
 

 

 

      
Møtereferat, 28.02.2019 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL FOR NAMSOS KOMMUNE 

2020-2032                                                              

- Åpent møte med tema «ivaretakelse av 

samisk språk, kultur og samfunnsliv i den 

nye kommunen»                                       

Kartet til venstre viser en oversikt over det 

sørsamiske forvaltningsområdet. Kilde: 
https://saemiensijte.no/om-sorsamer/  

Nye Namsos kommune 
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MØTEREFERAT 

Åpent møte med tema «ivaretakelse av samisk språk, kultur og samfunnsliv i den nye 

kommunen» 

INNLEDNING 
Som en del av grunnlaget for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 

2020-2032, ble det invitert til et åpent møte med tema «ivaretakelse av samisk språk, kultur og 

samfunnsliv i den nye kommunen» den 28. februar 2019. Hensikten med møtet var å få innspill til 12 

satsingsområder som den nye kommunen skal ha fokus på i kommuneplanen. De 12 

satsingsområdene er beskrevet i Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Namsos 

kommune 2020-2032, som kan leses her. Møtet ble annonsert i Namdalsavisa, på kommunenes 

hjemmesider, på sosiale medier og via direkte henvendelser/epost til aktuelle deltakere.  

Det møtte opp ca. 20 personer utenom arrangementsansvarlige. Det kom representanter fra de tre 

reinbeitedistriktene i nye Namsos: Fovsen Njaarke sijte/Fosen, Åarjel Njaarke sijte/Vestre Namdal og 

Tjåehkere sijte/Østre Namdal (vist på kartet nedenfor). 

 

 

Kilde: Norgeskart 

http://www.nyenamsos.no/planprogram.464698.no.html
https://www.norgeskart.no/geoportal/#!?zoom=7&lon=309091.50&lat=7133549.00&wms=https:%2F%2Freindrift.nibio.no%2Fcgi-bin%2Freindrift&addLayers=Reinbeitedistrikt,Distriktnavn&_ga=2.203904272.1636094433.1553070402-1496647412.1553070402&project=geonorge&layers=1002


 

 

Møtet ble innledet med en orientering fra prosjektledelsen om kommuneplanen og de 12 

satsingsområdene. 

 

Foto: Elin Skage Knappe 

Stipendiat ved Nord Universitet, Håkon Hermanstrand, hold et innlegg om den samiske 

befolkningens kultur og historie i Namsos, Namdalseid og Fosnes. Hermanstrand orienterte blant 

annet om de tre reinbeitedistriktene som blir en del av nye Namsos. 

 

 

Håkon Hermanstrand holdt et innlegg om sørsamisk kultur og historie i nye Namsos. Foto: Elin Skage Knappe. 

Håkon sitt arbeide, samt faktaopplysninger og annen forskning på sørsamisk kultur og historie, kan 

en lese mer om her. 

https://blogg.forskning.no/i-grenseland-sorsamisk-i-midt-norge


 

 

Videre i møtet ble det lagt opp til en åpen diskusjon omkring hvordan nye Namsos på best mulig 

måte skal ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv.   

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Følgende innspill kom inn under møtet: 

• Reindrift tas inn som en næringsaktivitet på lik linje med annen aktivitet, i satsingsområde nr. 

2 (næringsutvikling) og nr. 4 (arealforvaltning).  

• Det ble fremmet et ønske om å ha med samiske stedsnavn på det nye kommunekartet.  

• Det finnes flere spor etter samisk kultur og samfunnsliv i den nye kommunen, blant annet 

den samiske skolen i Havika i Namsos. Hvordan tenker den nye kommunen å ivareta dette og 

andre historiske spor? 

• Barnehagen og skolen er sentrale aktører for ivaretakelse av samisk språk, kultur og 

samfunnsliv. Gjennom undervisning og ekskursjoner kan barn som vokser opp i nye Namsos, 

få kunnskap om den samiske historien og kulturen, samt innblikk i dagens situasjon hvor 

reindrift og arealbruk står sentralt. Dette krever at ansatte i barnehage og skole har 

tilstrekkelig kunnskap om temaet, og at det tas inn i læreplaner der det er nødvendig.  

• Det bør legges bedre til rette for barn med samisk bakgrunn som skal ha samisk undervisning 

i skolen. Lærernes holdninger er viktig med tanke på elevenes motivasjon for å ta imot 

samisk opplæring.  

• For elever som velger samisk opplæring på hjemmeskolen, vil hospiteringsukene på samiske 

skoler være viktig med tanke det samiske perspektivet i opplæringen.  

• Rammeplanen som er en forskrift til barnehageloven hjemler at kommunene skal legge til 

rette for samisk språk og kultur.  

• Nye Namsos kommune har muligheten til å bli en foregangskommune knyttet til samisk 

språk og kultur. Den nye kommunen kan legge til rette for samiske arrangement for å heve 

kunnskapen om samisk språk og kultur både hos ansatte i kommunen og hos innbyggerne for 

øvrig. 

• I 2020 er Namsos 175 år. Dette skal markeres med en rekke arrangement. Arrangement med 

samisk tilsnitt kan være aktuelt i den sammenhengen.  

• Generelt i tiden etter sammenslåing må kommunen avsette tilstrekkelige ressurser til tiltak 

som ivaretar og fremmer samisk språk og kultur og samfunnsliv. Nye Namsos kommune må 

vise stolthet omkring samisk språk, kultur og samfunnsliv. 



 

 

• Det må legges mer til rette for treffpunkter og samarbeid skolene imellom, slik at de barna 

som får samisk undervisning, får være en del av et større nettverk. I Namdalsregionen er det 

to forvaltningsområder (Snåsa og Røyrvik) som kommunen må samarbeide med.  

• Nye Namsos kommune har tre reinbeitedistrikt; Fosen, Østre Namdal og Vestre Namdal 

reinbeitedistrikt. Det er i hovedsak vinterbeite som foregår i nye Namsos. Det ble lagt vekt på 

viktigheten av å sette av tilstrekkelig med arealer til utøvelse av reindrift når den nye 

kommunen skal utarbeide ny arealplan. Utøvelse av reindrift legger beslag på store arealer 

gjennom et år, og denne oversikten finnes på egne kart. Samiske interesser må også få 

medvirke under utarbeidelse av arealplandelene. Kartene må inneholde alle flyttveiene til 

rein.  

• Samiske rettigheter må ivaretas ved utbyggingsprosjekt (blant annet ved utbygging av 

vindmølleparker og kraftutbygging generelt). Kommunen er forpliktet til dette.  

• Samisk språk, kultur og samfunnsliv bør tas inn som et av de gjennomgående tema som er 

overordnet alle satsingsområder og strategier i kommuneplanen. 

• For å kunne ivareta samisk språk, kultur og samfunnsliv i den nye kommunen, kreves 

kunnskap. De ansatte i kommunene i dag og folket for øvrig, mangler kunnskap om temaet. 

For å øke kunnskapen ble følgende forslag fremmet: 

- Innføring av bøker og annet materiell om temaet inn i barnehager og skoler 

- Kompetanseheving blant ansatte (i barnehage, skole og i ledergruppen) 

- Informasjon på kommunens hjemmeside 

- Faste årlige dialogmøter mellom ledelsen i kommunen og samiske representanter 

 

 

  

  

 

 

 

 


