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Innstilling: 

:::  

 

Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak: 

 

1. Innbyggerinitiativet fremmes for politisk behandling i fylkestinget. 

2. Fylkesrådet tilrår fylkestinget å fatte slikt vedtak:  

- Fylkestinget i Troms støtter oppropet om at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til 

nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk. 

- Fylkestinget forutsetter at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med 

økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til 

å følge opp vedtaket.  

 

 

:::  

 

...  

Saksutredning: 

Gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets portal for innbyggerinitiativ 

Minsak.no, har Troms fylkeskommune den 21.02.2014 mottatt underskriftskampanjen 

Kvenenes språksituasjon trenger et løft. Oppropet har samlet 570 underskrifter for å få kvensk 

språk oppgradert fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- eller 

minoritetsspråk, og er fremmet av Norske Kveners Forbund.  

 

Innbyggerinitiativets forslag er at Troms fylkeskommune støtter oppropet om oppgradering av 

kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk 

(Minoritetsspråkspakten). I henhold til Kommunelovens §39a med tilhørende forskrifter, skal 

innbyggerinitiativ behandles i fylkestinget dersom det er samlet inn 500 eller flere 

underskrifter. 

 

Saken fremmes for at fylkestinget skal ta stilling til om oppropet skal støttes.  
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Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (Minoritetsspråkpakten) 

ble vedtatt i 1992 i Europarådet, med det formål å verne minoritetsspråk, slik at europeisk 

kultur bevares som en forent og mangfoldig kultur. Pakten er senere ratifisert av 25 land. 

Norge ratifiserte pakten i 1993 og den trådte i kraft 1. mars 1998. 

 

Minoritetsspråkpakten har som mål å beskytte og fremme regions- og minoritetsspråk. 

Språkcharteret forplikter nasjonalstatene til å gjennomføre konkrete tiltak for å bevare 

regional- og minoritetsspråk, slik at disse blir synlige i både politikk, i lovgivning og i praksis. 

Pakten definerer regions- og minoritetsspråk som språk som tradisjonelt er brukt innenfor et 

bestemt territorium i en stat, av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som er i 

mindretall i befolkningen.  

 

Norge har definert følgende språk som norske regions- eller minoritetsspråk: 

• Samisk 

• Kvensk 

• Romanes 

• Romani 

 

Minoritetsspråkpakten slår fast at vern om de historiske regions- eller minoritetsspråkene i  

Europa er med på å holde oppe og utvikle kulturell rikdom og tradisjoner i Europa. Pakten har  

mer detaljerte og omfattende regler om språkrettigheter enn Rammekonvensjonen om vern av  

nasjonale minoriteter har. 

 

Situasjonen for kvensk språk 
Kvensk er et østersjøfinsk språk som er nært beslektet med meänkieli i Sverige og med 

nordfinske dialekter. Norge anerkjente kvensk som eget språk i april 2005, og språket snakkes 

hovedsakelig i Troms og Finnmark. I Norge er de nasjonale minoritetsspråkene beskyttet med 

vern på nivå II i Minoritetsspråkpakten. Kun samisk har beskyttelsesvern på nivå III, som 

inneholder en rekke forpliktende tiltak.  

 

Stortingsmelding nr. 35 (2007-2008) Mål og mening, konkluderer i sin utredning om kvensk 

at «Det langsiktige målet for arbeidet med å styrkja kvensk språk må elles vera at ein etter 

kvart kan skapa grunnlag for å gje kvensk vern på det høgaste og mest forpliktande nivået i 

den europeiske minoritetsspråkpakta.» 

 

Europarådets femte rapport omhandler Norges implementering av Minoritetsspråkpakten. 

Rapporten konkluderer med at «Kvensk språk er i en prekær situasjon og [at] målrettet innsats 

er nødvendig for å beskytte og fremme det». En oppgradering fra nivå II til nivå III vil føre til 

at «… man forflytter det økonomiske ansvaret for kvensk frå kommunene til de sentrale 

myndigheter». 

I et omfattende forskningsprogram om europeiske minoritetsspråk publisert i 2013 (ELDIA 

prosjektet), er kvensk ført opp som et av de aller mest truede språk i Europa. Rapporten sier at 

dersom ikke betydelige tiltak settes inn nå, vil kvensk språk dø ut om kort tid.  

 

Kommuner i Troms som støtter oppropet: 

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommuner.  

 

Kommuner i Finnmark som støtter oppropet: 

Alta og Porsanger kommuner. Finnmark fylkesting har også støttet oppropet.  

 

Tilsvarende sak om oppgradering av kvensk språk til nivå III i Den europeiske pakten om 

regions- eller minoritetsspråk, ble i enstemmig vedtatt i Finnmark fylkesting den 29.10.2014. 
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Troms fylkeskommunens engasjement for kvensk språk og kultur knyttes i hovedsak til 

eierskap og driftsfinansiering av Halti Kvenkultursenter i Nordreisa, prosjektfinansiering av 

Storfjord språksenter som jobber for å styrke samisk og kvensk/finsk, og festivalstøtte til 

Paaskiviikko. I tillegg søker Troms fylkesbibliotek nå om prosjektmidler til et forprosjekt for 

å utrede en kvensk bibliotektjeneste sammen med Finnmark fylkesbibliotek og 

Universitetsbiblioteket.   

 
Vurdering 
Oppropet har i dag 570 underskrifter og oppfyller lovens vilkår for politisk behandling. 

Innbyggerinitiativets forslag er at Troms fylkeskommune støtter oppropet om oppgradering av 

kvensk språk fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions eller minoritetsspråk.  

 

Fylkesråd for næring, kultur og helse anerkjenner at kvensk er et truet språk. Videre at kvensk 

er en viktig del av det språklige og kulturelle mangfoldet i Troms, og at det er behov for 

særskilte tiltak som er med på å ivareta og utvikle språket.  

 

Fylkesråd for næring, kultur og helse oppfatter at språkvern er et viktig element i arbeidet 

med vern av språkrettigheter og minoritetskultur. En oppgradering av kvensk fra nivå II til 

nivå III vil derfor være et viktig tiltak for å bevare det språklige og kulturelle mangfold både 

regionalt og nasjonalt.  

 

Fylkesråd for næring, kultur og helse vil på bakgrunn av fylkets historiske tilknytning til 

kvensk språk og kultur og språkets stilling i dag, tilråde at Troms fylkeskommune, sammen 

med andre relevante aktører, gir sin tilslutning til oppropet om statusheving fra kvensk språk 

fra nivå II til nivå III i Den europeiske pakten om regions- og minoritetsspråk.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
En oppgradering av kvensk fra nivå II til nivå III i Minoritetspakten vil forplikte alle 

forvaltningsnivå til å ta mer ansvar for å ivareta språket, gjennom oversetting av planer, 

informasjon o.l. Det forutsettes at statlige myndigheter følger opp en slik statusheving med 

økonomiske overføringer til kommuner og fylkeskommuner slik at man blir i stand til å ta et 

slikt ansvar.  

 

 

Tromsø, 06.11.2014 

 

 

 

Line Miriam Sandberg 

Fylkesråd for næring, kultur og helse 

 

 

 

...  


