
SAMARBEIDSAVTALE mellom Kåfjord kommune og Sametinget om bruken av
tospråklighetsmidlene 2012 — 2014

Artikkel 1: Mål for avtalen

Formålet med denne avtale er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom
Sametinget og Kåfjord kommune i forvaltning av samelovens språkregler. Kåfjord kommune skal

legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk i Kåfjord kommune, og
alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater.

Grunnlaget for denne samarbeidsavtalen er Samelovens språkregler som skal sikre innbyggerne

grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av samisk språk i Kåfjord kommune. Denne
avtalen setter ingen begrensinger i ansvaret etter Samelovens språkregler og reglene i Sameloven går
foran denne avtalen. Avtalen skal heller ikke være til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i denne
avtalen.

Artikkel 2: Samarbeidets karakter

Sametinget har i 2011 endret beregningsgrunnlaget for fordeling av tospråklighetstilskuddet til

kommunene og fylkeskommunene. Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en
målstyrt modell. Bakgrunnen til denne samarbeidsavtalen er Sametingets vedtak i sak 011/11  Nye
tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene.

Artikkel 3: Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet

Basistilskuddet utgjør på 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt
mellom forvaltningskommunene. Betjeningsdelen utgjør av 40 % av den totale

tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles til forvaltningskommunene basert på følgende

måleenheter: Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %), antall elever
med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %) og antall innmeldte i Sametingets
valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %). Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale

tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og

gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og

Sametinget.

Artikkel 4: Basis- og betjeningsdelen

Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon.

I følge Samelovens språkregler 4 3-2, skal informasjon og annonseringer være på norsk og samisk.

Kåfjord kommune sine hjemmesider skal i størst mulig grad være tospråklig, samisk og norsk.

Et utvalg av dokumenter, så som plan- og strategidokumenter, årsmeldinger m.v. skal helt eller delvis

oversettes til samisk.

Stillingsannonser og kunngjøringer skal annonseres på samisk. Et utvalg av pressemeldingene skal

også sendes ut på samisk.

Informasjon fra de kommunale virksomhetene skal gjøres tilgjengelig på samisk for publikum.



Pkt. 2: Profilering og synliggjøring.

Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter
bestemmelsene i samelovens kapittel 3. Dette skal så langt det er mulig synliggjøres i alle kommunale
virksomheter.

Det skal skiltes på samisk i alle kommunale bygg og kontorer.

Det skal legges til rette for at samisk kan brukes på møtene i de folkevalgte organene i

kommunen.

Det skal legges til rette for at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt i

kommunens arkiv- og postsystem, og i virksomhetene.

Samisk skal synliggjøres på venterom, fellesarenaer, møterom og i resepsjonene i de

kommunale virksomheter.

Pkt. 3: Kompetanseutvikling i samisk språk i Kåfjord kommune.

Kåfjord kommune er etter Samelovens språkregler § 3-7 forpliktet til å legge forholdene til rette slik at
ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk.

Kåfjord kommune skal arbeide for å øke samisk språk- og kulturkompetanse innenfor alle

kommunens ansvarsområder, som eks. førstelinjetjeneste, helse og oppvekst.

Kåfjord kommune skal ha minimum to ansatte med samisk språkkompetanse (muntlig og

skriftlig) som kan bistå i arbeidet med koordinering av samisk språk og kulturtiltak internt i

organisasjonen.

Ansatte i Kåfjord kommune skal få tilbud om kompetanseheving i samisk språk og kultur på

ulike nivå.

Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv skal vektlegges som en tilleggskvalifikasjon

ved utlysning av ledige stillinger når kandidatene ellers står likt.

Pkt 4: Utvidet rett til bruka av samisk i helse- og sosialsektoren.  Etter Samelovens språkregler § 3-5,

har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale

offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.

Pkt. 5: Individuelle kirkelige tjenester.  Etter Samelovens språkregler § 3-6 har enhver rett til

individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.

Artikkel 5: Utviklingsdel

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Kåfjord kommune. I

samarbeidsperioden 2012-2014 vil Kåfjord kommune prioritere følgende satsingsområder:

I arbeidet med å styrke samisk språk og kultur er barn og unge den viktigste

ressursen Kåfjord kommune har. Vi vil derfor fortsatt prioritere å støtte opp om

tiltak, prosjekter og aktiviteter der barn og unge er målgruppen.

Kåfjord kommune ser behovet for samarbeid med lag, foreninger og andre for å

fremme og synliggjøre samisk språk og kultur i kommunen, og ser på et slikt

samarbeid som en forutsetning for en videre positiv utvikling av samisk språk og



kultur i kommunen.

Kåfjord kommune vil satse på tiltak, prosjekter og aktiviteter som fremmer og

synliggjør samisk språk og kultur til befolkningen i kommunen.

Kåfjord kommune vil arbeide for at Samiske språksenter i Kåfjord fortsatt skal være

en spydspiss i arbeidet med samisk språk og kultur spesielt i Kåfjord, men også i

regionen forøvrig. Det er viktig at språksentret i samarbeid med høyskole og

universitet fortsatt kan tilby eksamensrelevante kurs og utdanningstilbud med

fokus på samisk språk.

Kåfjord kommune ser behov for å ytterligere synliggjøre samisk språk og kultur i

kommuneadministrasjonen. I tillegg til å tilby kompetansehevende tiltak innen

samisk språk og kultur til ansatte, vil vi arbeide med å øke fokuset på synliggjøring

og alminneliggjøring av samisk språk og kultur i forvaltningen.

Ovenfor nevnte strategier skal konkretiseres i aktivitetsplan som skal knyttes opp mot denne

sarnarbeidsavtalen.

Artikkel 6: Oppfølging og rapportering

Kåfjord kommune er forpliktet å utarbeide en aktivitetsplan og rapport til Sametinget i forhold til

målene som er satt for basis-, betjenings- og utviklingsdelen i denne samarbeidsavtalen. Oppfølging

og rapportering av denne samarbeidsavtale skal gjøres i henhold til Sametingets gjeldende budsjett.

Denne samarbeidsavtalen skal behandles årlig på politisk nivå. Temaet på disse møtene er

rapportering, oppfølging og koordinering. Også oppfølging av denne samarbeidsavtalen skal drøftes.

I tillegg skal partene møtes årlig på administrativt nivå og gjennomgå avtalens oppfølging og status.

Artikkel 7: Gyldighet og endring

Denne avtalen ble inngått ved vedtak i sametingsrådet i sak SR 24/12 og i Kåfjord formannskap i sak

13/12.

Endring av denne samarbeidsavtalen mellom Kåfjord kommune og Sametinget" kan bare foretas av

partene. Sametinget og Kåfjord kommunen forplikter seg til å evaluere ordningen etter tre år.

Karasjok, 22.2.2012
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Ellinor Marita Jå Svein 0. Leiros

Sametingsrådet fungerende ordfører

Følgende lover, retningslinjer og dokumenter danner grunnlaget for denne samarbeidsavtalen:

Samelovens språkregler

Sametingets vedtak i sak 011/11 Nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene.

Sametingets gjeldende budsjett


