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ForordInnhold

Finnmark fylkeskommune er en av de største 
arbeidsgiverne og tjenesteyterne i Finnmark, 
og har i så måte et stort og viktig samfunns
oppdrag. 

Finnmark er et flerkulturelt fylke med stort mangfold i form av 
språk, kultur og samfunnsliv. Dette er ressurser vi også trenger i 
framtida, i all offentlig tjenesteyting så vel som i samfunnet 
 forøvrig. Å styrke det samiske i Finnmark er derfor en viktig sam
funnsoppgave for Finnmark fylkeskommune. 

Temaplanen Samiske strategier i Finnmark fylkeskommune  
2016 – 2019 handler om hvordan Finnmark fylkeskommune  
arbeider for å styrke samisk språk og kultur i organisasjonen.

Finnmark fylkeskommune har som mål å kunne tilby et likeverdig 
tjenestetilbud for samiskspråklige innbyggere og resten av befolk
ningen. Dette innebærer å kunne tilby fylkeskommunale tjenester 
på samisk, å ha ansatte med samiskkompetanse og å være synlig 
og tilgjengelig på samisk. Denne temaplanen er et arbeidsverktøy 
for hvordan vi som organisasjon skal jobbe mot disse målene.

Samiske strategier i Finnmark fylkeskommune er først og fremst et 
internt arbeidsverktøy i organisasjonen. Den er likevel et tverr
sektorielt dokument med regional relevans, da den omfatter alle 
Finnmark fylkeskommunes nær 30 virksomheter over hele 
 Finnmark. Finnmark fylkeskommune har også samarbeid med 
Finland og NordvestRussland – andre områder av Sápmi – hvor 
dette temaet også hører naturlig hjemme.

Finnmark fylkeskommune er en regional aktør som bidrar til 
samisk språkutvikling og som deltar aktivt sammen med ansatte, 
brukere og samarbeidspartnere i arbeidet med styrking og synlig
gjøring av det samiske i Finnmark og i nord. 
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1 En god veileder

Finnmark fylkeskommune har et spesielt ansvar for å styrke og fremme det samiske i Finnmark.       Foto: Nina Merete Austad

Fylkesrådmann Øystein Ruud.           Foto: Bjarne Riesto 
 

Finnmark har en stor samisk befolkning.  Finnmark er med i det samiske språkforvaltnings
området og er det fylket med langt flest samiske språkforvaltningskommuner. Dette gir 
 fylkeskommunen et spesielt ansvar for å styrke og fremme det samiske i Finnmark.

Samenes rett til å lære, bruke og utvikle sitt morsmål er en grunn
leggende rettighet, som fortsatt ikke er realisert for mange. 
 Finnmark fylkeskommune jobber med å sikre tilgangen til 
tjeneste tilbud på samisk og med å øke mulighetene til å bruke 
samisk språk i møte med forvaltningen. Det er viktig å synliggjøre 
språklige rettigheter, plikter og muligheter for både brukere og 
leverandører av fylkeskommunale tjenester. Det skal legges til 
rette for ansattes kompetanseutvikling i samiske språk og 
samfunns spørsmål, og det bør være rom for å fokusere på det 
samiske i flere sammenhenger. 

Å kunne ivareta disse perspektivene betinger i sin tur gode og 
forutsigbare økonomiske og politiske rammevilkår for det samiske 
både nasjonalt og i fylket vårt. Samarbeidet med Sametinget gir 
oss også retninger og virkemidler for arbeidet med det samiske.

Samiske strategier i Finnmark fylkeskommune setter fokus på 
hovedsatsningsområdene for arbeidet og gir føringer for fylkes
kommunens ansvar overfor samisk språk og kultur. Dokumentet 
skal fungere som et arbeidsverktøy i det fortsatte arbeidet med å 
bedre vilkårene for det samiske i Finnmark. Fylkesrådmannen har 
det overordnede ansvaret for oppfølging av temaplanen, og den 
enkelte virksomhetsleder har ansvaret for å følge opp temapla
nen innenfor sine ansvarsområder.

Fylkesutvalget vedtok i 2001 for første gang et eget dokument 
kalt Handlingsplan for utvikling av samisk kompetanse i Finnmark 
fylkeskommune. Planen gjaldt for perioden 2001 – 2005, og ble 
senere rullert av fylkestinget i 2007. I 2011 ble Strategiplan for 
samisk kompetanse i Finnmark fylkeskommune 2011 – 2014 
 vedtatt i fylkestingssak 11/27. 

Med bakgrunn i vedtatt Planveileder i Finnmark fylkeskommune, 
vedtok fylkesutvalget i sak 2/15 at dokumentet skulle rulleres/
oppdateres og gjøres om til en temaplan. Dette fordi planen er 
fylkesrådmannens arbeidsverktøy i det interne arbeidet med økt 
bruk av samisk språk og økt samisk kulturkompetanse, samtidig 
som dokumentet er tverrsektorielt og innebærer både samarbeid 
med og økonomiske forutsetninger fra Sametinget samt FFKs 
egne midler til samiske formål.

Temaplanen skal fungere både som en generell veileder og som 
et oppslagsverk for dem som til daglig jobber med det samiske i 
Finnmark fylkeskommune. Planen viser betydningen av å arbeide 
aktivt og målrettet med å styrke bruken av samisk språk og å øke 
kompetansen i samiske kultur og samfunnsspørsmål i hele vår 
organisasjon.
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2 Våre virkemidler

2.1 Samarbeid med 
Sametinget

Sametinget er den fremste premissgiveren i utforming av statens 
samepolitikk. Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ og en 
naturlig samarbeidspartner for fylkeskommunen i arbeidet med å 
styrke det samiske i vår organisasjon og i Finnmark for øvrig.

Finnmark fylkeskommune og Sametinget har en samarbeids
avtale med det formål å bidra til en positiv utvikling i Finnmark 
med særlig vekt på å styrke og synliggjøre samisk kultur, språk og 
næringsliv og øvrig samisk samfunnsliv i fylket.1 Arbeidet skjer 
gjennom tverrfaglig samarbeid og felles kompetanseutveksling 
på områder som inngår både i den fylkeskommunale og 
 Sametingets tjenesteportefølje, slik som næringsutvikling, 
 opplæring, arealforvaltning, nordområdepolitikk, kultur, folkehelse 
og kulturminneforvaltning. I den forbindelse utarbeides  
handlingsplaner med konkrete fellestiltak.

 
1 Nåværende avtale er gjeldende fra 2013 og ut 2016. Avtalen kan du lese her:      
  http://www.ffk.no/samisk/samarbeidsavtaler-med-sametinget.531974.aspx  
2 Nåværende tospråklighetsavtale: 2012 – 2014, forlenget 2015-16.  
  Avtalen kan du lese her:  
  http://www.ffk.no/samisk/samarbeidsavtaler-med-sametinget.531974.aspx 
3 I 2015 var tospråklighetstilskuddet fra Sametinget 1,2 millioner kroner.

2.2 Tospråklighetsmidler

Finnmark fylkeskommune har siden 1993 mottatt 
 tospråklighets midler  fra Sametinget som brukes til gjennom
føring av samiske språktiltak i organisasjonen, avtalefestet 
 gjennom  Samarbeids avtale mellom Sametinget og Finnmark 
 fylkeskommune om bruken av tospråklighetsmidler.2 En 
 forutsetning for at fylkeskommunen skal lykkes med språk
utvikling er at man har gode økonomiske rammevilkår. Det er 
derfor viktig med større forutsigbarhet knyttet til tildelingen av 
tospråklighetsmidlene, slik at fylkeskommunens reelle mulighet til 
å oppfylle samelovens språkregler i større grad sikres.

Tildelingsmodellen er målstyrt og består av en basis og 
betjenings del (75 prosent av tilskuddet) og en utviklingsdel (25 
prosent av tilskuddet). Tilskudd fra basis og betjeningsdelen går 
til oversettinger, skilting og andre tiltak som er pålagt 
 fylkeskommunen gjennom sameloven. Utviklingstilskuddet 
 brukes til utviklingstiltak og samisksatsninger som går utover 
samelovens krav.

Budsjett og tiltaksplan for innmeldte tospråklighetstiltak i 
virksom hetene sendes Sametinget. Årlig meldes det inn budsjett
behov som langt overskrider det tilskuddet fylkeskommunen 
 mottar fra Sametinget.3 Det er derfor viktig at virksomhetene har 
rutiner på å melde inn budsjettbehov så tidlig som mulig.

Sametingspresident Aili Keskitalo besøkte Fylkeshuset i Vadsø under markeringen av Samefolkets dag i 2015.  Her holder hovedutvalgsleder for kultur og samferdsel 
Remi Strand tale.            Foto: Nina Merete Austad

2.3 Midler til samiske 
formål

Finnmark fylkeskommune har siden begynnelsen av 2000tallet 
hatt en egen budsjettpost for midler til samiske formål. Midler fra 
denne posten tildeles etter søknad til prosjekter og tiltak som 
bidrar til styrking av samisk språk og kultur hos barn og unge i 
Finnmark. Midlene er ikke bundet til kriteriene satt av Sametinget 
for tospråklighetsmidler. Søknader på midler til samiske formål 
kommer både fra lokale organisasjoner/foreninger og fra ildsjeler 
rundt om i fylket som ønsker å gjennomføre tiltak med fokus på 
samisk språk og kultur for barn og unge, og årlig søkes det til 
sammen om langt større summer enn det tilgjengelige 
budsjettet.4 

2.4 Andre virkemidler 
 
 
Finnmark fylkeskommunes permisjonsreglement har også 
bestemmelser om retten til permisjon for å tilegne seg 
kunnskaper i samisk. Ved ansettelser/rekruttering i Finnmark 
fylkeskommune skal slik kunnskap telle som en fordel.
Det samiske perspektivet tas i betraktning i regionalt utviklings
arbeid og regional og fylkeskommunal planlegging. 

 
4 I 2016 er budsjettposten “Midler til samiske formål” på 475.000 kroner.         
Retningslinjene for tilskudd til samiske formål kan du lese her:  
http://www.ffk.no/samisk/sok-tilskudd/

Finnmark fylkeskommune har en rekke virkemidler i arbeidet med styrking og utvikling av samisk språk, kultur og samfunn.                          Foto: Nina Merete Austad
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3.1 Samisk språk, kultur 
og samfunn

Vi bor i et fylke hvor den samiske kulturen står sterkt og er 
levende. Det er derfor nødvendig at ansatte i fylkeskommunen 
har basiskunnskaper om samisk kultur og samiske samfunnsfor
hold. Finnmark fylkeskommune er etter samelovens språkregler 
forpliktet til å legge forholdene til rette slik at ansatte får permi
sjon med lønn for å lære samisk, for å bedre tilgangen på fylkes
kommunale tjenester på samisk overfor den samiskspråklige 
befolkningen.

Mål
• Å ha ansatte med kunnskaper i samisk språk
• Å ha ansatte med kompetanse i samiske kultur og 

 samfunnsspørsmål

Utfordringer
• Det er behov for at ansatte i fylkeskommunen har kunnskap 

om samisk språk, kultur og samfunnsliv
• Det er behov for økt bevisstgjøring i organisasjonen om 

 betydningen av å ha ansatte med kompetanse i samiske 
språk, kultur og samfunnsspørsmål

• Det er få arenaer og møteplasser for utvikling og 
 kunnskapsutveksling om samisk språk og kultur

• Det er uforutsigbarhet knyttet til tospråklighetsordningen

Strategier
• Ved å legge til rette for deltakelse i kurs om samisk språk, 

kultur og samfunnsforhold for ansatte i fylkeskommunens 
 virksomheter

• Ved at kompetanse i samisk språk, kultur og samfunnsliv skal 
telle som en viktig tilleggskvalifikasjon ved ansettelser i 
 fylkeskommunen

• Ved å bidra til å utvikle møteplasser og fora for utvikling og 
kunnskapsutveksling om samisk språk og kultur 

• Ved å bidra til å etablere forum for kunnskapsutveksling 
 mellom kommuner og fylkeskommuner som forvalter 
 tospråklighetstilskuddet

• Ved å ha tett dialog med Sametinget om tospråklighetstilskuddet

3 Mål, utfordringer og strategier

3.2 Synlighet og 
tilgjengelighet

For at informasjon om fylkeskommunale tjenester skal nå alle 
innbyggere likt og for at samiskspråklige skal kunne bruke sitt eget 
språk i kontakt med fylkeskommunen, er det viktig at Finnmark 
fylkeskommune er synlig og tilgjengelig på samisk. 

Mål
• Å være en organisasjon som er synlig og tilgjengelig på samisk 

3.2.1 Kommunikasjon og 
informasjon

Finnmark fylkeskommune informerer på samisk på nettsidene, 
hvor informasjon om fylkeskommunens tjenester og møter skal 
være tilgjengelig på samisk. I 2015 startet fylkeskommunen en 
praksis med at stillingsannonser oversettes i sin helhet til samisk 
og at samiskspråklig tekst ligger tilgjengelig på nett.  
I profileringssammenheng søker vi også å formidle at det samiske 
er en naturlig del av Finnmark.

Utfordringer
• Det er ressurskrevende å holde samiske nettsider oppdatert
• Det er varierende grad av bevissthet om behovet for 

 oversettinger
• Det er få møteplasser hvor man kan utvikle og utveksle kunn

skaper  om kommunikasjons og informasjonsarbeid på samisk

Strategier
• Ved å utvikle rutiner i den enkelte virksomhet for oversettinger, 

annonsering og annet arbeid med det samiske
• Ved at ledere jobber med bevisstgjøring innad i virksomhetene 

om behovet for å informere på samisk
• Ved å bidra til å utvikle møteplasser for kommunikasjons og 

informasjonsarbeid på samisk

Samiskkurs for virksomheter i Vadsø og omegn.                   Foto: Trond Magne Henriksen

Finnmark fylkeskommune har en samisk tvillingside på nett, www.ffk.no.  
                    Foto: Nina Merete Austad

For å styrke stillingen for samisk språk og  
kultur i en så stor organisasjon som Finnmark 
fylkeskommune, er det mange som må  
involveres og mange tiltak som skal gjennom
føres. Da er det viktig å ha et klart fokus på 
hva vi ønsker å oppnå med arbeidet.

Samfunnsmålet vårt beskriver hva Finnmark fylkeskommune 
ønsker å oppnå i arbeidet med det samiske: 

Finnmark fylkeskommune er en organisasjon  
som bidrar til utvikling og styrking av samisk språk,  
kultur og samfunn i Finnmark.

Hvor godt vi lykkes i arbeidet med å styrke og synliggjøre det 
samiske er avhengig av at vi klarer å identifisere de viktigste utfor
dringene og matche dem med praktiske, gjennomførbare løsnin
ger og strategier. Det er flere utfordringer som vil ha betydning 
for arbeidet med det samiske i organisasjonen vår på  
forskjellige måter.



8 9

3.2.2 Profilering og  
synliggjøring

I Norge er samisk og norsk likestilte språk. Dette skal så langt det 
er mulig fortsatt synliggjøres i alle fylkeskommunens  virksomheter. 
Eiendomsavdelingen har det tekniske ansvaret for skilting, og skal 
ha oversikt over skilting på fylkeskommunale bygg. Skilting på 
samisk er et viktig tiltak som støtter opp om formålet med 
 samelovens språkregler, som er å bevare og styrke det samiske 
språket ved å synliggjøre språket i offentlig sammenheng.

Utfordringer
• Det er utfordrende å koordinere tospråklig skilting på 

 fylkeskommunale bygg
• Det brukes i varierende grad samiske stedsnavn og adresser i 

postsystem og arkivsystem
• Det er varierende grad av fokus på synliggjøring av språk i 

 tilknytning til ulike typer informasjon på virksomhetene, 
 eksempelvis i venterom, møterom og resepsjoner

• Det er mulig å tilrettelegge for samisk i flere digitale bruker/
publikumsrettede tjenester, eksempelvis skjemaportalen

• Det er få møteplasser hvor man kan utvikle og utveksle 
 kunnskaper  om synlighet og tilgjengelighet spesielt for  
samisk språk

• Det er rom for å profilere Finnmark fylkeskommune i større grad 
som en organisasjon som bruker både samisk og norsk

 

Strategier
• Ved å utvikle rutiner for postsystem og tospråklig skilting
• Ved at virksomhetene tilgjengeliggjør informasjon på samisk for 

publikum og brukere
• Ved å utvikle tospråklige digitale løsninger/kanaler
• Ved å synliggjøre det samiske på ulike møteplasser
• Ved å utvikle metodikk og materiell for synliggjøring av det 

samiske i fylkeskommunen
  

Finnmark fylkeskommune har som 
 forvaltningsorgan i det samiske 
språkforvaltnings området et spesielt ansvar 
for å utvikle og styrke samisk språk og kultur. 

Det er derfor av stor betydning at hver enkelt virksomhet er seg 
sitt eget ansvar bevisst, samtidig som vi må jobbe helhetlig og 
målrettet for å bedre vilkårene for det samiske i vår organisasjon.

Finnmark fylkeskommune har siden 2000tallet hatt en rådgiver 
som koordinerer arbeidet med det samiske og betjener hele 
fylkes kommunen. Per i dag heter stillingen «Rådgiver – samisk 
språk, kultur og samfunn». Denne rådgiveren jobber på tvers av 
 sektorene og koordinerer arbeidet med samisk språk i 
 fylkeskommunen.

Det er først og fremst sameloven som er den sentrale loven i 
arbeidet med det samiske i fylkeskommunen.5 Samelovens språk
regler gjelder alle fylkeskommunale virksomheter.

Andre relevante lover og forskrifter vil bli gjennomgått i kapitlet 
Lovgrunnlag.

4.1 Sentraladministrasjonen

Fylkeskommunens nettsider www.ffk.no har en tvillingside på 
samisk. Her oversettes så mye informasjon som mulig til samisk. 
Nettsiden www.finnmark.no er en informasjonsside/portal om 
det å leve og bo i Finnmark, arbeidsmuligheter og om 
virkemiddelordningene i Finnmark. Her er informasjonen oversatt 
til samisk. Finnmark fylkeskommune prøver å ivareta det samiske 
perspektivet i ulike profileringssammenhenger. 

Langsiktige planer og strategier oversettes til samisk. Oversatte 
strategi og plandokumenter publiseres også på nettsidene på 
begge språk. Møter og arrangementer blir annonsert både på 
norsk og samisk på nettsidene. 

Det avholdes samiskkurs for ansatte i sentraladministrasjonen. 
Kursene er på dagtid og ansatte får permisjon med lønn for å 
delta. 

Eiendomsavdelinga har ansvaret for at det skiltes på Fylkeshuset. 
Ny informasjon og skilting fra FFK skal være på både norsk og 
samisk. 

Samiske stedsnavn er lagt inn i postsystemet og inngående brev 
og epost på samisk besvares på samisk. Forøvrig er det sjelden at 
fylkeskommunen mottar brev som er bare på samisk.

Fylkeskommunen har i flere år laget en veggkalender med merke
dager og månedsnavn på samisk og norsk for å synliggjøre 
samisk språk. Kalenderen sendes samtlige virksomheter, politi
kerne og  samarbeidspartnere. Nye visittkort produseres med 
norsk, samisk, russisk og engelsk tekst.

Finnmark fylkeskommunes ITløsninger støtter samisk tegnsett. 
Samisk tastaturoppsett legges til som standard for alle fylkes
kommunale PCer. Ikke alle eksterne ITløsninger håndterer samisk 
tegnsett, for eksempel Visma, hvor stillingsannonser publiseres. 
Stillingsannonser på samisk blir derfor publisert på ffk.no sin 
samiske side under fanen “Stillingsannonser på samisk”.6

4 Situasjonsbeskrivelse

Informasjon om Finnmark fylkeskommune skal i så stor grad som mulig 
foreligge på både norsk og samisk.                 Foto: Nina Merete Austad 5 Mer om lovgrunnlaget for arbeidet med det samiske finner du bakerst i heftet, i kapitlet Lovgrunnlag. 

6  http://www.ffk.no/samisk/stillingsannonser-pa-samisk/ 

I sentraladministrasjonen markeres Samefolkets dag hvert år hvor dagen 
faller på en ukedag. Andre virksomheter markerer også dagen på sin måte.  
                 Foto: Nina Merete Austad
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4.2 Tannklinikkene

Finnmark fylkeskommune har i flere år hatt utfordringer med å 
skaffe samisktalende tannleger. Behovet for samisktalende perso
nell er størst i de områdene hvor barn og eldre ikke forstår norsk.

Ved opptaket til tannlegeutdanningen i Tromsø har det vært en 
gradvis økning i studenttallet. Av disse har en del samiskspråklige 
studenter kommet inn på ordinært opptak, og den samiske 
 kvoten ble fra 2007 utvidet til to studenter per år.7 En analyse 
viser at samtlige studenter fra Finnmark som kom inn på såkalt 
samisk kvote ved tannlegestudiet og som har fullført, har vendt 
tilbake til fylket for å arbeide som tannlege.8

Per 2015 er det seks samisktalende tannleger i Finnmark: to i 
Kautokeino, to i Karasjok, én i Alta og én i Hammerfest  (av til 
sammen 42 tannlegestillinger). En annen positiv trend er at det 
etter at tannlegeutdanningen i Tromsø startet, arbeider finn
markinger ved de fleste klinikkene i Finnmark. Dette er antatt å 
styrke helsearbeidernes kulturforståelse. 

Et eksempel på lokalt initiert og tilpasset tiltak er fra Kautokeino 
tannklinikk der de ansatte har laget en tospråklig brosjyre ved 
hjelp av tospråklighetsmidlene i Finnmark fylkeskommune.9 

Enkelte ansatte har også fått permisjon med lønn for å ta 
 etterutdanning i samisk kulturkunnskap.

Alle tannklinikker har skilt på norsk og samisk. På www.ffk.no sine 
tannhelsesider er informasjonen oversatt til samisk. Det er 
 utarbeidet en fraseordbok på norsk og samisk som ansatte ved 
tannklinikkene kan bruke overfor publikum som ikke behersker 
norsk. Det er tidligere avholdt innføringskurs i samisk språk for 
ansatte ved tannklinikken i Karasjok, og det planlegges flere kurs, 
spesielt i virksomheter i Indre Finnmark og i andre virksomheter 
utenfor sentraladministrasjonen.

4.3 Videregående skoler

Det undervises på samisk på ulike nivåer på de fleste 
fylkeskommunale videregående skoler. Det rettslige grunnlaget for 
opplæring i samisk er sameloven og opplæringsloven. Etter 
sameloven § 38 og opplæringsloven § 63 har enhver rett til 
opplæring i samisk. Alle elever skal få tilbud om opplæring i samisk.

Det er en utfordring å rekruttere lærere som underviser samisk i alle 
videregående skoler. Ved enkelte videregående skoler er det tre 
samisklærere, og ved et par skoler tilbys fjernundervisning i samisk 
for å dekke behovet for samisklærer. Fjernundervisning i samisk 
tilbys også elever fra Finnmark som går videregående skole utenfor 
fylket. 

Samtlige skoler har skilt på begge språk. Det vil fortsatt være behov 
for oppdateringer av skilt. Det er avholdt innføringskurs i samisk 
språk for ansatte ved videregående skoler, og det  planlegges flere 
kurs, spesielt i virksomheter i Indre Finnmark og i andre virksom
heter utenfor sentraladministrasjonen.

Samefolkets dag markeres på de videregående skolene. Det er 
vanlig at skolene arrangerer samisk temauke i dagene rundt 6. 
februar eller får inn eksterne forelesere eller historiefortellere for å 
markere dagen.

Elever ved Alta videregående skole i forbindelse med markering av 
Samefolkets dag.    Foto: Tor Johansen / Alta videregående skole

  

7 Tallet på samiskspråklige tannleger som har tatt sin utdannelse ved andre studiesteder enn UiT, er ikke kjent.  
8 Upublisert analyse gjort ved hjelp av informasjon fra Institutt for odontologi ved UiT Norges arktiske universitet og fra fylkestannhelsesjefen i Finnmark. 
9 «Reinkjøtt smaker best – med egne tenner» / «Bohccobiergu máisto buoremusat - go iežat bániiguin beasat suoskat»  
  http://www.tannvern.no/images/fremmedspraaklige-brosjyrer/samisk-norsk/bohcobiergu.pdf 

Markering av Samefolkets dag ved Tana videregående skole.                   Foto: Tana videregående skoleFolkehelseprisen 2014 ble tildelt Kautokeino tannklinikk.            Foto: Harald F. Hereide
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4.4 Finnmark fylkesbibliotek

Finnmark fylkesbibliotek er regional utviklingsaktør på bibliotek
feltet og har som mål å sikre gode og framtidsretta bibliotek
tjenester til alle innbyggere i Finnmark. Dette skjer gjennom 
 rådgivning og veiledning, og utviklingsarbeid i prosjektet 
 Finnmarksbibliotekene (2015 – 2017). Bibliotekutvikling i de 
samiske forvaltningskommunene i Finnmark, inkludert de samiske 
bokbussene, inngår i dette. 

Fylkesbiblioteket skal utvikle litteraturformidlingstjenester i fylket, 
inkludert tiltak for formidling og kunnskapsspredning av samisk 
litteratur og kultur. Fylkesbiblioteket skal produsere og stimulere til 
forfatterturneer for barn, ungdom og voksne i regi av bibliotek og 
gjennom grunnskoletilbudet i litteraturdelen i Den kulturelle 
 skolesekken. Finnmark fylkesbibliotek arrangerer Finnmark 
 internasjonale litteraturfestival hvert annet år. Sametinget er 
samarbeidspartner i festivalen, og samisk litteratur, språk og 
kultur vil ha en sentral plass i festivalprogrammet. Bibliotekene i 
Finnmark samarbeider om en felles eboksamling som også skal 
inkludere samiske ebøker.

Fylkesbibliotekets samling av samiskspråklig litteratur og litteratur 
om samiske forhold kan lånes av alle gjennom de kommunale 
bibliotekene. Fylkesbibliotekets fotoarkiv har samlinger av foto
grafier fra samiske miljøer og områder, som formidles gjennom 
utstillinger og på Digitalt museum. Fylkesbiblioteket samarbeider 
med institusjoner i fylket som har samiske arkiv, blant annet 
Samisk arkiv/Sámi Arkiiva i Kautokeino gjennom Nettverk for 
privatarkiv i Finnmark. Fylkesbiblioteket skal fortsatt utvikle og 
formidle egne samlinger med samisk innhold.

Fylkesbiblioteket vil arbeide for å ha samisk tekst i utstillings og 
profileringsmateriale og på egen hjemmeside, og vil legge til rette 
for tolking til samisk på seminarer og festivaler.

Marion Palmer og Mari Boine under Finnmark internasjonale litteraturfestival i Alta i 2014.               Foto: Geir Stian Altmann Larsen

Tatiana Fedotova Titoff jobber med håndarbeid i gammen på en av 
fiskeplassene i Bøkfjord. Året er 1900. Fra Finnmark fylkesbiblioteks 
nettutstilling «Østsamene – skoltesamene».    
                 Foto: Ellisif Wessel. Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

4.5 Scene Finnmark

Scene Finnmark er en fylkeskommunal kulturinstitusjon. Scene 
Finnmark samarbeider med profesjonelle og frivillige miljø i Finn
mark for å bidra til flere kvalitetsproduksjoner i fylket. I Scene 
Finnmark er det totalt 14 ansatte fordelt på tre kommuner med 
staben og to musikere i Vadsø, LINK med 3 musikerstillinger i 
Hammerfest og Ensemble Noor med 4 stillinger i Alta. Disse res
sursene inngår som en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord
Norge (LINN) som er forankret i den nordnorske kulturavtalen 
med statlig finansiering. Sentrale tiltak i Scene Finnmark er utvik
ling og iverksetting av tilbud i Den kulturelle skolesekken i grunn 
og videregående skole, Sápmi Music, den årlige Gigantworksho
pen i Alta, konseptet UNG ARTIST og kulturprogrammet under 
Finnmarksløpet. Scene Finnmark er også en viktig bidragsyter til 
kultursamarbeidet med Russland og samarbeider jevnlig om musi
kalske produksjoner med kolleger i Russland.

Gruppa Áksu kåres til Årets Ung Artist 2016.                                                                  Foto: Mads Suhr Pettersen

Unge stemmer 2014, der disse fire jentene var på turné: Angelika Podyma 
(Kjøllefjord), Ella Marie Hætta Isaksen (Tana), Guro Arntzen (Vardø) og Solvor 
Gustavsen Ovrid (Hammerfest).           Foto: Rino Engdal 
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4.5.1 Den kulturelle 
skolesekken

Scene Finnmark ivaretar det samiske både i profil og innhold 
gjennom sitt arbeid med Den kulturelle skolesekken. Hvert skoleår 
har Den kulturelle skolesekken mellom fire og fem produksjoner på 
turné som er av og med samiske utøvere og/eller med samisk 
kultur som tema. 
Når det gjelder kunstnerisk innhold er det viktig for Den kulturelle 
skolesekken å nå flere målgrupper. Et fokus er å ha et tilbud på 
nordsamisk for de samisktalende elevene. Hvorvidt temaet for 
disse tilbudene er samisk kultur varierer. I tillegg er det viktig å ha 
et tilbud på norsk med samisk kultur som tema, for å nå de 
 elevene som ikke er samiskspråklige og ikke bor i de samiske 
kjerne områdene.

Strategiplan for DKS og annet større infomateriell produseres i 
både samisk og norskspråklig utgave. Det samme gjelder 
informasjons materiell til turneer som går i samisk kjerneområde. 
Hvert skoleår år gjelder dette mellom 10 og 15 produksjoner.

4.5.2 Sápmi Music

Sápmi Music utvikler egne produksjoner sammen med 
profesjonelle frilansere over hele Sápmi. Sápmi Music gir også 
økonomisk støtte til samisk musikk. Hvert år kåres “Årets artist” og 
denne artisten følges opp gjennom ett helt år. Sametinget og 
fylkeskommunen har tatt initiativ til en ekstern evaluering av 
Sápmi Music. 

4.6 Politisk nivå
 
Norsk og samisk er sidestilte språk i Norge. De som ønsker å 
benytte samisk under fylkestingets møter har anledning til det. 
Tolkinga finansieres med tospråklighetsmidler. Fylkestingsmøtene 
og fylkesutvalgsmøtene kunngjøres både på norsk og samisk.
Fylkesordfører og Sametingspresident har årlige politiske møter.

Politikere som ønsker å snakke samisk under fylkestingets møter har anledning 
til det.               Foto: Maria Borch Mietinen

  

Fra filmen «Joikefeber» med Ellen Astrid Lundby og Johan Sara Jr., skoleåret 2014/2015.    Foto: Ellen A. Lundby / Den kulturelle skolesekken

Elin Kåven var Årets artist i Sápmi Music i 2011.                         Foto: Solveig Selj

Joikeverksted med Mikkel Gaup.                     Foto: Dorotea Ripnes
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5.2 Nasjonale føringer

Finnmark fylkeskommunes politikk i forhold til samisk språk og 
kultur bygger på nasjonalt lovgrunnlag og skal være i samsvar 
med internasjonal urfolksrett, samtidig som fylkeskommunen 
også utformer en egen selvstendig politikk.

Grunnloven § 108
Grunnloven § 108 er en overordnet rettsregel som etablerer en 
plikt for statlige myndigheter til å legge forholdene til rette for at 
den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur 
og sitt samfunnsliv. Dette innebærer i praksis at statlige myndig
heter er forpliktet til å tilrettelegge aktivt for samenes kultur
utøvelse. Denne rettsregelen dannet blant annet bakgrunnen for 
at sameloven fikk et nytt kapittel 3 om språk i 1990.

Samelovens språkregler
Finnmark fylkeskommune omfattes av samelovens språkregler 
som ble iverksatt i 1992. Formålet med språkreglene er å bevare 
og utvikle samiske språk ved særlig å styrke bruken av samisk 
språk i offentlig sammenheng. Loven likestiller norsk og samisk 
språk innenfor et nærmere definert forvaltningsområde 
(forvaltnings området for samisk språk). Sameloven forplikter 
både statlige, regionale og lokale offentlige organer.

Samelovens § 15 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, 
og at de skal være likestilte etter bestemmelsene i samelovens 
kapittel 3. 

Samelovens språkregler gir innbyggerne språklige rettigheter i 
møte med ulike offentlige organ. Det gjelder oversettelse av 
regler, kunngjøringer og skjema til samisk, rett til svar på samisk, 
utvidet bruk av samisk i rettsvesenet, utvidet rett til bruk av 
samisk i helse og sosialsektoren, individuelle kirkelige tjenester, 
rett til utdanningspermisjon og rett til opplæring i samisk.

Bestemmelsene i samelovens språkkapittel er minimumskrav.  
Alle offentlige organ oppfordres til å ta hensyn til brukere av 
samiske språk, også utover lovens regler.

Videregående opplæring
Det rettslige grunnlaget for opplæring i samisk er sameloven og 
opplæringsloven. Etter sameloven § 38 og opplæringsloven § 63 
har enhver rett til opplæring i samisk. Alle elever skal få tilbud om 
opplæring i samisk.

Finnmarksloven
Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til 
land og vann i Finnmark. 

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og 
naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk 
bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som 
grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift 
og samfunnsliv.

Stedsnavnloven
Lov av 18. mai 1990 om Stadnamn regulerer hvilke navn som skal 
brukes på steder som kan kartfestes. Mange steder i Finnmark 
har samiske og kvenske navn i bruk i muntlig sammenheng, men 
ikke skriftlig.

Når skrivemåten på stedsnavn er fastsatt skal offentlig organ 
som hovedregel ta i bruk de navn som er fastsatt på et sted, og 
bruke dem i alle sammenhenger (§ 3). Dette innebærer i praksis 
skilt, adresselister o.a.

Når det gjelder fylkeskommunale veier, anlegg og liknende, er det 
fylkeskommunen som vedtar navn på disse (§ 6).

§ 7 i Forskrift om skrivemåten av stadnamn regulerer rekkefølgen 
for skilt i forvaltningsområdet for samisk språk. Dersom et navne
objekt har samisk og/eller kvensk navn i tillegg til norskspråklig 
navn, og navneformene er i bruk blant folk som bor fast på eller 
har næringsmessig tilknytning til stedet, skal begge eller alle nav
nene brukes. I sammenhengende tekst bruker en det navnet som 
samsvarer med språket i teksten.

På skilt, kart og liknende hvor mer enn ett navn brukes, skal 
 vedtaksorganet fastsette navnenes rekkefølge. Ved fastsetting av 
rekkefølgen skal en ta hensyn til språkbruken på stedet. I 
forvaltnings området for samisk språk skal rekkefølgen være 
samisk, norsk, kvensk.

Alle fylkeskommunale virksomheter har ansvar for å aktivt følge 
opp lov om stadnavn og lov om personnavn. Det er et krav at 
samiske stedsnavn og personnavn skal kunne skrives korrekt av 
fylkeskommunale virksomheter. Dette innbefatter også samiske 
bokstaver.

Plan- og bygningsloven
Plan og bygningsloven § 31 inneholder en formålsbestemmelse 
om at all planlegging etter loven skal sikre naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

5.1 Regionale planer og avtaler

Finnmark fylkeskommunes politikk i forhold til samisk språk og 
kultur skal være i samsvar med nasjonal og internasjonal urfolks
rett, samt med nasjonal samepolitikk. Hensynet til samisk språk 
og kulturkompetanse forutsettes integrert i fylkeskommunale 
planer i samsvar med både nasjonale føringer og med denne 
temaplanen.

Fylkeskommunale plan og strategidokumenter skal oversettes til 
samisk og finnes tilgjengelig på nett. Det er ønskelig at så mange 
plan og strategidokumenter som mulig skal finnes på samisk.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og   
Finnmark fylkeskommune
Samarbeidsavtale med Sametinget ble første gang inngått i 
2003. Avtalen følges opp på årlige samarbeidsmøter og rulleres 
ved behov.

Tospråklighetsavtalen mellom Sametinget og  
Finnmark fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune har hatt samarbeidsavtale med 
 Sametinget om tospråklighetstilskuddet siden 1993. Avtalen 
regulerer hvilke formål tospråklighetstilskuddet kan brukes til og 
setter fokus på spesielle områder som Finnmark fylkeskommune 
ønsker å utvikle innen arbeidet med økt bruk av samisk språk i 
organisasjonen.

5 Lovgrunnlag

Skoltesamisk hodeplagg.               Foto: Nina Merete Austad

Finnmark fylkeskommune har en rekke lover, planer og strategier å jobbe etter i arbeidet med det samiske.                                     Foto: Nina Merete Austad
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