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FORMIDLING AV SAMISK LITTERATUR – FREMTIDEN FOR DE SAMISKE
BOKBUSSENE
Kjære Sametingsrepresentant!
Fylkesrådet i Troms avga i møte 28.8.18 høringsuttalelse til Sametingets utredning
Formidling av samisk litteratur – Fremtiden for de samiske bokbussene. Høringa viser til at
bokbussene i Troms har omfattende samisk formidlingsaktivitet, og beklager at Sametinget
anbefaler å avslutte ordninga med direktetilskudd til samiske bokbusser.
Samarbeid om bokbussene er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms
fylkeskommune. Samarbeid om bokbussene har også fulgt med i arbeidet med å utvikle ny
avtale, uten at det fra Sametinget har vært signalisert at dette er uaktuelt å videreføre. Tvert
imot, har det i avtaleteksten vært ei forventning om at bussene kunne øke sin betydning i
forlengelsen av de samiske sentrene. Vi reagerer nå med undring på at Sametinget velger å
avslutte sin del av dette samarbeidet uten å drøfte det med avtaleparten på forhånd. Vi har
vært kjent med at bussene har vært under evaluering, men har antatt at ordninga ville bli
videreført i en eller annen form, siden bokbussenes tjenester kom så godt ut av evalueringa.
Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms styrker samarbeidet mellom kommunene i NordTroms om samisk bibliotektjeneste og tilbyr samisk litteratur til skoler og barnehager i
Kåfjord, Nordreisa og Lyngen. Gjennom samarbeidet mellom Bok- og kulturbussen i SørTroms og Várdobáiki samisk senter er det utviklet nye samiske formidlingstiltak, i hovedsak
retta mot skoler og barnehager. Denne høsten består for eksempel tilbudet av
formidlingstiltaket «ingen fortalte nåkka», en produksjon for ungdomsskolen utviklet av
Várdobáiki om markesamisk kvinneliv, «Foto og fortellinger», en produksjon for
mellomtrinnet om samisk bosetting og liv i perioden 1910-1925 og «Elle og Ándá erter
nordlyset» som er samiskspråklige billedbøker for småtrinn og barnehager formidlet slik at
det gir språklæring og språkmestring.
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Bok- og kulturbussen i Sør-Troms er i all hovedsak fylkeskommunalt finansiert, men
samarbeidet med Várdobáiki og de samiske arrangementene vil mangle finansiering ved et
eventuelt bortfall av driftstilskudd til bokbussen. Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms får
også tilskudd fra Troms fylkeskommune og er delfinansiert av kommunene Kåfjord, Lyngen
og Nordreisa, men står i fare for å bli avviklet om Sametingets andel faller bort.
Det er ikke tvil om at det i Troms er formidlingsarbeidet forankret i de to bokbussene som når
flest barn og unge med samisk litteratur og kultur, og med arrangementer som formidler
kunnskap om samiske forhold. Vi vil derfor understreke nødvendigheta av å videreføre og
videreutvikle formidlingsvirksomheta som foregår ved de samiske bussene. I vår høring har
vi likevel pekt på at det er et forbedringspotensial i drift av dagens bussvirksomhet, og at det
kan være mulig å finne andre finansieringsmodeller. Vi foreslår at partene søker samarbeid
som kan bidra til at det gode samiske formidlingsarbeidet kan videreutvikles og videreføres i
stedet for at det blir avviklet.

Med vennlig hilsen
Willy Ørnebakk

Sigrid Ina Simonsen
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