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Dokument 8:73 S (2016-2017) - Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Andersen, Bergstø, Greni og Lauvås om å få 
utarbeidet og lagt fram en egen stortingsmelding om sørsamisk språk, 
kultur og næring 
Jeg viser til brev av 7. april 2017 vedrørende ovennevnte. 

Det sørsamiske språket er en viktig bærer av sørsamisk kultur. Språket er i en kritisk 
situasjon. Det er derfor behov for en spesiell og målrettet innsats for å sikre sørsamisk språk 
for fremtiden. Innsatsen vil bygge på det sørsamiske samfunnets særskilte behov.  

Den samiske språkundersøkelsen fra 2012 viste at det i dag er flere unge som bruker 
sørsamisk språk enn i foreldre- og besteforeldregenerasjonen. Dette er en positiv utvikling vi 
må bygge videre på.  

For å styrke arbeidet med de samiske språkene satte regjeringen, i samråd med Sametinget, 
ned et eget offentlig samisk språkutvalg i 2014. Utvalget avleverte sin rapport høsten 2016 – 
NOU 2016:18 Hjertespråket. Språkutvalget har blant annet forslag til hvordan staten, 
kommunene og Sametinget kan imøtekomme særskilte behov i det sørsamiske 
språksamfunnet.  

NOU 2016:18 Hjertespråket har vært på høring med frist 15. mars 2017. Regjeringen vil 
følge opp språkutvalgets rapport i samarbeid med Sametinget. Vi er nå i begynnelsen av 
prosessen for oppfølging av rapporten. Det er derfor for tidlig å ta stilling til i hvilken form det 
vil være hensiktsmessig å legge saken frem for Stortinget. Det er heller ikke klart at det vil 
være naturlig at situasjonen før sørsamisk språk skilles ut som en egen sak. 
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Side 2 

Før departementet eventuelt tar en beslutning om å utarbeide en egen melding til Stortinget 
om sørsamisk språk, vil det være naturlig og riktig å kontakte Sametinget, for å få 
Sametingets vurdering av saken. Siden det etter min vurdering er for tidlig å ta stilling til 
hvordan NOUen om samisk språk skal følges opp, og hvordan saken eventuelt bør legges 
fram for Stortinget, er det også for tidlig i prosessen å be om Sametingets vurdering av 
spørsmålet. 
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