
 

 

 
 _________________________________________________________________________________ 

 

 

PROTOKOLL 
STYREMØTE NKF/RK 

 

Forbundsstyremøte 9. november klokka 09.00 på Hotell Opera, Oslo.   
Alle faste forbundsstyremedlemmene møtte, i tillegg til Nora Ollila fra 
Kveeninuoret, Ivar Johnsen og Tomi Vaara fra forbundskontoret. 
 
ASSIIlista/Saksliste;  
ASSII/SAK   29/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte   
ASSII/SAK   30/19: Orienteringer til styret                                  
ASSII/SAK   31/19: Økonomi – perioderegnskap og budsjett 2020 
ASSII/SAK   32/19: Landsmøtet 2020.  
ASSII/SAK   33/19: Medlemsregistret 
ASSII/SAK   34/19: Tildeling av priser fra NKF – nye retningslinjer 
ASSII/SAK   35/19: NKF-RK’s søknader om støtte 2020, grunnstøtte og prosjektstøtte 
ASSII/SAK   36/19: Søknad om støtte fra NKF-RK 
ASSI/SAK    37/19; Høring – retningslinjer for tildeling av prosjektstøtte til nasj.min. 
ASSI/SAK    38/19: Språklov 
ASSI/SAK    39/19: Møteplan forover 

 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 29/19: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 
forrige styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte  
 

Saksopplysninger; 
 

Forrige styremøte var i Vadsø 6. juni 2019.  
 

Vedtak;  
 
Godkjennes.   

Enstemmig vedtatt 



 

 

______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 30/19: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevd. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker legges fram for orientering: 
__________________________________________  Orientering  
 
Kvensk råd         Hilja 
Sannhets- og forsoningskommisjonen 
Kystbåtseminar https://www.nrk.no/kvensk/_-kvenene-var-flinke-elvebatbyggere-
1.14762529         Jan 
Høringssvar tildeling av støtte kvensk     Hilja  I 
Statsbudsjettet        Hilja 
Orientering fra Kveeninuoret      Nora 
Volta – stort prosjekt landet!!       Tomi 
Ruija Forlag – Ny utgivelse     Generalsekretæren 
Kväänilapset – Kvenbarna       Tomi - Hilja  
Kulturpris Troms Fylkeskommune     Gen.sekr 
Kvenseminar Tromsø       Nora 
Innspill nye medlemmer kvensk språkting    Ivar  II 
Endring av kontorplass for generalsekretær    Ivar 
Flytting av kontor i Vadsø       Tomi 
Skifte av revisor        Ivar 
Salg av kvendrakt        Evy 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge 
for oppfølging der det er naturlig. 

Enstemmig vedtatt.  
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 31/19: Økonomi – perioderegnskap og budsjett 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har fått perioderegnskap t.o.m. august.  Det er tidligere sendt ut, men ligger som 
vedlegg her.  Det er avlagt regnskap for prosjektene i 2018, og dette er godkjent.  
Økonomien er bedre enn for de siste par årene, men vi må ha et overskudd i år.  Vi 
får ingen forskudd på støtten for 2020, dvs at vi må ha økonomi til å dekke utgiftene 
til lønn etc for januar.  Vi har pr. 5.11. kroner 300 000 på konto.  Vi forventer inn rundt 
100 000 i momskompensasjon.  Gjenstående utbetalinger for året er desemberlønn 

https://www.nrk.no/kvensk/_-kvenene-var-flinke-elvebatbyggere-1.14762529
https://www.nrk.no/kvensk/_-kvenene-var-flinke-elvebatbyggere-1.14762529


 

 

(110 000), møtegodtgjørelse høsten 2019 (ca 45 000,-), reiseregninger etc. ca. 
30 000,-, samt prosjektstøtte til lokallagene på kroner 72 500,-  I tillegg har vi ikke 
utbetalt aktivitetsstøtten til lokallagene ( ca 85 000,-), denne utbetales i januar. Det 
betyr at vi ikke har mere enn vi behøver. 
Til søknadene om støtte for 2020 må vi utarbeide et forslag til budsjett.  Det er ingen 
ting som tyder på at vi får en økning i støtten fra staten, så det blir et stramt budsjett 
også for 2020.  Budsjettet til søknadene har vi tradisjonelt laget med et større bidrag 
fra det offentlige enn det vi kan forvente for å synliggjøre behovet.  Vi har så justert 
budsjettforslaget vi legger fram for Landsmøtet-Landsstyremøte  i henhold til det vi 
faktisk får av offentlig støtte. 
De siste tallene legges fram på møtet. 
 

 
 
Vedtak; 
Regnskapet tas til etterretning. 
Det er et ønske om å at budsjett legges inn i perioderegnskapet for fremtiden, 
Vi prioritere lønn for de to første månedene i 2020.   

 
 

Enstemmig vedtatt 
 

  
 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 32/19: Landsmøtet 2020 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
 
 
Saksopplysninger;  
 
Vi har tidligere diskutert hvor landsmøtet for 2020 skal holdes, og gen.sekr. har fått i 
oppgave å sjekke alternativer i Tromsøområdet.  De mest aktuelle datoene er 18.-19. 
april eller helga etter.  Det kan være aktuelt å holde det sammen med STR-T, og 
disse er forespurt.  Det er kommet et forslag om å lage et større arrangement i 
forbindelse med Landsmøtet, med en konferanse på fredagen.  Jeg har undersøkt 
noe i Tromsøområdet, og det blir kostbart med et møte i Tromsø by om vi skal ha 
hele arrangementet på et hotell.  Dersom vi kan få en avtale om et annet møtelokale 
kan prisen bli akseptabel.  Vi har også undersøkt muligheten for å holde møtet i 
Nordreisa, og venter på svar derfra om de kan tilby tilstrekkelig mange 
overnattingsplasser.  
 
Hilja har gått gjennom vedtektene, og har kommet med noen endringsforslag.  Disse 
må ut i god tid før landsmøtet, så det er viktig at vi får tid til å diskutere disse nå.   
 



 

 

 

 
Vedtak;  
Vi går for å legge opp til et større arrangement i forbindelse med Landsmøtet.  
Vi inviterer STR-T til å delta. Det undersøkes priser i Tromsøområdet og i 
Nordreisa, Hetta og Alta.  Leder og nestleder får fullmakt til å velge sted og 
dato.  Det søkes om midler til arrangementet . Vi sender ut følgende 
bearbeidete forslaget til vedtekter til lokallagene.  
 

Vedtekter Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet i Alta/Alattio 14.-15.4. 2018. 
§ 1 Navn 
Forbundets navn er Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto (NKF - RK) 

§ 2 Organisasjonsområde 
NKF – RK er en landsomfattende organisasjon herunder ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret, -
Kvenungdommen og lokallag bestående av kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, kulturlag, 
næringsøkonomiske sammenslutninger m.v. Dessuten kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk 
tilhørighet samt sympatisører være medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt. 

§ 3 Formål 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners og 
de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å 
styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk. 

§ 4 Medlemskap 
Medlemskap oppnås gjennom innmelding i organisasjonenes sentrale medlemsregister. Medlemskap 
knyttes til lokallag, ungdomsorganisasjonen eller direkte til organisasjonen.  Utmelding skal være skriftlig. 
Medlemsskap forutsetter betalt medlemskontigent. 

Nye lokallag innmeldes i forbundet etter en godkjenning i forbundsstyret. 

Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha sentrale verv herunder medlemmer av lokallagsstyrer, 
forbundsstyre, landsstyre eller delegat til landsmøtet.  

Medlemmer som opptrer til åpenbar skade for forbundet kan ekskluderes av forbundsstyret ved 

enstemmighet blant styrets sju faste medlemmer, av landsmøtet eller landsstyremøtet ved to 

tredjedels flertall. 

§ 5 Kveeninuoret 
Kveeninuoret — Kvenungdommen er dent landsdekkende ungdomsnettverketorganisasjon tilknyttet NKF 
– RK. Du kan være medlem i Kveeninuoret ut året du fyller 35 år. 

§ 6 Kontigent 
Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet. 

§ 7 Forbundsstyret  
Landsmøtet velger forbundsstyre bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer. 

Nestleder og de fem styremedlemmene tildeles hvert sitt ansvarsområde som utvalgsledere/Den samlede 
kompetansen i forbundsstyret skal dekke saksområdene/Styremedlemmenes interesser og/eller 
kompetanse skal samlet dekke saksområdene: 
• språk og litteratur, herunder språkopplæring i forbundets regi 
• kulturminner, herunder stedsnavn 
• kultur, herunder kvendrakt og kirke 
• skole og utdanning, inkludert aktiviteter for barn i forbundet 
• ungdomsarbeid 



 

 

• næring og rettigheter 

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede forbundets 
virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå lokallagene i alle saker som 
angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle til landsmøte og landsstyremøter, samt 
forberede saker til disse. 

Forbundsstyret kan velge medlemmer til utvalg, der styremedlemmene er ledere i de utvalg som faller inn 
under deres ansvarsområde.  

REn representant for Kveeninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret. 

Forbundsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

§ 8 Landsstyret 
Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av de godkjente 
lokallagene og Kveeninuoret. 

Landsstyremøte holdes i de år det ikke er landsmøte. 

Landsstyret kan er i perioden mellom landsmøtene organisasjonens høyeste organ innkalles i særskilte 
saker. Landsstyremøte skal holdes med minst 20 dagers varsel når forbundsstyret eller minst 50% av 
medlemmene krever det.  

Landsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsstyremøte når det er påkrevet. 

§ 10 Landsmøtet 

Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være forbundsstyret i 
hende to måneder før møtet. Innkalling til landsmøtet må være lokallagene i hende tre måneder før 
landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal være forbundsstyret i hende minst en måned før 
landsmøtet. 
Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall etter følgende 
nøkkel: 

• 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem) 
• 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 76+ medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 151+ medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall som lokallagene. 
• Kveeninuoret velger delegater etter samme nøkkeltall som lokallagene. 

 
Antall delegater avgjøres etter innmeldte medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte delegater og 
medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. Stemmelikhet ved valg avgjøres 
ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har talerett. 
 
§ 10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal behandle: 

• Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
• Styrets årsberetning. 
• Regnskap og revisors beretning. 
• Handlingsplan. 
• Budsjett. 



 

 

• Kontingent. 
• Valg av forbundsstyre i henhold til § 7. 
• Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
• Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet. 
• Saker foreslått av forbundsstyret senest en måned før landsmøtet. 
• Uttalelser/resolusjoner. 

 
§ 11 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når flertallet i forbundsstyret eller minst 50% 
av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært landsmøte er de som er valgt til det siste 
ordinære landsmøte. 

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt. 

§ 12 Firmategning og forvaltning 
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. Forbundets 
likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank. 

§ 13 Revisjon 
Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den revisor som har 
revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert. 

§ 14 Vedtektsendringer 
Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to tredjedels flertall. 

§ 15 Oppløsning av forbundet 
Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. Oppløsning kan kun 
skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets aktiva, medlemslister, protokoller og 
arkiv Statsarkivet i Tromsø. 

 
Enstemmig vedtatt 

 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 33/19: Medlemsregisteret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Tomi presenterte utviklingen på medlemsregisteret. Det er en god utvikling for de 
fleste lokallag.  Tyder på en god medlemsvekst i 2019, vi kan nå ny rekord i 
medlemstall for NKF-RK i løpet av året. 
 
Vedtak;  

 

 
Vi tar orienteringen til etterretning 

Enstemmig vedtatt 
 



 

 

______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 34/19: Tildeling av priser - Nye retningslinjer 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
Vi har tre priser som forbundet deler ut.  I tillegg har vi et stipend.  Etter utdelinga i år 
har det kommet forslag til endringer.  Prisene vi har å dele ut er som følger; 
 
Skriveoppmuntringspris: Lavterskelpris, til personer som tar i bruk det kvenske 
språket i skriftform.  Kan deles ut når som helst, forbundsstyret vedtar utdeling på 
forbundsstyremøter. Prisen knyttes opp mot et mindre pengebeløp (2000,-). 
Lokallag kan sende inn forslag 
Følgende har mottatt prisen; Anne Kaisa Räisänen, Eira Söderholm, Liisa Kuivolehto, 
Agnes Eriksen, ….. 
 
 

Hederspris; Pris som deles ut for arbeid for NKF/RK.  Deles ut i forbindelse med 
Landsmøte eller lignende.  Lang og tro tjeneste.  Kunstverk og diplom. Vedtas av 
forbundsstyret, lokallaga inviteres til å komme med forslag. 
Følgende har mottatt prisen; Rune Sundelin, Egil Borch, Trygg Jakola, Reidun 
Mellem, Åge Mellem, Anne Gerd Jonassen, Eskild Johansen, Liv Annie Johansen .. 
 

 

 

Kulturpris;  Deles ut i forbindelse med større arrangement.  Skal henge høyt.  
Kunstverk deles ut med prisen, samt diplom. Vedtas av forbundsstyret, lokallaga 
inviteres til å komme med forslag 

Følgende har mottatt prisen; ……. 
 
I tillegg har vi et stipend på 10 000,- kroner, som så langt kun er delt ut til Ihana – 
Inger Birkelund. 
 
For å unngå at den som får i oppgave og dele ut prisen må finne 
bakgrunnsinformasjon om mottakeren, foreslås det at vi utarbeider et skjema som 
forslagsstiller må fylle ut. Eksempel på skjema lagt ved. 
 
 

Vedtak; 
 
Retningslinjene justeres i tråd med forslaget.  Det sendes ut skjema til 
lokallagene i god tid før Landsmøtet.  
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
______________________________________________________________________________ 



 

 

ASSII/SAK 35/19: NKF-RK’s søknader om støtte 2020, grunnstøtte og 
prosjektstøtte 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

Saksopplysninger; 
 
Det nærmer seg tid for søknader om støtte til NKF-RK.  Denne gang er det 
Grunnstøtte fra KMD og prosjektstøtte fra Troms og Finnmark som kan søkes på.  
Når det gjelder grunnstøttesøknaden er det litt mindre penger i potten enn det har 
vært tidligere, men vi må vel søke optimistisk som vi har gjort tidligere.   
Når det gjelder prosjektstøtten har denne blitt overført til den nye fylkeskommunen, 
og potten er økt noe.  Vi må diskutere hva vi søker på for 2020.  Det er mange 
muligheter, bl.a. seminar i forbindelse med Landsmøtet, Leir i samarbeid med STR-T 
(Videreføring av fjorårets Kirunaleir) mm.  Fint om vi kan bli enige om noe slik at vi 
unngår å måtte ta det i siste liten når søknadsfristen kommer. 
 
Vedtak; 
 
Vi søker om prosjektmidler til Landsmøtesamling, Kveeninuoret og Leir med 
STR-T.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 36/19: Søknader om støtte fra NKF-RK 
 ______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
Mange søknader mottatt denne gang.   
Totalt er det søkt om kroner 95 550,-.  Dersom vi følger våre retningslinjer og gir full 
støtte til alle arrangementene blir det kroner 91 800,- To av søknadene er for 2020, 
og det betyr at vi kan trekke fra 19300,- fra summen over for 2019 regnskapet, slik at 
søknadene som er aktuelt å utbetale nå er 72 500,- 
 
 
Vedtak; 
 
Følgende støtte vedtatt, merket rødt utbetales i mars 2020, øvrige utbetales 
snarest; 
 
 



 

 

Kven Østlandet 
 Åpent møte september   kroner 10 000,- 
 Språkkafeer x 5     kroner 5 000,- 
Tromsø Kvenforening 
 Kvenfolkets dag 2019   kroner 10 000,- 
Midt-Norge Kvenforening 
 Språkkurs      kroner 5 500,- 
 Språkkafe x 2     kroner 2 000,- 
 Kvenfolkets dag 2020   kroner 9 300,- 
Norsk-Finsk forening i Tromsø 
 Arrangement i mars 2020 –   kroner 10 000,- 
Alta Kvenforening 
 Kvenfolkets dag 2019   kroner 10 000,- 
 Søknad forestilling okt 2019  kroner 10 000,- 
Børselv Kvenforening –  

Kippari festivalen 2019    kroner 20 000,- 
 
 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 37/19: Høring – retningslinjer for tildeling av prosjektstøtte til 
nasjonale minoriteter 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Dette er støtten som gis til prosjekter til nasjonale minoriteter.  Etter at vi fikk en egen 
post for kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur har vi fått mindre fra denne 
posten, men vi fikk midler for 2019 slik at den er fortsatt aktuell for oss.  Frist for 
innsendelse av høringssvar er 25. november. 
 
 
Følgende skisse utarbeidet. 
 

Tromsø 24.10.2019 

Høringsinnspill til  
Forskrift om prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter. 
 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto ser positivt på forsøket på å lage en ny 
fast struktur på tilskuddsordningen for prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter.  



 

 

Vi har følgende synspunkter på forslaget til forskrift; 

• Formålet, forvaltningen og hva det kan søkes om ser tilfredsstillende ut i 
forslaget.  

• Det bør imidlertid være to årlige søknadsfrister for søknader.  

• Det må være mulig å søke om flerårige prosjekter. Dette er nødvendig for å 
kunne ha forutsigbarhet, og er i tråd med Europarådets anbefalinger.   

• En konsultasjonsordning for tilskuddsordningen må etableres med de 
nasjonale minoriteter, med tydelig regelmessighet og forutsigbarhet. Dette er 
også anbefalt av Rammekonvensjonens rådgivende komité (ACFC): In 
analyzing participation of persons belonging to national minorities through 
consultative mechanisms, the ACFC has stressed the importance of ensuring 
that “consultative bodies have a clear legal status, that the obligation to 
consult them is entrenched in law and that their involvement in decision 
making-process is of regular and permanent nature.” 1 Det er videre i tråd med 
Ministerkommiteens siste anbefaling på rammekonvensjonen …ensure that 
existing support for cultural activities of persons belonging to national 
minorities is administered in a way which allows for sustainability of minority 
institutions and projects. All decisions at local, regional and national level 
should be taken in close consultation with minority representatives thus taking 
their priorities into consideration; og …increase opportunities and mechanisms 
for persons belonging to national minorities to participate in decision-making 
processes; 2 

Den totale potten som er satt av til prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er 
begrenset.  Engasjement blant de nasjonale minoriteter er økende. Vi håper at en 
god forskrift blir fulgt opp med midler og muligheter til å kunne følge opp den positive 
trenden vi er inne i. 

  
 
Vedtak; 
 
Forbundsstyret stiller seg bak forslaget til uttalelse.  
 
 

Enstemmig Vedtatt 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 38/19: Språklov 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 

 
1 https://www.ecmi.de/publications/working-papers/104-drafting-domestic-legislation-provisioning-
national-minority-rights-the-dos-and-donts-according-to-the-council-of-europe 
2https://www.regjeringen.no/contentassets/ab3c177f6b7b46c99d9eb8e8e88d609b/ministerkomiteens_resulo
sjon_fjerde_rapportering.pdf 

https://www.ecmi.de/publications/working-papers/104-drafting-domestic-legislation-provisioning-national-minority-rights-the-dos-and-donts-according-to-the-council-of-europe
https://www.ecmi.de/publications/working-papers/104-drafting-domestic-legislation-provisioning-national-minority-rights-the-dos-and-donts-according-to-the-council-of-europe


 

 

Leder har i samarbeid med flere utarbeidet et forslag til høringsuttalelse.  
Høringsfristen er 15. november.  Forslag er som følger; 
 
Innspill til forslag til ny språklov 

 

Vi vil berømme regjeringens intensjon om å lage en ny helhetlig språklov. Imidlertid er helheten ikke ivaretatt 

for kvensk språk og vi vil til og med ta avstand fra deler av lovforslaget. 

 

Først, når det gjelder de to alternativene er den beste løsningen for kvensk språk alternativ 1 som bl.a. i sterkere 

grad ivaretar den individuelle språkretten til privatpersoner. 

 

Så til paragrafene som eksplisitt nevner kvensk språk: 

 

• Vi stiller oss bak formuleringene i § 1. 

• Vi tar avstand fra § 6. Kvensk språk skal ikke være en del av paragraf 6, og dermed må vårt språk 

strykes fra denne paragrafen. Vi kan ikke uttale oss om romani og romanes, men vi vil altså ikke at 

kvensk skal inn under §6.  

 

Grunnen til dette er at begrepet «nasjonale minoritetsspråk» er en uheldig sammenblanding av status for folk og 

status for språket, d.v.s. en sammenblanding av rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter og 

den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk. Disse er to forskjellige konvensjoner som dekker hvert 

sitt område. Begrepet «nasjonale minoritetsspråk» er altså uten innhold rettighetsmessig, og er hverken støttet i 

forskningslitteratur eller i internasjonal rett. Videre er begrepet, som det kommer frem i høringsnotatet, til nå kun 

funnet brukt av og til. Dermed er paragraf 6 slik den er foreslått uten innhold og er en tom paragraf. 

 

Betegnelsen «nasjonalt minoritetsspråk» finner altså ikke resonans verken nasjonalt eller internasjonalt. Som 

eneste unntak finnes begrepet «nasjonale minoritetsspråk» i den svenske språkloven der det er brukt som begrep 

for alle språkene Sverige har særskilt ansvar for å ivareta og bidra til å utvikle. Imidlertid, i den svenske 

språkloven har svenske myndigheter gitt begrepet et eget innhold som bl.a. innebærer forvaltningsområder for 

språkene (inkludert vårt språk som i Sverige kalles meänkieli). 

 

Forøvrig er også begrepet «urfolksspråk» i §5 en slik begrepsmessig hybrid og sammenblanding av 

sakskomplekser, konvensjoner og rammeverk uten dypere forankring internasjonalt. Derfor er heller ikke 

«urfolksspråk» noe vi ønsker for kvensk språk. Imidlertid er begrepet «opprinnelig språk» («indegenous 

language»3) veletablert i internasjonal forskningslitteratur og ville kunnet gi et tydelig innhold og en mening til 

en slik paragraf. I Norge er både de samiske språkene og kvensk språk opprinnelige språk/indegenous languages. 

 

Ved å innføre egne nye begreper i det norske lovverket uten å gi disse et innhold og samtidig bryte med 

internasjonale praksis, oppfattes lovforslaget som et ensidig ønske om å innføre et hierarki for språkene Norge er 

forpliktet til å beskytte. Vi vil i denne sammenheng henvise til ECMI- working paper #104 Drafting Domestic 

Legislation Provisioning National Minority Rights4: The Dos and Don’ts According to the Council of Europe: 

“…presupposes [… ] the prohibition of any hierarchical ranking with regards to their legal status. The primal 

manifestation of the equality principle is non- discrimination.” 

 

Vi tar avstand fra at det opprettes et slikt hierarki i norsk lovverk, da dette altså er diskriminerende. Vår 

oppfatning er at lovforslaget i realiteten er et forsøk på å nedgradere det kvenske språkets status ved at loven 

åpner for diskriminering mellom ellers og til nå likestilte språk. 

 

Vi mener departementet i formuleringen av språkloven ikke har gjort en god jobb for kvensk språk og loven 

bærer preg av at mye arbeid gjenstår før departementet er klare til å lage en god språklov også for kvensk språk. 

Ettersom mye arbeid gjenstår vil vi  

1) gi honnør til §1 der vi ønsker formuleringen «Offentlege organ har eit ansvar for å verne og fremje 

kvensk» velkommen slik den står. 

2) på bakgrunn av vårt ønske må kvensk språk strykes fra §6.  

3) ut over dette vil vi oppfordre Stortinget til å be regjeringen om å gå tilbake tegnebrettet når det gjelder 

kvensk språk. Det er et åpenbart behov for å bruke tid på å utarbeide lovtekst til en god språklov som 

også er et godt instrument for å verne og fremme kvensk språk som slik bidrar til at språklovens andre 

 

 
 



 

 

paragrafer utdyper og konkretiserer §1. Vi anser at dette vil måtte komme med i senere arbeid. I videre 

arbeid må dialogen med kvenske miljøer styrkes for å bidra til gode formuleringer og en god lovtekst. 

4) Vi vil gjenta og understreke vårt tidligere innspill om at en språklov må si noe om kvenenes rett til å 

bruke og utvikle eget språk både individuelt og som gruppe, bl.a i møte med det offentlige 

 

 

 
  
 
 

Vedtak; 
Forbundsstyret gir tilslutning til innholdet.  Leder får i oppgave å fullføre og 
sende inn høringssvaret. 

Enstemmig vedtatt. 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 39/19: Møteplan  
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 
Saksopplysninger; 
 
 
Vedtak; 
 
Følgende møteplan vedlagt; 
20.-21.11.  Kontaktforum, Oslo. Vilde, Ivar J, Åsne, Tomi, May-Britt Blomli 
22.11. Åpent møte sannhetskommisjonen, Oslo 
8.-9-2.2020.  Forbundsstyremøte. Tromsø  Starter med middag på fredag, møte fra 
10 – 16 på lørdag.  
April 2020 - Landsmøtet -Holdes 18.- 19. april (alternativt 25.-26.4);  
 
 

Enstemmig vedtatt. 


