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Kategorien "felleskostander" ansvar 436. - Kriterier for bruk
Kommunedirektørens innstilling:
Saka er uten innstilling da det er et politisk initiativ.
Vedtak som innstilling fra Samepolitisk utvalg - 25.02.2022 - 07/22
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Formålet med midlene:
Tillegg: Bruk av midlene fremmes som politisk sak for Samepolitisk utvalg. Formannskapet og
relevante utvalg holdes orientert om bruken av midlene.
Hva midlene kan brukes til:
Prikkpunkt 2 – Lønnstillegg til samisktalende med godkjent barnehagelærerutdanning, godkjent
fagutdanning og assistenter. Lønnstillegget knyttes opp mot fast ansettelse. Tas bort.
Prikkpunkt 3 – Stipend for å delta på samiskspråklige studier over 30 stp. og over. Krav om
bindingstid. Tas bort.
Midlene kan ikke brukes til:
Avsnittet tas bort.
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 22.03.2022 - 36/22
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Formålet med midlene:
Tillegg: Bruk av midlene fremmes som politisk sak for Samepolitisk utvalg. Formannskapet og
relevante utvalg holdes orientert om bruken av midlene.
Hva midlene kan brukes til:
Prikkpunkt 2 – Lønnstillegg til samisktalende med godkjent barnehagelærerutdanning, godkjent
fagutdanning og assistenter. Lønnstillegget knyttes opp mot fast ansettelse. Tas bort.
Prikkpunkt 3 – Stipend for å delta på samiskspråklige studier over 30 stp. og over. Krav om
bindingstid. Tas bort.
Midlene kan ikke brukes til:
Avsnittet tas bort.
Bakgrunn for saken:

Bakgrunn for saka er vedtak gjort i Samepolitisk utvalg og Kåfjord kommunestyret. Samepolitisk
utvalg vedtok i sak 36/21, i møte 15.11.202, følgende:
Samepolitisk utvalg viser til tidligere vedtak i SPU-sak 22/19. Utvalget ber om at fra og med
budsjettåret 2022 omdisponeres kr. 510 000 fra kategorien ”felleskostnader“ til konkrete språktiltak i
Kåfjord kommune.
I henhold til Visjona as sin evaluering om samisk språk i Kåfjord hvor det trekkes frem som tiltak, 1c s.
51, at kommunen bør rekruttere 3-4 språktrenere som ekstra språkressurs både for barna og
personalet, inntil Fossen barnehage/Goržži mánáidgárdi har egne ansatte som behersker samisk.
Saka ble deretter behandlet i Kåfjord kommunestyre, sak 125/2, i møte 16.12.2021. I
kommunestyret ble det gjort følgende vedtak:
Kommunestyret 07.04.2022:
Behandling:
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS- 28/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling med følgende endringer:
Formålet med midlene:
Tillegg: Bruk av midlene fremmes som politisk sak for Samepolitisk utvalg. Formannskapet og
relevante utvalg holdes orientert om bruken av midlene.
Hva midlene kan brukes til:
Prikkpunkt 2 – Lønnstillegg til samisktalende med godkjent barnehagelærerutdanning, godkjent
fagutdanning og assistenter. Lønnstillegget knyttes opp mot fast ansettelse. Tas bort.
Prikkpunkt 3 – Stipend for å delta på samiskspråklige studier over 30 stp. og over. Krav om
bindingstid. Tas bort.
Midlene kan ikke brukes til:
Avsnittet tas bort.
Formannskapet 22.03.2022:
Behandling:
Samepolitisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS- 36/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
Formålet med midlene:
Tillegg: Bruk av midlene fremmes som politisk sak for Samepolitisk utvalg. Formannskapet og
relevante utvalg holdes orientert om bruken av midlene.
Hva midlene kan brukes til:
Prikkpunkt 2 – Lønnstillegg til samisktalende med godkjent barnehagelærerutdanning, godkjent
fagutdanning og assistenter. Lønnstillegget knyttes opp mot fast ansettelse. Tas bort.
Prikkpunkt 3 – Stipend for å delta på samiskspråklige studier over 30 stp. og over. Krav om
bindingstid. Tas bort.
Midlene kan ikke brukes til:
Avsnittet tas bort.
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket

Basis- og betjeningsdelen omfatter midler Kåfjord kommune får tildelt fra Sametinget til arbeid med
å oppfylle intensjonene i Samelovens kap. 3 – Samisk språk, bla at innbyggerne aktivt kan bruke
samisk i kommunikasjon med det offentlige.
Det vurderes da slik at det utarbeides kriterier for bruk av midlene som innebærer øking av samisk
språkkompetanse hos kommunens personell og rekruttering av samisk språkkompetanse innenfor
ulike sektorer, men hvor barn og unge er en prioritert gruppe. Det vurderes slik at disse midlene
dermed ikke kan brukes til eks. språkaktiviteter rettet direkte mot barn og unge, ei heller til indirekte
aktiviteter som fremmer språkkompetanse til virksomhetens personellgruppe.
Formålet er å bygge opp samisk språkkompetanse hos kommunens personell slik at disse vil være i
stand til å gi et godt samiskspråklig tilbud til de som de skal gi et tjenestetilbud til. Eller også
rekruttere samisk språkkompetanse til ulike kommunale virksomheter, og slik styrke samisk språk i
det kommunale tjenestetilbud. Det vurderes slik at Fossen barnehage bør ha førsteprioritet i og med
at barnehagen er definert som en samisk barnehage, jfr. vedtak 36/21 gjort i Samepolitisk utvalg.
Eksempler på tiltak kan være:
· Rekruttere språktrenere som ekstra språkressurs inntil Fossen barnehage / Goržži
mánáidgárdi har egne ansatte som behersker samisk tilfredsstillende.
· Rekruttere samiskspråklig personell og/eller samiskspråklig ressurs til virksomheter som gir
tilbud til barn og unge.
· Rekruttere samiskspråklig personell og/eller språkressurs til øvrig avdelinger.

Forslag på kriterier ettersendes.
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