett i lys av at Sametinget allerede er i gang med å revidere dagens fordelingsmodell for tospråklighetsmidler og 

nesten alle ansatte kan nord-, lule- eller sørsamisk, mener vi at det er grunn til å tro at de økonomiske og 

administrative konsekvensene av overnevnte forslag er små.  

16.7. Samlede konsekvenser for øvrige statlige virksomheter 

I samråd med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget, anslår vi at 

forslag 4 berører et sted mellom 49 og 111 statlige virksomheter. I praksis vil det si at 49-111 statlige 

virksomheter skal svare skriftlig på samiske språk hvis de får skriftlige henvendelser på samisk (sør-, lule- og 

nordsamisk). Alt tyder på at virksomhetene i liten grad svarer på samisk i dag, og at anslagsvis rundt 10 

virksomheter gjør dette. Eksempler på virksomheter som helt eller delvis tilfredsstiller kravet i dag er NAV, 

Sametinget, Universitetet i Tromsø og Samisk kunnskapspark.  

Tabell 16.13  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for øvrige statlige virksomheter 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

4 Endringer av rettigheter til 

muntlig og skriftlig svar på 

samisk 

En kostnadsøkning fordi en del av virksomhetene (offentlige 

organer med tjenestekrets som helt eller delvis omfatter 

språkutviklings- eller språkvitaliseringskommuner) får krav til å 

besvare på samisk skriftlig 

5 Innføring av plikt til å informere 

om rettigheter til svar på samisk 

Kostnadene som knytter seg til å opplyse om rettigheter 

skriftlig, og de merkostnader som følger av flere henvendelser 

på samisk. 

Kilde: Menon Economics 

Vår jobb har vært å undersøke i hvilken grad det er mulig å tallfeste denne konsekvensen på en måte som er 

faglig forsvarlig og gir merverdi til beslutningen om man skal implementere forslaget eller ikke. Det første steget 

for å prissette en slik kostnad er å ha forutsetningene for et slikt regnestykke klart for seg. I det følgende 

gjennomgås sentrale forutsetninger for beregning av krav om svar på samisk fra mellom 46 og 111 statlige 

virksomheter må inneholde:  

• Antall skriftlige henvendelser på samiske språk. For å kunne anslå merkostnadene må vi ha empiri som 

sier noe om antall skriftlige henvendelser på samiske språk per relevante virksomhet i dag. Vi må gjøre 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  7 0  R A P P O R T  

 

en kvalifisert vurdering av hvordan antall skriftlige henvendelser per samiske språk vil utvikle seg 

fremover uten lovendringen. Deretter må vi si noe om hvordan lovforslag 4 og 5, at man faktisk svarer 

på samisk og informerer om rettigheten, påvirker antall henvendelser på de ulike samiske språkene.8 

• Kostnaden per henvendelse på samisk og norsk. Når vi har en mening om lovforslagenes effekt på antall 

skriftlige henvendelser på samiske språk, trenger vi merkostnaden som genereres av at en henvendelse 

kommer på samiske språk i forhold til norsk. Merkostnaden per henvendelse omfatter tre kostnads-

komponenter: 

- Kostnaden av å oversette den skriftlige henvendelsen fra samisk til norsk 

- Kostnaden av å oversette det skriftlige svaret fra norsk til samisk  

- Transaksjonskostnader ved etablere rutiner, inngå avtaler med oversettere, formidle oppdrag-

ene, fakturere oppdragene mv.9 

Det kan være stor variasjon på kostnadene avhengig av lengden på henvendelse og svar.  

I prosjektet har vi ikke fått tilstrekkelig tilgang til informasjon om antall henvendelser på samiske språk i dag. Vi 

har derfor ikke grunnlag for å vurdere effekten lovforslaget har på antall skriftlige henvendelser på samiske språk. 

I dialog med samiske oversettere har vi imidlertid identifisert dagens kostnader til oversettelse, se Tabell 16.14. 

Som vi ser fra tabellen, er det dobbelt så dyrt å oversette fra/til sørsamisk som fra/til nordsamisk.  

Tabell 16.14 Anslag på priser for å oversette tekst fra/til norsk til/fra samiske språk, i kroner ekskl. mva.  

 Nordsamisk Lulesamisk Sørsamisk 

Kroner per ord 3,6 4,6 7,2 

Kroner per side (300 ord) 1 080 1 380 2 160 

Kilde: Samiske oversettere (kan ikke oppgi kilde av konkurransemessige hensyn), sammenstilt av Menon Economics 

Hvis vi ser bort fra transaksjonskostnadene som knytter seg til å finne ut hvordan man går frem for å oversette 

og etablere rutiner (engangskostnader) og antar noe om omfanget av skriftlige henvendelser på samisk, kan vi 

sette opp et regneeksempel. I regneeksempelet legger vi til grunn at 75 prosent av henvendelsene på samisk er 

skrevet på nordsamisk, 15 prosent på lulesamisk og 10 prosent på sørsamisk. Vi antar at henvendelsene i 

gjennomsnitt omfatter én side med tekst, og at svarene er i samme omfang. Videre antar vi at transaksjons-

kostnaden knyttet til formidling av oppdraget, fakturering mv. utgjør 20 prosent av kjøpet. Basert på disse 

forutsetningene har vi beregnet den samlede kostnaden ved ulike forutsetninger knyttet til lovendringens effekt 

på antall henvendelser, se Figur 16.2. Som vi ser fra figuren, er eksempelvis merkostnaden ved 1 000 ekstra 

henvendelser på samisk per år lik 3,0 millioner kroner per år. I vurderingen av antall henvendelser kan det være 

nyttig å ha i bakhodet at om lag 18 000 personer er innmeldt i Sametinget sitt valgmanntall. Hvis hver person 

som er registrert i manntallet sender en skriftlig henvendelse på samisk hvert tiende år, gir det oss 1 800 

henvendelser på samisk per år. Det gir oss en årlig kostnad på 5,3 millioner kroner per år. Vår vurdering, basert 

på innsikten vi har fått etter å ha snakket med representanter fra de fleste kommunene i dagens forvaltnings-

område, er at lovendringens effekt på antall henvendelser er begrenset – spesielt på kort sikt. Hvordan disse 

kostnadene fordeler seg på ulike virksomheter, kan vi ikke anslå.  

 

8 Vi må ha en mening om hvordan økt informasjon påvirker etterspørselen, forbedret tilbud påvirker etterspørselen 
(tilbudsindusert etterspørsel) og den samlede virkningen.  
9 Ved inngåelse av rammeavtaler og samarbeid med andre statlige virksomheter vil denne kostnaden kunne gjøres 
lavere. 
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Figur 16.2 Sammenheng mellom lovforslagets effekt på antall skriftlige henvendelser på samisk og samlede 
kostnader, i millioner kroner per år 

 

Kilde: Menon Economics 

Totalkostnaden til oversetting og løpende transaksjonskostnader til formidling av oppdrag, fakturering mv. antas 

å være lineært økende med antall henvendelser. Transaksjonskostnadene for å finne ut hvordan man går frem 

for å oversette og etablering av rutiner (engangskostnader) er sannsynligvis høy for hver virksomhet ved de første 

henvendelsene på samisk, og blir fort neglisjerbar. Denne kan antas å være av betydning siden et sted mellom 

46 og 111 virksomheter på et tidspunkt må ta disse kostnadene. Hvis vi eksempelvis antar at engangskostnadene 

utgjør to ukesverk per virksomhet, blir den samlede engangskostnaden for alle virksomheter et sted mellom 1,4 

og 3,0 millioner. For å komme frem til dette anslaget har vi lagt til grunn gjennomsnittslønnen i staten fra 2019 

fra SSB og lagt på et påslag på 25 prosent. Påslaget omfatter arbeidsgiveravgift, pensjonsbetalinger og andre 

sosiale kostnader.  

16.8. Samlede konsekvenser for statsbudsjettet 

Statsbudsjettet og hvor mye som overføres til Sametinget er naturligvis en politisk beslutning. Det er imidlertid 

viktig å være klar over at hvor mye som overføres påvirker hvilke ressurser som settes av til å bevare og utvikle 

samiske språk i Norge. Hvis ikke kommunene får dekket sine kostnader, vil det med stor sikkerhet ha konse-

kvenser for det samiske språkarbeidet. I hvilken grad man følger opp nye innlemmelser med tilstrekkelig med 

midler, vil også være avgjørende for hvor mange flere kommuner som melder seg inn i det nye språkområdet.  

For lave overføringer vil også gjøre prioriteringen for Sametinget enda mer krevende, spesielt hvis flere 

kommuner ønsker å bli en del av språkområdet. Det kan få konsekvenser for overføringene til, og språkarbeidet 

i, de kommunene som i dag er en del av språkområdet.  

Forslag 1 og 8, som omfatter endring av forvaltningsområdet for samisk språk til tredelt språkområdeordning, og 

innføring av krav om kommunal planlegging, er forslagene som i hovedsak antas å stille krav til økte overføringer.  
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Tabell 16.15  Oppsummering av økonomiske og administrative konsekvenser for øvrige statlige virksomheter 

Forslag Overordnet beskrivelse av 

endringene 

Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser 

1 Erstatte forvaltningsområdet 

med tredelt språkområdeordning 

Differensieringen kan bidra til at flere kommuner 

responderer med å søke om innlemmelse i ny 

språkområdeordning. Alt annet likt vil endringen utløse 

merkostnader for de nyinnlemmede kommunene. Kostnaden 

til staten avhenger av i hvilken grad merkostnadene 

kompenseres for gjennom økte overføringer til Sametinget/-

tospråklighetsmidlene. Desto mer av ekstrakostnadene som 

kompenseres for, desto større sannsynlighet er det for at 

relevante kommuner melder seg inn. 

8 Innføre krav om kommunal- og 

fylkeskommunal planlegging  

De overnevnte virkningene av økte krav til planlegging har 

innvirkning på statsbudsjettet hvis de kompenseres for 

gjennom økte bevilgninger til Sametinget. 

Kilde: Menon Economics 

Kravet til planlegging innebærer en samlet kostnad på 6,6 millioner kroner per år. Som vi ser fra Tabell 16.16, er 

den store usikkerheten og kostnadsdriveren i hvilken grad lovforslagene utløser at flere kommuner innlemmes i 

det nye språkområdet. Hvis lovforslaget utløser at fire kommuner (to bykommuner og to språkvitaliserings-

kommuner) innlemmes, anslår vi at den samlede kostnaden vil øke fra mellom 6,6 til 28,2 millioner kroner per 

år. Hvis ti kommuner innlemmes, utgjør den samlede kostnaden 60,6 millioner kroner per år. 

Tabell 16.16 Vurdering av samlede økonomiske og administrative konsekvenser for statsbudsjettet* 

 Millioner kroner per år 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana kommuner (språkutviklingskommuner) 1,6  

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, Røyrvik, 

Røros og Snåsa kommuner (språkvitaliseringskommuner) 

3,8  

Andre kommuner (som ikke er en del av forvaltningsområdet i dag) 0,0-50,0 

Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag fylkeskommuner  1,2-3,2 

Fylkesmenn i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag 0,0-2,0 

Samlet 6,6-60,6 

Kilde: Menon Economics 

16.9. Samlede økonomiske og administrative konsekvenser 

Vår gjennomgang av økonomiske og administrative konsekvenser for kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, 

Sametinget, øvrige statlige virksomheter og statsbudsjettet, peker på at det er tre av konsekvenser som har 

signifikant betydning: 

• Krav om kommunal og fylkeskommunal planlegging for å styrke samisk språk vil med sikkerhet utløse 

kostnader for kommunesektoren 

• Krav til skriftlig svar på samisk fra flere statlige virksomheter og plikt til å informere om rettighetene har 

sannsynligvis betydning, særlig for statlige virksomheter 
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• Flere av forslagene til lovendringer bidrar til at kommunenes barrierer for å bli en del av et nytt 

språkområde reduseres, som kan ha innvirkning på at flere kommuner søker om innlemmelse    

I det følgende oppsummer vi konsekvensene av disse tre endringene hver for seg. Til slutt sier vi vi noe om 

størrelsen på de samlede konsekvensene. 

Krav til kommunal og fylkeskommunal planlegging koster mellom 3,9 og 6,6 millioner kroner per år 

Basert på en kartlegging av i hvilken grad kommunene og fylkeskommunene i forvaltningsområdet planlegger for 

å styrke samisk språk i dag, mener vi det er god grunn til å tro at kravet utløser merkostnader for kommune-

sektoren. For å sikre at kommuner og fylkeskommuner som helt eller delvis tilfredsstiller kravet ikke straffes for 

innsatsen, ved at de mottar mindre i tilskudd, har vi valgt å skille på den faktiske merkostnaden (reell konsekvens) 

og merkostnaden ift. hvordan loven er formulert i dag (teoretisk konsekvens). Hvis man skal kompensere 

kommunene, bør det gjøres med bakgrunn i den teoretiske konsekvensen. I Tabell 16.17 sammenstilles våre 

anslag. Som vi ser fra tabellen, mener vi at kostnaden reelt sett vil ligge et sted mellom 3,9 og 6,6 millioner kroner 

per år.   

Tabell 16.17 Anslag på økonomiske og administrative for kommunene og fylkeskommunene av å innføre krav om 
planlegging for å styrke samisk språk (forslag 8), i millioner kroner per år 

 Reell konsekvens - hva er den 

faktiske konsekvensen av 

lovforslaget for kommunen? 

 

Teoretisk konsekvens - hva 

utløser lovforslaget av mer-

kostnader ift. loven slik den er 

formulert i dag? 

Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Tana 

kommuner (språkutviklings-

kommuner) 

0,8 - 1,6 1,6 

Porsanger, Kåfjord, Lavangen, 

Tjeldsund, Hattfjelldal, Hamarøy, 

Røyrvik, Røros og Snåsa kommuner 

(språkvitaliseringskommuner) 

1,9 - 3,8 3,8 

Fylkeskommuner (Troms og 

Finnmark, Nordland og Trøndelag) 

1,2 1,2 

Samlet årlig kostnad 3,9 - 6,6 6,6 

Kilde: Menon Economics 

Konsekvensen av økte krav til planlegging for kommuner som blir innlemmet i den nye språkområdeordningen 

som følge av de foreslåtte endringene er ivaretatt i neste avsnitt. 

Lovendringen kan utløse økte kostnader ved flere innlemmelser på mellom 0 og 54 millioner kroner per år 

Forslaget til lovendring innebærer at kravene som stilles til å være en del av språkområdeordningen reduseres. 

Usikkerheten rundt hvor mange kommuner som blir med i det nye språkområdet som følge av forslagene til 

lovendringer er stor. Basert på et lavt, et middels og et høyt anslag, og anslag på merkostnaden av innlemmelse, 

ender vi opp med at kostnadskonsekvensen er et sted mellom 0 og 50 millioner kroner per år, se Tabell 16.18. 

Anslagene omfatter ikke kostnaden ved omstilling i kommunene.  
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Tabell 16.18 Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser ved av at nye kommuner blir innlemmet i det 
nye språkområdet, i millioner kroner per år*,** 

 Lavt anslag (null 

kommuner) 

Middels anslag (2+2 

kommuner) 

Høyt anslag (5+5 

kommuner) 

Nye 

språkvitaliseringskommuner 

0 9,0 22,5 

Nye bykommuner med særskilt 

ansvar for samisk språk 

0 11,0 27,5 

Samlede kostnader 0 20,0 50,0 

*For disse anslagene er den reelle og teoretiske konsekvensen sammenfallende. **I tillegg kommer omstillingskostnader i 

kommunene. Kilde: Menon Economics 

Utover dette vil en innlemmelse av kommuner påføre fylkeskommunene og fylkesmennene ekstrakostnader. 

Merkostnadene for fylkeskommunene og fylkesmennene er samlet beregnet til: 

• Lavt anslag (null kommuner): 0 millioner kroner per år 

• Middels anslag (2+2 kommuner): 1,6 millioner kroner per år 

• Høyt anslag (5+5 kommuner): 4,0 millioner kroner per år 

Samlet sett vil merkostnaden for kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn være på mellom 0 og 54 millioner 

kroner per år. 

Krav til skriftlig svar på samisk og plikt til å informere om rettigheter for statlige virksomheter 

I samråd med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget, anslår vi at 

endrede krav til skriftlig svar på samisk berører et sted mellom 49 og 111 statlige virksomheter. Siden 

lovforslagenes effekt på antall skriftlige henvendelser til statlige virksomheter er usikkert, har vi valgt å sette opp 

et regneeksempel der vi ser bort fra transaksjonskostnadene som knytter seg til å finne ut hvordan man går frem 

for å oversette og etablering av rutiner (engangskostnader). Forutsetningene for regneeksempelet er gjennom-

gått i delkapittel 16.7. Basert på disse forutsetningene har vi beregnet den samlede kostnaden ved ulike 

forutsetninger knyttet til lovendringens effekt på antall henvendelser. Eksempelvis vil merkostnaden ved 1 000 

ekstra henvendelser på samisk per år utgjøre 3,0 millioner kroner per år. Det store spørsmålet som vi ikke kan gi 

svar på er hvor mange ekstra henvendelser lovendringen vil utløse.  
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17. Forutsetninger for vellykket gjennomføring 

17.1. Effektiv bruk og deling av ressurser  

En begrensende faktor for å realisere endringsforslagene, og å generelt lykkes med å ivareta samelovens 

språkregler, er tilgang til samiskspråklige ansatte, tolker og oversettere for å ivareta nåværende og økt 

etterspørsel etter slik kompetanse. Vi vet at det også i dag er begrensninger i antall samiskspråklige ressurser 

innenfor ulike områder for å ivareta dagens språkregler. Begrensningene er særlig gjeldende innenfor sørsamisk. 

Det gjelder for eksempel tilgjengelige oversettere og tolker. Endringene kan føre til at etterspørselen etter de 

samme ressursene øker på kort sikt. Det vil ifølge økonomisk teori gjøre at prisene øker, se Figur 17.1. På sikt vil 

imidlertid flere som utdanner seg innen samiske språk og økt anerkjennelse av samiske språk bidra til at dette 

jevner seg ut.  

Figur 17.1 Illustrasjon av markedet for tolke- og oversettelsestjenester på samisk og hvordan lovendringen bidrar 
til økte priser på kort sikt 

 

Kilde: Menon Economics 

Samfunnet, og de offentlige organene som i dag og i fremtiden vil omfattes av samelovens språkregler, vil dra 

nytte av at de knappe ressursene utnyttes på best mulig måte. Det kan blant annet gjøres gjennom ulike former 

for samarbeid og felles løsninger. Vi har blant annet blitt informert om at Sametinget har foreslått en statlig 

tolke- og oversettertjeneste (senter som formidler slike tjenester). En slik tjeneste er blant annet tiltenkt å bidra 

til bedre koordinering av ressurser. Det kan blant annet være til hjelp for offentlige organer som blir omfattet av 

krav til svar på samisk, men som ikke nødvendigvis får mange henvendelser på samisk. Felles tjenester for 

formidling av samiskspråklig kompetanse vil kunne bidra til bedre ressursutnyttelse og reduserte transaksjons-

kostnader, sammenliknet med om for eksempel hver enkelt virksomhet skulle inngått avtaler med oversettere 

m.m. Språksentrene bidrar også til deling av ressurser på tvers av organer. I tillegg bør det nevnes at det også 

samarbeides på andre ulike områder i dag, blant annet for normering og utvikling av språk, og på tvers av 

landegrenser.  

I tillegg til ulike former for samarbeid, bør det fortsettes å utvikles og tas i bruk gode digitale løsninger. Dette er 

også fremhevet i NOU 2016: 18 og Meld. St. 31 (2019-2020). Blant annet fremheves gode løsninger for 

Pris per tolke- og 
oversettelsesoppdra
g på samiske språk

Omfanget av tolking 
og oversetting på 
samiske språk

Tilbud 
(kort sikt)

Pris 
før

Pris 
etter
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fjerntolking og språkteknologi som en forutsetning for at samisk språk skal utvikles og overleve som bruksspråk. 

Det vil for eksempel kunne gi mer effektiv bruk av ressurser til oversettelse dersom man kan benytte seg av 

verktøy for automatisk oversettelse, som så kvalitetssikres.  

I tillegg vil mye av arbeidet som har blitt gjort, og gjøres, kunne deles på tvers av offentlige organer, for eksempel 

ulik tekst og skjemaer på nett. Økt kunnskapsdeling på tvers av kommuner og andre offentlige organer kan bidra 

til bedre ivaretakelse av språkreglene og bedre utnyttelse av ressurser. I tillegg bør det påpekes at innsatsen bør 

rettes inn der det kaster mest av seg. Dette er noe som kommuner og fylkeskommuner allerede i dag oppgir å 

fokusere på, og enkelte sier for eksempel at de innhenter innspill fra den samiske befolkningen for å vite hvilken 

informasjon som er mest interessant å få oversatt. I tillegg bør det legges vekt på hvilken informasjon som er 

kritisk for helse, rettssikkerhet m.m. 

17.2. Tilskudd til tospråklighet og språkutvikling 

Tilskuddet til tospråklighet og språkutvikling vil kunne påvirkes av forslag til endringer. Det vil sannsynligvis være 

behov for økt finansiering gjennom forslag til endringer og nye kommuner i språkområdeordningen. Ved en 

endret differensiert språkområdeordning, vil det trolig uansett være behov for å justere hvordan tospråklighets-

midlene tildeles. Blant annet vil det kunne være bykommuner som innlemmes som skal ivareta ulike samiske 

språk.  

Flere trekker frem at det er viktig at kostnadene til å ivareta samelovens språkregler dekkes gjennom tilskuddene, 

og at det er forutsigbarhet i midlene man får. Flere kommuner har uttrykt bekymring over at endring i kategorier 

for kommuner i forvaltningsområdet kan føre til lavere finansiering. Kommunene foreslått i språk-

utviklingskategorien trekker frem at det er ressurskrevende å være en ressurs for utvikling og bevaring av samiske 

språk, og bistår øvrige kommuner i forvaltningsområdet som skal ivareta samme samiske språk. Kommunene er 

bekymret for at eventuell økning i antall kommuner vil føre til redusert bevilgning. Kommunene som er foreslått 

som språkvitaliseringskommuner trekker på sin side frem at det er krevende å skulle vitalisere og i flere tilfeller 

«ta tilbake» et språk som delvis har blitt borte. Når man har få eller ingen andre å spille på, krever det mye å 

skulle ivareta språk, kanskje spesielt sør- og lulesamisk. Vi vet ikke hvordan den totale rammen og fordeling av 

rammen blir påvirket som følge av forslaget. Det er likevel viktig å påpeke at midlene som gis også bestemmer 

hvilken innsats som kan rettes mot å bevare og utvikle samiske språk. Økt ramme bør stå i stil med de endringene 

som innføres. I NOU 2016: 18 står det at «for å sikre fremtiden til de samiske språkene er det, etter utvalgets 

vurdering, helt nødvendig med økte ressurser til samisk språkarbeid» og at «i dette ligger at en oppfølging av 

denne utredning basert på en forutsetning om uendret eller marginalt økt ressursbruk, etter alt å dømme vil ha 

som resultat at ett eller flere av de samiske språkene vil dø ut.».  

17.3. Tidspunkt for implementering 

Vi har blitt informert at det også i dag har blitt innført prøveordninger for innmeldelse i forvaltningsområdet for 

samisk språk. Flere av de kommunene vi har snakket med trekker frem at det tar flere år å tilpasse seg til å kunne 

ivareta forpliktelsene ved å være en del av forvaltningsområdet. Det gjelder ikke bare endringene vi har gjennom-

gått her, men også innenfor blant annet utdanningssektoren. Uansett anses en prøveordning eller gradvis ut-

rulling å kunne senke barrierene for innmeldelse og ivaretakelse av reglene.  Gradvis utrulling vil også bidra til at 

det er en bedre balanse mellom ressurser som kan samisk (tilbudet) og etterspørselen etter samiskspråklige 

ressurser – både internt i virksomhetene og i markedet for tolke- og oversettelsestjenester. Det vil sannsynligvis 

også bidra til lavere kostnader for virksomhetene som er en del av det nye språkområdet. Her vil det også være 
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til nytte å identifisere indikatorer, gjennomføre en nullpunktsmåling, løpende samle inn data (eksempelvis årlig) 

og med jevne mellomrom evaluere situasjonen. Forslag til relevante indikatorer er oppsummert i Tabell 17.1. 

Tabell 17.1 Forslag til indikatorer å følge med på  

Indikatortype Indikatorforslag Hva sier indikatorene noe 

om? 

Tilbudssideindikatorer • Antall samiskspråklige ressurser 

(årsverk) ansatt i kommunal forvaltning i 

forvaltningsområdet / det nye 

språkområdet (kan rapporteres fra 

virksomhetene) 

• Antall tilgjengelige tolke- og 

oversettelsesressurser som leverer 

tjenester på samiske språk (kan gjøres 

ved kartlegging av tilbydere) 

Sier noe om tilbudet av 

samiskspråklige ressurser 

Markedsindikatorer – 

kort sikt 

• Samlede utgifter til kjøp av tolke- og 

oversettelsestjenester (kan rapporteres 

fra virksomhetene) 

• Utvikling i priser for tolke- og 

oversettelsestjenester for ulike samiske 

språk (kan samles inn ved løpende fra 

kjøp) 

Sier noe om balansen 

mellom tilbud og 

etterspørsel i markedet 

Markedsindikatorer – 

lang sikt 

• Antall personer som har utdanning i 

ulike samiske språk (kan kartlegges fra 

utdanningsinstitusjonene) 

• Antall personer som tar utdanning i 

ulike samiske språk (kan kartlegges fra 

utdanningsinstitusjonene) 

Sier noe om hvordan 

tilbudet av språkressurser 

vil utvikle seg fremover 

Kilde: Menon Economics 

Dessuten har vi fått innspill om at det i dag er en barriere at kommuner ikke forstår godt nok, eller må bruke mye 

ressurser på å forstå, hva det innebærer i praksis å bli en del av forvaltningsområdet/språkområdeordningen. 

Dersom dette ble tydeliggjort, kunne det trolig ha senket barrierene for å vurdere innmeldelse, eller i alle fall 

hjulpet kommunene i vurderingene. Vi vet at Sametinget allerede i dag informerer potensielle kommuner om 

hva det vil si å være en del av forvaltningsområdet, men det synes å være rom for å i enda større grad tydeliggjøre 

for kommunene hva det vil si.  

I tillegg er det, i alle fall for oss, litt uklart hva enkelte av forslagene til endringer vil si i praksis. For eksempel 

synes det ikke å være helt klart hva forslag 7 om likestilling, hvor samisk og norsk i forvaltningen benyttes omtrent 

like mye, faktisk vil si og i hvor stor grad dette kravet skal tolkes ordrett. Iht. merknadene til ny § 3-9, innebærer 

forslaget at saksbehandlingen internt i kommunen skal skje både på det aktuelle samiske språket og norsk, og at 

språkene brukes omtrent like mye. Det står videre at forslaget ikke innebærer at alle ansatte må kunne både 

samisk og norsk, eller at alle dokumenter må foreligge på begge språk, men at likestillingen innebærer at 

kommunen må ha ansatte med samiskkompetanse. Et spørsmål er da for eksempel hvorvidt Nesseby, som i dag 

i større grad benytter norsk enn samisk, men har flere ansatte som behersker både samisk og norsk, i større grad 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  7 8  R A P P O R T  

 

må benytte samisk i forvaltningen og/eller ansette flere samiskspråklige. Videre kan det være ulik forståelse av 

hva «aktivt informere» vil si for forslag 5 om å innføre plikt til å informere om rettigheter til svar på samisk. 

Eventuelle justeringer av disse eller andre bestemmelser og formuleringer kan være med på å påvirke hvor mye 

ressurser forslagene krever.  
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Vedlegg 1 – Gjennomførte intervjuer 

Virksomhet Personer Intervjuet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ole Magnus Drægni, Kari 

Løchen, Marit Aaberg 

8. og 24. september 2020 

Diverse telefonsamtaler 

Sametinget Karen Berit Paulsen, Anne 

Marit Triumf, Lasse 

Helander, Marja Partapuoli, 

Kirsten Appfjell 

9. oktober 2020 

13. oktober 2020 

23. oktober 2020 

Kautokeino kommune (Troms og Finnm.) Kent Valio, Karin Hætta, 

Maia Hætta 

15. oktober 2020 

Karasjok kommune (Troms og Finnm.) Kurt Maurstad, Arnulf 

Soleng 

15. oktober 2020 

Nesseby kommune (Troms og Finnm.) Olaf Trosten, Jane Juuso 20. oktober 2020 

Tana kommune (Troms og Finnm.) Vi har forsøkt å booke intervju ved flere anledninger, uten 

resultat.  

Porsanger kommune (Troms og Finnm.) Gunhild Ingilæ Haukenes, 

Else Marit Sarre 

26. oktober 2020 

Kåfjord kommune (Troms og Finnm.) Inger Åsli 21. oktober 2020 

Lavangen kommune (Troms og Finnm.) Erling Hanssen, Lars-Joar 

Halonen, Sanne Utsi, Ingrid 

Hammer 

22. oktober 2020 

Tjeldsund kommune (Nordl.) Torbjørn Simonsen, Grete 

Jacobsen 

26. oktober 2020 

Hamarøy kommune (Nordl.) Lars Filip Paulsen 19. oktober 2020 

Hattfjelldal kommune (Nordl.) Inga-Lill Sundset 23. oktober 2020 

Røyrvik kommune (Trøndel.) Geir Staldvik, Berit Ellen 

Gaino Jåma 

23. oktober 2020 

Snåsa kommune (Trøndel.) Eva Wilks 16. oktober 2020 

Røros kommune (Trøndel.) Ida Marie Bransfjell, Marit 

Agnete Trollerud 

22. oktober 2020 

Trøndelag fylkeskommune Arnhild Opdahl 23. oktober 2020 

Nordland fylkeskommune Vivian Aira 21. oktober 2020 

Troms og Finnmark fylkeskommune (skriftlig 

kommunikasjon) 

Nina Merete Austad, Lene 

Hansen, Eirin Gjelsås 

26. oktober 2020 

Fylkesmannen i Hedmark Anders Riis 23. oktober 2020 

Fylkesmannen i Nordland Kevin Johansen 23. oktober 2020 

Fylkesmannen i Trøndelag Liv Ingjerd Selfjord 23. oktober 2020 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Vi har forsøkt å ringe relevante personer hos fylkesmannen 

ved flere anledninger uten resultat.  

NAV Diverse telefonsamtaler med ulike personer i 

virksomheten. 

Husbanken Anne-Sofie Halvorsen 22. oktober 2020 

Lånekassen Inge Hilde Kitterød 22. oktober 2020 
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Arkivverket Ringt og sendt e-post uten å få svar på spørsmålene vi lurer 

på.  

Skatteetaten Ringt og sendt e-post uten å få svar på spørsmålene vi lurer 

på. 
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Vedlegg 2 – Virksomheter som antas å måtte svare skriftlig 
på samisk hvis lovforslaget vedtas 

Vi har i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget etablert et lavt og et høyt 

anslag på hvilke virksomheter som kan bli berørt av det nye lovkravet. De virksomhetene som har verdien 1 

inngår i anslaget, mens de som har verdien 0 inngår ikke.  

Statlige virksomheter Antall 
arbeids
forhold
i 2019 

Avtalte 
årsverk 
i 2019 

Lavt 
anslag 

Høyt 
anslag 

Samlet antall virksomheter 199 199 49 111 

Forsvaret 17969 17693 0 0 

Politi- og lensmannsetaten 17844 17250 0 1 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) 14664 13973 1 1 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU 9673 7639 0 0 

Statens vegvesen 7238 6962 0 1 

Universitetet i Oslo 8612 6797 0 0 

Skatteetaten i alt 6478 6226 1 1 

Kriminalomsorgsdirektoratet 5776 5255 0 1 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 5286 4185 1 1 

Universitetet i Bergen 4846 3918 0 0 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 4430 3579 1 1 

OsloMet - storbyuniversitetet 2914 2329 0 0 

Domstolene i Norge med underliggende enheter 2107 2001 0 0 

Høgskulen På Vestlandet 2077 1735 0 0 

Universitetet i Sørøst-Norge 2086 1726 0 0 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1938 1656 0 0 

Universitetet i Stavanger 2084 1562 0 0 

Tolletaten 1595 1552 0 0 

Forsvarsmateriell 1396 1385 0 0 

Universitetet i Agder 1622 1336 0 0 

Nord universitet 1574 1331 1 1 

Forsvarsbygg 1302 1269 0 0 

Mattilsynet 1336 1244 0 1 

Høgskolen i Innlandet 1217 1042 0 0 

Havforskningsinstituttet 1051 1003 0 0 

Kystverket 1004 977 0 1 

Folkehelseinstituttet 980 899 0 1 

Utlendingsdirektoratet 931 899 0 0 

Statsbygg 925 897 0 0 

Statistisk sentralbyrå 1012 861 0 1 

Statens kartverk 909 853 0 1 

Utenriksdepartementet hjemme 840 826 0 0 

Forsvarets forskningsinstitutt 739 714 0 0 

Miljødirektoratet 752 699 1 1 
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Statped 732 680 1 1 

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) 709 671 0 0 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 734 658 0 0 

Helsedirektoratet 694 651 0 1 

Arbeidstilsynet 662 646 0 1 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 671 639 0 1 

Sikkerhet og beredskap 650 639 0 0 

Utenriksdepartementet, utenriksstasjoner unntatt lokalt ansatte 607 603 0 0 

Norges vassdrags- og energidirektorat  (NVE) 628 602 0 1 

Høgskolen i Østfold 627 566 0 0 

Registerenheten i Brønnøysund 558 539 0 1 

Stortinget 523 503 0 0 

HELFO 541 502 0 1 

Norges forskningsråd 501 496 0 0 

Nasjonalbiblioteket 495 459 0 1 

Riksrevisjonen 452 444 0 0 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 438 428 0 1 

Meteorologisk institutt 480 427 0 1 

Fiskeridirektoratet 439 419 0 1 

Norges handelshøyskole 546 411 0 0 

Forsvarsdepartementet 430 409 1 1 

Justis- og beredskapsdepartementet 401 388 1 1 

Statens Pensjonskasse forvaltningsbedrift 395 386 0 1 

Kommunal- og moderniseringsdepartement 379 372 1 1 

Utdanningsdirektoratet 380 371 0 0 

Høgskulen i Volda 382 340 0 0 

Nærings- og fiskeridepartementet 345 340 1 1 

Sjøfartsdirektoratet 345 340 0 1 

Statens lånekasse for utdanning 354 338 1 1 

Kunnskapsdepartementet 328 321 1 1 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 330 318 0 1 

Veterinærinstituttet 331 314 0 1 

Direktoratet for e-helse 316 312 0 0 

Husbanken 316 305 1 1 

Utlendingsnemnda 302 297 0 0 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 318 295 0 1 

Finansdepartementet 291 288 1 1 

Statens legemiddelverk 296 284 0 0 

Arkivverket 291 278 1 1 

Fylkesmannen i Trøndelag 285 273 1 1 

Finanstilsynet 288 271 0 0 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 282 270 0 0 

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) 274 265 0 0 

Patentstyret 251 248 0 0 

Kunsthøgskolen i Oslo 344 235 0 0 

Klima- og miljødepartementet 236 231 1 1 
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Norges idrettshøgskole 277 231 0 0 

Helse- og omsorgsdepartementet 226 222 1 1 

Jernbanedirektoratet 225 218 0 1 

Oljedirektoratet 220 215 0 0 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 220 214 0 0 

Norges musikkhøgskole 341 211 0 0 

Høgskolen i Molde 253 196 0 1 

Landbruksdirektoratet 203 196 1 1 

UNIT- Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og 
forskning 

197 190 0 0 

Arbeids- og sosialdepartementet 195 189 1 1 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 199 188 0 0 

Fylkesmannen i Hordaland 192 184 0 0 

Norges geologiske undersøkelse 195 184 0 1 

Luftfartstilsynet 188 182 0 0 

Statsministerens kontor 182 179 1 1 

Riksadvokaten 183 178 0 1 

Norsk polarinstitutt 184 175 0 1 

Petroleumstilsynet 174 172 0 0 

Fylkesmannen i Nordland 178 171 1 1 

Fylkesmannen i Rogaland 179 171 0 0 

Samferdselsdepartementet 168 166 1 1 

Norsk pasientskadeerstatning 167 161 1 1 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 162 159 0 0 

Riksantikvaren 160 156 0 1 

Olje- og energidepartementet 157 154 0 0 

Samediggi Sametinget med underliggende enheter 161 153 1 1 

Arkitektur og designhøgskolen i Oslo (AHO) 244 153 0 0 

Kulturdepartementet 154 152 1 1 

Barne- og likestillingsdepartementet 154 150 1 1 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 152 142 0 0 

Fylkesmannen i Oppland 143 137 0 0 

Kompetanse Norge 145 137 0 0 

Forbrukerrådet 142 136 1 1 

Landbruks- og matdepartementet 140 136 1 1 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 136 135 1 1 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 137 129 1 1 

Fylkesmannen i Buskerud 137 129 0 0 

Fylkesmannen i Troms 135 129 0 0 

Fylkesmannen i Hedmark 138 128 1 1 

Fylkesmannen i Østfold 136 128 0 0 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 137 127 0 0 

Fylkesmannen i Vestfold 132 125 0 0 

Nasjonalt klageorgan for helsetjenester 131 124 1 1 

Konfliktrådene 129 124 1 1 

Fylkesmannen i Finnmark 125 120 1 1 
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Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere 
utdanning (Diku) 

124 120 0 1 

Norsk kulturråd 122 118 0 1 

Statens arbeidsmiljøinstitutt 126 112 0 1 

Statens strålevern 117 112 0 0 

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautekeino 129 112 1 1 

Statens helsetilsyn 116 109 0 1 

Sàmi allaskuvla Samisk høgskole 128 104 1 1 

Fylkesmannen i Telemark 106 101 0 0 

Justervesenet 102 99 0 1 

Konkurransetilsynet 100 98 0 0 

Riksteatret 100 96 0 1 

Norsk filminstitutt 103 94 0 1 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 95 93 0 1 

Direktoratet for byggkvalitet 88 87 0 1 

Fartøykontoret 76 75 0 1 

Regjeringsadvokaten 77 73 0 1 

Nidaros domkirkes restaurereingsarbeider 92 71 0 0 

Statens sivilrettsforvaltning 72 70 0 1 

Sivilombudsmannen 72 68 1 1 

Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond 70 68 0 0 

Lotteri- og stiftelsestilsynet 68 66 0 1 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 75 65 0 0 

Statens jernbanetilsyn 67 65 0 0 

Trygderetten 67 63 1 1 

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard 51 49 0 1 

Statens havarikommisjon for transport 50 48 0 1 

Sysselmannen på Svalbard 48 46 0 0 

Medietilsynet 44 43 0 1 

Datatilsynet 44 41 1 1 

Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge 43 41 0 1 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 41 40 1 1 

Norsk lyd og blindeskriftbibliotek 42 39 0 0 

Norsk romsenter 39 38 0 0 

Fredskorpset 39 38 0 0 

Spesialenheten for politisaker 36 36 0 0 

Språkrådet 35 32 1 1 

Husleietvistutvalget 34 31 0 0 

Kontoret for voldsoffererstatning 30 29 1 1 

Forbrukertilsynet 29 28 1 1 

Artsdatabanken 28 28 0 0 

Hovedredningssentralen i Sør-Norge 27 27 0 0 

Valgdirektoratet 28 27 0 0 

Norges Grønne Fagskole - Vea 33 27 0 0 

Norsk Akkreditering 26 26 0 1 

Pensjonstrygden for sjømenn 24 24 0 0 

Hovedredningssentralen Nord-Norge 23 23 0 1 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  8 7  R A P P O R T  

 

Kompetansesenter for distriktsutvikling 23 23 0 1 

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 21 21 0 1 

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter 21 19 0 1 

Barneombudet 20 19 1 1 

Norsk jernbanemuseum 23 19 0 0 

Norsk kulturminnefond 20 18 0 1 

Kunst i offentlige rom (KORO) 17 16 0 0 

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 14 14 0 0 

Åarjelsaemien vierhtiesåafoe - Sørsamisk kunnskapspark 16 14 1 1 

Klagenemndssekretariatet (Kns) 14 14 0 1 

Vegtilsynet 15 14 0 1 

EOS-utvalget 12 12 0 1 

Diskrimineringsnemda 13 12 1 1 

Sekretariatet for markedsrådet og forbrukertvistutvalget 12 12 0 1 

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 12 11 0 1 

Sivil klareringsmyndighet 12 11 0 0 

De nasjonale forskningsetiske komiteene 13 11 0 0 

Foreldreutvalget for grunnopplæring 9 8 0 1 

Bioteknologirådet 7 7 0 0 

Generaladvokatembetet 8 6 0 1 

Internasjonalt reindriftssenter 10 6 1 1 

Arbeidsretten 6 5 0 1 

Klagenemda for industrielle rettar 5 5 0 1 

Regelrådet 6 5 0 1 

Ombudsmannen for Forsvaret 4 4 0 0 

Riksmekleren 5 3 0 0 

Senter for oljevern og marint miljø 3 3 0 0 

Norsk Nukleær dekommisjonering 1 1 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 T 
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