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Sametingets plenum - Møtebok 3/97 Side 2 

Møtesekvenser 
. . . . 

Tid i Sak i Side 
...... u ............................................................................................. c .......................................................... ( .•••..•........••• 

07.10.97 kl. 17.30-17.47 i 28/97 i 2-4 ............................................................. ············· .... ············ .. ··· .. ····1"29797········· .......... ·········· .. ··········')"·5····· .... ···· 
.. O·8jO~97 .. kCiojjo .. : .. fio·o .. · .... · ...... · .............. · .... fj·o797 ...... · .. · .. · .............. · ........ · .... ']"6 .... · ...... .. 
.................................................................................................... ·l"3·i797· .... · .......... · ...... · .. · ...... · ........ l"7 .... · ...... .. 
........................................................................................................ ( ..................... ~ ...................................... ( ................. . 

. i 32/97 i 8 

:§f!Q~~?::~(jI:QQ::~I~:;~:Q:::::::::::::::::::::::::::::::::r~:~1.~?::Cf~~I:::::::::::::::::::::r~::::::::::::: 
l 33/97.. III 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~:~1.~Z:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rI~:::::::::: 
i35/97 i 15 

........................................................................................................... .: ........................................................... 1 ...........•••• n. 

Sign: .......... ~.K~ .. J .. ~ ........ .. 
Møteboksekretær(er): Elli Kirsti NystadJRune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 Side 3 

Sak 28/97 Konstituering 
Saken påbegynt kL 17.30. 

Representanter 

Følgende representanter var tilstede ved konstitueringen: 

1. Berit Ranveig Nilssen 
2. Magnhild Mathisen 
3. Olav M. Dikkanen 
4. Steinar. Pedersen ,' .. 
5. Marie Therese N. Aslaksen 
6. Nils Henrik Måsø 
7. Ragnhild Nystad 
8. EgilOlli 
9. John Henrik Eira 
10. Ole Henrik Magga 
11. Per A. Bæhr 
12. Isak M. O. Hætta 
13. Josef Vedhugnes 
14. Peder Mathisen 
15. Geir Liland 
16. Willy Olsen 
17. lnge Eriksen 
18. Eva Josefsen 
19. Geir Tommy Pedersen 
20. Willy Ømebakk 
21. Tor Nilsen 
22. Sven-Roald Nystø 
23. Margreta Påve Kristiansen 
24. Randi Skum 
25. Asbjørg Skåden 
26. Ove Johnsen 
27. Arvid Skjellhaug 
28. Per Solli 
29. Magne A. S. Huuva 
30. Roger Pedersen 
31. Ing-Lill Pavall 
32. Amund Eriksen 
33. Nils O. Nilsen 
34. Jarle Jonassen 
35. Einar Lifjell 
36. Leif Elsvatn 
37. Birger Nymo 
38. Johan Mikkel Sara 
39. Laila Gunilla Wilks 

Sign: E I( t-l / ()"" .......... ~ .............. ~3'\' .......... . 

Møteboksekretær(er): Elli Kirsti NystadlRune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 Side 4 

I. Dokumenter 

Il. Innleverte forslag 

- 1. representanten fra hver valgkrets overrakte fullmaktene, untatt fra valgkrets 3 Karasjok, 
som ble foreslått direkte overlevert fullmaktskomiteen. 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

IV. Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

............ j .. I.a.~~~ ............................................................................... .L~q?J~~ ......................................................................... . 
.J.: ..... .L9.~.~ .. ~~~~ .. M.~gg~ .............................................. .L ............................................................................................. . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Saken ble avsluttet 7. oktober 1997 kl. 17.45. 

Sign: ........ ~.~.~ ..... ./.~ ......... . 
Møteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Sak 29/97 Valg av fullmaktskomite 
Saken påbegynt 7. oktober 1997 kl. 17.45. 

I. Dokumenter 

Il. . Innleverte forslag 

Forslag l, sametingsgtuppenes fellesforslag fra representant Egil Olli: 

Til fullmaktskomiteen velgesJølgende:' 

Leder, Randi Skum, NSR 

Per Solli, Ap 

Peder Mathisen, Sp 

Geir Liland, SVF 

Per A. Bæhr, JL 

Ill .. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 

IV. Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

i Taler i Replikk 
_~I~~~~~l~Q!,~jt~~~'~:(~gi~"""~':'~~~:'~:~~"~~~~':::~·.~·~~~~~~~~~:~1:::·-~~·-~:~··::~···~·:··:~··::~~:::.~~::~.~~.~~~~~:.:~.-.-._:.".:.:.~~ .. ~~~~:::: .. -._::::~:::~::~:: 
.. ~: ....... l.~g~L9..m ....................................................................... 1 .............................................................................................. . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Til Sametingets fullmaktskomite velges .følg~nde: 

Leder, Randi Skum, NSR 

Per Solli, Ap 

Peder Mathisen, Sp 

Geir Liland, SVF 

Per A. Bæhr, JL 

Saken avsluttet 7. oktober 1997 kl. 17.47. 

Sign: ...... ~~.~ ....... ./...~ ....... .. 

Side 5 

Møteboksekretær{er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Sak 30/97 Innstilling om fullmaktene fra fullmaktskomiteen 
Saken påbegynt 8. oktober 1997, kl. 10.00. 

I. Dokumenter 

• Den forberedende fullmaktskomites forslag til innstilling om fullmaktene. 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, fullinaktskomiteen fremmet følgende innstilling: 

Side 6 

Fullmaktene f.or representantene.og vararepresentantene f.or valgkrets 1 Varanger, valgkrets 2 
Tana, valgkrets 3 Karasjok, valgkrets 4 Kautokeino, valgkrets 5 P.orsanger, valgkrets 6 
AltalKvalsund, valgkrets 7 Nord-Tr.oms, valgkrets 8 Midt-Troms, valgkrets 9 Sør-Tr.oms, 
valgkrets 10 Nordre-N.ordland, valgkrets 11 Midtre-Nordland, valgkrets 12 Sørsame.området, 
godkjennes. 

Fullmaktene f.or representantene og vararepresentantene for valgkrets 13 Sør-Norge, 
godkjennes midlertidig og behandles endelig på Sametingets neste plenumsmøte. 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 

IV. Protokolltilførsel 

Detblejkke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler· : Replikk . 

::(:::::l:~~~4($.:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.. ~: ....... j .. M~sp.:~~.~~ .. M.~~~~~~P: ............................................ .L ............................................................................................. . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Fullmaktene f.or representantene .og vararepresentantene f.or valgkrets 1 Varanger, valgkrets 2 
Tana, valgkrets3Karasj.ok,valgkretsA Kautokein.o, valgkrets 5 P.orsanger, valgkrets 6 
AltaIKvalsund, valgkrets 7 Nord-Troms, valgkrets 8 Midt-Tr.oms, valgkrets 9 Sør-Tr.oms, 
valgkrets 10 Nordre-Nordland~ valgkrets 11 Midtre-Nordland, valgkrets 12 Sørsameområdet, 
godkjennes. 

Fullmaktene for representantene .og vararepresentantene f.orvalgkrets 13Sør~Norge, 
g.odkjennes midlertidig og behandles endelig på Sametingets neste plenumsmøte. 

Saken avsluttet 8. okt.ober 1997 kl. 10.15. 

Sign: b lCtJ / 0:.r . ........................... ~~ ......... . 
Møteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Sak 31/97 Valg av møteleders kap 
Saken påbegynt 8. oktober 1997 kl. 10.15. 

I. Dokumenter 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, fellesforslag fra representant Egil Olli: 

Leder, Johan Mikkel Sara, Ap 

vara Magnhild Mathisen, Ap 

Nestleder, Arvid Skjellhaug, NSR 

vara Eva Josefsen, NSR 

Ove Johnsen, SVF 

vara Peder Mathisen, Sp 

Ill. Votering 
Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag l ble enstemmig vedtatt. 

IV. Protokolltilførsel 
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

" .. ".".L:I.~!.~E_ .... "."...""""..."" .. ".""""" ..... L~~p!ihlc"."""." . 
... ~.: ....... l.:E..gi.I.9.I.li ............. __ ............................................................ t ........................... ___ .............. _ ..... ,_, .......... __ ........... _ ..... _ ..... _ ... . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Leder, Johan Mikkel Sara, Ap 

vara Magnhild Mathisen, Ap 

Nestleder, Arvid Skjellhaug, NSR 

vara Eva Josefsen, NSR 

Ove Johnsen, SVF 

vara Peder Mathisen, Sp 

Saken a\'sluttet 8. oktober 1997 kl. 10.23. 

Sign: .. _ ..................... _ .................. . 

... 

Side 7 

r>.løteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 20 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Sak 32/97 Valg av Sametingsråd 

Saken påbegynt 8. oktober 1997 kl. 10.34. 

L Dokumenter 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, Roger Pedersen SVF sametingsgruppe. 

Det avholdes skriftlig valg. 

Valg på 1. rådsmedlem: 

Forslag 2, Ole Henrik Magga NSRlDL/JLIMNS: 

Isak Mathis O. Hætta 

Forslag 3, Egil om Ap/Sp/SVF 

Roger Pedersen 

Valg på 2. rådsmedlem: 

Forslag 4, Ole Henrik Magga NSRlDL/JLIMNS: 

Ing-Lill Pavall 

Forslag 5, Egil om Ap/Sp/SVF 

Nils Henrik Måsø 

Valg på 3. rådsmedlem: 

Forslag 6, Laila Wilks, NSRlDLlJLIMNS: 

Berit Ranveig Nilssen 

Forslag 7, Egil om Ap/Sp/SVF 

Johan Mikkel Sara 

Valg på visepresident: 

Forslag 8, Laila Wilks NSRlDLlJL/MNS: 

Ragnhild Nystad 

Forslag 9, Egil om Ap/Sp/SVF 

Magnhild Mathisen 

\' alg på president: 

•• 
•• 

Forslag 10, Ole Henrik i\lagga NSRlDLlJLIMNS: 

Sven-Roald ?'ystø 

Sign 
rv 
,}YI 

... / .... ~~~~ ... 

l\imcooksckretær(er): Elli Kirsti NystadlRune S. Fjellheim 

Side 8 

Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Forslag 11, Egil om Ap/Sp/SVF 

Steinar Pedersen 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

l. Forslag l ble enstemmig vedtatt. 

2. Forslag 2 ble satt opp mot forslag 3. Forslag 2 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. 

3 .. Forslag 4 ble satt opp mot forslag 5. Forslag 4 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. 

4. Forslag 6 ble satt opp mot forslag 7. Forslag 6 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. 

5. Forslag 8 ble satt opp mot forslag 9. Forslag 8 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. 

Side 9 

6. Forslag 10 ble satt opp mot forslag 11. Forslag 10 ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. 

IV. Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

i Taler i Replikk · .. C·····:··OIe·"IIeilrik··Magga··························· ................... ]" ............................................................................................ . 
··i:·······j··E·gii·oiH······················· ................................................................... ~ ...................................................................................................... . 
··i·····T"Stein·aij'·edersen···················································f······························ .............................................................. . 
····LL···--~rArD::;;:n(rEriksen···--·"· .... --· ...... ----········w .. ,,--··--· .. "--·"·T···"·""·-- .. ·"· .. "·"~····--,, .. · .. · .... ·--·,, .. ·,, .. ·--·--·".----.~ ........ --... ~ .. ~~. 

··.~·: .. · .... ·I·.Q·~~.·.·!!~~rM~.g.g~.··.··.··.·.· ... ·.···· ................................................................ : .............................................................................................. : ...................................................... : ......................... . 
6. i Willy Olsen i Amund Eriksen ··7:·····TOleiletirik"Magga···························:·················r·········· .. ····························· ................................................... . 

··f .. ·wtNi1s:HeDrikMåSø .. ""·--.... ··,,·w.w.--... w···~ing:ijifPa;;air~'~""~--"""w""----"",~,--"",--,,,, 
··9·:·····Ting·e··Ame··Eriksen···············································r6Ie··Heilrik··Magga···········:···· .............................. . 
....... :::.:1·: .. :::·: ........ :.:::.:: ........ :.:.::::::: .......... :: ... : .... :.:.::::::: .. : .... :.:: ... ::.:.: ..... :.l.:i~g~:·~~· .. $.~~~~~::: ... :.::::::: .. : .. ::.::::::: .. : .. :::::.::::: .. :. 
10. i Per A. Bæhr i Steinar Pedersen 

.............. " ... : ••• w •...• " ....... " ... " ........... " ........ ~ ..... ·· .. --···· .. •·· .. · .. ·•··••••·• .. ••••••· .... ·•· .... ··~···· ...... ··Tper···A:···Bæhf· .. ~······· .. ·--~" .. "" .. "w ....... --" .. ~ ........ ~ ..... ~ ...... .. 

···li··Tp·eder··Mathisen·····················································T······························ ............................................................... . 

. :I~;:::[.~~~:~::~r~I~~r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :: .. : .... ::::::1.5Y.~~~y.:9~~~~:·:·:::::::::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::.:::::::::::: ....• 
i ~ Nils Henrik Måsø 

:I~:;:IX~~~fy.~~~~:~~:::::::::::::.:.::.::::::::::::::::::::::::::::.::Ig~1i::!~~~Y::f~~i~~~::~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i ~ Eva Josefsen 

..... : ... : ... ::: .. :: .................... ::: .. :: .. ::::.::.::::::=:::.:.:::.:: .. :~.::: ... ::::: ... :::: ... :::.l.:~~~~::~;:.NH~.~~~.:.::: ... ::::::::: .. : ... ::.::::: .. :.:.::::.:.: ....... . 

. )j.: .. l.!~~M:.Q.: .. !!.~!!~........~-- .......... w ............ L~!!!y.Q.!~~~ .. (~g.f~!!.~!!!!!:1g~~~~~!:11 .. .. 
............ .l .............................................................................................. .l}~.~~f.y~~~~~.~~ ................................................... . 
I5.i·Geir Tommy-Pedersen j Steinar Pedersen 

.:.·:::· .. ::.::1:·:·: ... :·.:.:::·:·::·::.:::::.·:::::: .... : ............. : .. :::: ... :.: ....... :.:.::: .. ::::.:::::·:·:: ... :: .. :·:I::~~g~~:r.~4.~!.~~~::::::::::·:::·:::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....• 

............. j ...... " ...... w .... ~~ ............................ " ......................... w ...... w .............. ~ .. Y.Y'g!y.Q.!~~~ ........... ,,"~ ...... __ "w .. ~" .... · __ .... ".··~ __ · ....... ··· 

............. l ............................................................................................... L9.:~~~ .. I~~~y.~~.~~!.~~~ .................................... . 
16. i Ma~hild Mathisen j 

.:I7.;:::l:A~~j~i.g:§.~~4.~~::::::::·: .. ::::.:::·:::.:: ... ::::.:.::::: .. :::.::::: .. I:w.my.:.9.~~~~:::::.::::::: ... ::::::.::::::::.:::::::::::::.:.::::::.:: ....... : 

Sign: E (tJ 1 '0\C'., ........................... ~5. ........ . 

Møteboksekretær(er): Elli Kirsti NystadiRune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

~ ~ Inge Arne Eriksen ··I"ff·-:-·i>"er·S·oi!i·······································································-r·AmWid·Erlksen········ ............................................. . 
..... .-................ } .............................. .-.. .-.... .-............ .-.-............ .-................ .-........ .-... .-........ .-............. .-.-................... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·}.·.~l~.~.·.t.Ifj·.~H.·If.~.ii:~l~g.~~i4.~~f.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ... · 
............. ! ............................................................................................... ! .. ~~.~~g4 .. N"y~~~4. .................................................. . 

~ ~ Geir Tommy Pedersen ············r········································· ...................................................... r·P·er·S·ofii········ .............................................................. . 

·.-I~·;.-.-J.-.~~g·~.i.-~·~~~~~~·.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-J.·.~~4..-.~~~~i.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .-.-.-.-.-.-.-.-
............. : ............................................................................................... : .. ~~g~~.r~4.~!.~~I?: .................................. , ................... . 
.. f.g.~ .. L~~!.g~t.~~~ ................ ~ ........................................... L~!~~I?:~.r~4.~!.~~I?: ................................................... . 

~ l Willy Olsen 

. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-J. . .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .-.-.-.-.-.-.~ . .-.-.-.-.-.-.-.-.-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.. '-'-'-'-.. '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.. .-.-.-.-.-.. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-'-'-'-'-'-J'-~~~.~ ... f!~k"M.~~;'-.. '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.. '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
: . l Birger Nvmo 

'-'-~.(~·.T'-QX~·.·.g~~'-.M~gg~,-,-,-,-,-.·,-,-.:·,-,-,-,-.·.:·,-,-.·.·.-.-.-.-.·.-.-.-.·.-.-.·.-.-.-.-.·.·.·.-.·.·.·.·.·.I.i~4~i.-.hl.~~~~i·.-..... : . .-.. .-.-.-.. .-.-............ .-.. .-.-.-.-.-.-.-.: ... .-.-.-.-.:: ... .-.: . .-.. .-.-.-.-.-.-.-.-. 
22. : Egil om l 

·.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-J.-.~~g·~~·.-~·~~.~~~~·.-.6n}~~i.~i4.~~)·.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-J.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
... ~3..: ... ! . .Q1~ .. ~.~~~.M.~gg~ ............................................... ! .............................................................................................. . 
.. f.~.: .. .L~g~L9.U~ ....................................................................... L ............................................................................................ . 
.. f.s.: .. .!..QJ~ .. ~~~~ .. M~gg~ .............................................. .!. .............................................................................................. . 
26. l Egil om j 

:::::::::::r#.gi(Q~n::6n}~ir.~~~~g~r.4.~~L:::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
27. ~ Laila Wilks ~ 

}*:~:::i::~g~tQ:nc:···::::::::·::::::::·:·::·:::::::::::::::::::·::::::::·:::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
29. : Laila Wilks ~ 

)§::r~:gU::QUL::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
31. ~ Ole Henrik Magga : ·ji··rEg···if·oii{··············· .................................................... -r .............................................................................................. . 

··jj·~···:··S·ven~Roai~fNy···stø···············································r···························· .................................................................. . 
............. ! .•.•.•..•.•.........•...•........•.....•.........................•..............•••........... : ............................................................................................... . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Sametingspresident Sven-Roald Nystø 

visepresident Ragnhild Nystad 

rådsmedlem Berit Ranveig Nilssen 

rådsmedlem Ing-Lill Pavall 

rådsmedlem Isak: Mathis O. Hætta 

Saken avsluttet 8. oktober 1997 kl. 15.07. 

Sign: .. , ...... g,.~.~ .... ./ ... ~ ......... . 

Side 10 

Møteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim Møteboken består totalt av 21 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/97 

Sak 33/97 Valg av valgkomite 
Saken påbegynt 8. oktober 1997 kl. 15.30. 

I. Dokumenter 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, sametingsgruppenes fellesforslag fra Roger Pedersen 

Leder Asbjørg Skåden, 

vara Einar Lifj ell 

Nestleder Willy Olsen, 

vara Margretha P. Kristiansen 

Geir Liland, 

. vara Ove Johnsen 

Nils Henrik Måsø, 

vara Peder Mathisen 

Amund Eriksen, 

vara Per A. Bæhr 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

L Forslag 1 ble enstemmig vedtatt 

IV. Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler : Replikk 
--i-:--.----:.-Rog--~~ji~d~~;~~--·-·-·------'-----·-------.-.-.-.-.-.-.--.--.---.---.-.-.-.-------:----.---.- -.--.-----,---------.--.-------------.----.-------------------------.--------------------

, .....•...... : .•.....••............................................................•••..••...•..•.••••...• ! .......•.•..••.••••...•••.•.•.•.•••••••••.••...•.......•••••••••••••••••••••.•.................. 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Leder Asbjørg Skåden, 

vara Einar Lifjell 

Nestleder Willy Olsen, 

vara Margretha P. Kristiansen 

Geir Liland, 

vara Ove Johnsen 

_ Sign: ....... ~.~.~ .... ../. .. ~ ........ . 
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Nils Henrik Måsø, 

vara Peder Mathisen 

Amund Eriksen, 

vara Per A. Bæhr 

Saken avsluttet 8. oktober 1997 kl. 15.32. 

Sign: ....... ~.~~ ..... ./ ... ~ ....... . 
Møteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad/Rune S. Fjellheim 
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Sak 34/97 Møteplan for Sametinget 1997/98 
Saken påbegynt 8. oktober 1997 kl. 15.32. 

I. Dokumenter 

• Sametingspresident Ole Henrik Maggas forslag. 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, Ole Henrik Maggas forslag: 

Sametinget vedtar følgende møteplan for tingets møter·i 1997 og 1998. 

1997: 

1998: 

Uke 48, 24.-28. november 

Uke 9, 23.-27. februar 

Uke 20; 11.-15. mai 

Uke 38, 14.-18. september 

Uke 48, 23.-27. november 

Forslag 2, Eva Josefsen, NSR 

Uke 22, 25.-29. mai 1998. 

Forslag 3, Amund Eriksen, Fri gruppe 

Plenumssamlingen i september utsettes til uke 39,21.-25. september. 

Grunn: Hensynet til reindriften. Uke 38 kolliderer med høstslakting. 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Ole Henrik Magga trakk sine forslag på møtetider uke 20 og 38. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag l med endringene i forslag 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

IV. . Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler [ Replikk ···'i:-----;··OIe-iIenrlk···Ma-g····'g'··a:''····--····--···· .... ---................................ ---................. T'---"'--' _·. ________ ·.·.· .. ·. ___ .·.·.·.,·.w.·.·. __ ·.·.w. __ ·. ___ ·.·.,·.·. __ w.·.·.··w. ____ ·.·.·._w .• ____ · .. __ ,·. __ ,· .. ·· 

............. ;-....................................... . ................................................. ~ .............................................................................................. . 
2. 1 Eva Josefsen l ···j:··rAmW1(fErlksen···································· .............. ~ ........................................................................................... . 

,A:··~·· ... L·~gH··Q!h···~~~···~~···~·~~~·~~·~~~·~~~·~~~······~··~~··~···~~·~~·····~···· .. ··~I~~~· .. ··~~· .. ~~~~~~~~ .... ~~.~~~~.~~~ .. ~ .. ~ .. ~~.~~.~~~ .. ~.~ .. ~.~~~~~~~~.~~~.~.~~~~~ .. ~~ .. ~~~~~ .. ~~~~~~~ 

Sign: ....... ~~~ ...... / .. ~ .......... . 
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.. ?.· ....... ~ .. 9..~.~ .. ~~~~ .. M~gg~ .............................................. 1 .............................................................................................. . 

.. ~.· ....... : .. ~.~4.~!..M.~~1?:i.s.~1?: ...................................................... 1 .............................................................................................. . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Møteplan for Sametingets møter i 1997 og 1998. 

1997: 

1998: 

Uke 48,24.-28. november 

Uke 9, 23.-27. februar 

Uke 22, 25.-29. mai 

Uke 39, 21.-25. september. 

Uke 48, 23.-27. november 

Saken avsluttet 8. oktober 1997 kl. 15.40. 

Sign: ....... g.~~ .... ./ .. ~ ........ . 
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Sak 35/97 Kunngjøring av nye saker 
Saken påbegynt 8. oktober 1997 kL 15.40 

I. Dokumenter 

Side 15 

Forslag l: representant Nils Henrik Måsø, på vegne av SP, Ap og SVF sametingsgruppe 

Sammensetting av underliggende råd og utvalg: 

Valg av' underliggende råd og utvalg skal skje i plenum og holdes som forholdsvalg slik at de 
forskjellige partierlgrupperirigerblirrepresentert efter styrkeforhold og anerkjente prinsipper. 
Valget skj er på grunnlag av på forhånd innleverte listeforslag. 

Forslag 2: representant Inge Arne Eriksen, AP / SP / SVF sametingsgruppe 

Samisk fiskeriutvalg 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe ser det som svært nødvendig og høyst påkrevet at 
Sametinget oppretter et fiskeriutvalg. 

Utvalget bør ha bredest mulig geografisk representasjon - Finnmark, Troms og Nordland. 
Fiskeriutvalget bør også fungere som et spesialutvalg; når det gjelder fiskerirelaterte saker; 
både for Samisk næringsråd, Sametingsrådet og Sametinget som helhet. 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe har gjennom den senere tid registrert en intensivering av 
forskningsarbeidet ovenfor maritime arter - når det gjelder fjord og kystnære farvann nord for 
62 grader nord. 

Som en direkte følge av blant annet av denne forskningsaktiviteten vil Sametinget i fremtiden 
få en rekke fiskerifaglige spørsmål til vurdering. Av den grunn ser Arbeiderpartiets 
sametingsgruppe det for svært nødvendig å ha et fiskeriutvalg som kan behandle og drive 
fram disse fiskerisakene. 

Forslag 

Sametinget må av forannevnte grunner snaret opprette et fiskeriutvalg, slik at Sametinget kan 
va)re aktivt med i prosessene i fiskeripolitikken. 

Forslag 3: representant Magnhild Mathisen, AP / SP / SVF sametingsgruppe 

Fiskerirådgiver 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe ser det som svært nødvendig at Sametinget oppretter en 
fiskerirådgiverfra 1.1.1998. 

Sametinget vedtok 22. mai 1996 «Handlingsplan for samiske kyst og fjordområder» (1997-
200 l). I tillegg har vi nå fått innstillingen fra samisk fiskeriutvalg, som vi også skal behandle 
i Sametinget høsten 1997. Det er nødvendig at Sametinget prioriterer fiskerirådgiverstillingen 
høyt, og at man søker de nødvendige midlene til opprettelsen av stillingen. Det er også viktig 
for å styrke Sametingets kompetanse i fiskerifaglige spørsmåL 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil peke på at fjord og kystfiske er prioritert satsingsområde 
for Sametinget. 

Forslag 4: representant Leiv Elsvatn, AP / SP / SVF sametingsgruppe 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil be Sametinget om å fatte vedtak som gjør det mulig å ta 
initiativ til at det blir utarbeidet en sørsamisk handlingsplan. 

Sign: ........ ~~.~ ..... ./.~ .......... . 
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Det sørsamiske bosettingsområdet er stort, og samene bor spredt, men med en viss 
konsentrasjon rundt områdene Helgeland, Snåsa og Røros. Skal tiltak ha noen virkning for en 
så spredtboende befolkning må det utarbeides en overordnet plan som fordeler ansvar og 
oppgaver til såvel de samiske institusjonene og organisasjonene, som til de øvrige nasjonale 
og regionale institusjoner og forvaltningsinstanser. 

Planen bør utarbeides av Sametinget i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og 
samiske institusjoner i sørsameområdet. 

Forslag 5: representant'Willy Olsen, AP / SP / SVF sametingsgruppe 

Informasjon-,gjennomføring- innføring av ny valgordning til sametingsvalget 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe registrerer at det i samfunnet fremdeles eksisterer en 
betraktelig uvidenhet om samer og samiske forhold. I den forbindelse er det derfor viktig med 
et enda bedre arbeid for en systematisk og en målrettet informasjon til Norges befolkning. 
Dette kan etter gruppas mening gjennomføres i et nært samarbeid mellom Sametinget og de 
sentrale myndigheter. Det kan også i denne sammenheng for eksempel være riktig å opprette 
et samisk informasjonssenter i Oslo. 

Sametingets egen politiske virksomhet må etter gruppas vurdering underlegges en grundig . 
vurdering, en kritisk gjennomgang av dagens rutiner med sikte på fornying og synliggjøring 
av Sametingets arbeid må derfor igangsettes snarest. 

Sametingets hovedmålsetting må være at det skal være et tettest mulig forhold til det samiske 
samfunnet. Dette må derfor være utgangspunktet for den kommende behandling av 
Sametingets framtidige struktur. Sametinget må etter gruppas vurdering prioritere oppgaven 
med å øke velger-oppslutningen, ved de fremtidige sametingsvalgene. 

Dette arbeidet bør selvfølgelig være en kontinuerlig prosess i den kommende periode. 

For at valgmantallet skal gjenspeile et naturlig størrelsesforhold til de mulige mantalsføre 
samer, må Sametinget legge opp til et sett av ordninger for å skape motivasjon og 
engasjement. 

I denne sammenheng mener gruppa at valgordningen til Sametingsvalget må sikre et størst 
mulig samsvar mellom stemmer og antall representanter. Det må derfor innføres ordninger 
med utjevningsmandater allerede til neste valg. 

Med gjennomføringen og særlig opptelling av sametingsvalget denne gang friskt i minnet er 
det tvingende nødvendig med en kristisk gjennomgang av hele valgordningen. 

Forslag: 

Sametingsrådet bes å arbeide for at organiseringen-, informasjon-, mantallsorganiseringa og 
kriterier til disse, samt innføring av ny valgordning til Sametinget gjennomgås og iverksettes 
til neste valg. 

Forslag 6: representant Willy Ørnebakk, AP sametingsgruppe 

Midlertidig godkjenning av Skibotn kurssenter som hjerterehabiliseringssenter klasse 2. 

Siden 1993 har det vært stopp i godkjenningen av rehabiliteringssenter over hele landet. 
Helsedept. ,ønsker å legge frem en Stortingsmelding før ytterligere tilbud godkjennes. 
Dessverre er denne blitt forsinket og er først lovet lagt frem ved kommende årsskifte. Det 
forventes en hørings- og behandlingstid på flere år. 

Ved Skibotn kurssenter har en bygd opp et rehabiliteringstilbud etter hjerteoperasjoner for 
befolkningen i Nordre-Nordland, Troms og Finnmark. Her gis ca. 100 pasienter pr. år 
opplæring i å takle livssituasjonen etter sykehus oppholdet. Frem til i dag er alle kostnader 
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dekket av LHL. Kurset er bygd opp sammen med Regionssykehuset i Tromsø, og det som 
fins av fagekspertise har gått inn for godkjenning. Troms fylkeskommune har allerede gått 
inn for å dekke sin del av kostnadene, og den økonomiske uttellingen for Staten blir derved 
relativt liten. 

Det ligger i dag inne en søknad i dept. om midlertidig godkjenning inntil Stortingsmeldingen 
er behandlet. 

Det nye i saka er at det nå er kommet signaler fra LHL om at en kanskje ikke har muligheter 
til å klare utgiftene alene i ytterligere 2-3 år, og det er derved en reell f~e for at tilbudet blir 
lagt ned.' Det må være god samfunnsøkonomi i å få pasientene fortest mulig rehabilitert og 
tilbake til normal tilværelse., Alternativet til dagens ordning er å sende pasientene sørover i . 
landet ,eller 'at enikke<f°ar 1ilbud.'om:hjelp;~det 'hele tatt-" - -.. .. , 

Det er svært viktig for den samiske befolkningen i dette området at en har et slikt tilbud. 

Derfor må også Sametinget snarest muligfølge opp saken. 

Forslag 7: representant JosefVedhugnes, AP sametingsgruppe 

Kobbe- og selbestanden i Porsanger - og Tanafjorden 

Arbeiderpartiets Sametingsgruppe viser til en felles uttalelse (uttalelsen vedlegges) av 
8.9.1997 fra ordførerne fra kommunene Porsanger, Karasjok, Tana og Utsjoki i Finland til 
Fiskeridepartementet, Milj øverndepartementet og til Den· NorsklFinske Grensevassdrags
komisjonen vedrørende at «Ukontrollert vekst ikøbbe- og selbestanden i 
Porsangerfjorden og i Tanafjorden er en trussel mot laksebestanden i elvene i 
Porsanger- og i Tanafjorden». 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe viser til den alarmerende meldingen og vil uttrykke 
bekymring mot at den voksende kobbe- og selbestanden er en trussel mot laksebestanden, 
samtidig som den økende bestanden vanskeliggjør fjordfiskernes arbeids- og ressurssituasjon 
med de følger dette rar for en fremtidig stabil bosettingen i fjorddistriktetie. 

Forslag: 

Sametinget ber Sametingsrådet snarest følge opp saken med sikte på å redusere sel
Ikobbebestanden i aktuelle fjordområder for å sikre fiskeressursene og dermed grunnlag for 
en stabil bosetting. 

Forslag 8: representant Peder Mathisen, SP sametingsgruppe 

Selplage 

Fiske i mange samiske fjordområder er sterkt hemmet på grunn av den økende mengde av 
lokale og stasjonære stammer av sel. Det er bl.a. i Porsangerfjorden registrert mellom 200 og 
300 sel. Dette skaper store problemer for fiskere. Sametinget ber derfor Samtingsrådet om å 
ta saken'opp'med de rette myndighetenefor igjen ·å-skape økologisk balanse i de berørte 
fjordene. 

Forslag 9: representant Asbjørg Skåden og Tor Nilsen, NSR sametingsgruppe 

Melkekvoter 

Sametinget må se på ordningen med melkekvoter og om ordningen bør videreføres. Hvis 
salget av melkekvoter i det hele tatt skal videreføres, må det skje innen små geografiske 
områder. 

Det en i ettertid ser er at det i enkelte områder er blitt fritt for melkebruk. Kvoter blir solgt 
og gårder lagt brakk. Ved å selge kvoter fra gården, fører man også vesentlig av gårdens 
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verdier til andre distrikt. En sentralisering av produksjonen til de beste jordbruksområder, 
mens andre områder tappes. 

Forslag 10: representant Tor Nilsen, NSR sametingsgruppe 

Mottakstasjonene for fiske i Nordland, Troms og Finnmark 

Fiskere i Nordland, Troms og Finnmark driver under uverdige forhold. Det finnes bare noen 
få stasjoner som tar i mot fisk. Stasjoner er bygd og står tomme av mangel på driftskapital. 
Der hvor det er stasjoner, er det problem å levere fiske på grunn av små fangster, og at 
fiskekjøpere sier at fisken er av dårlig kvalitet. 

Samisk fiskeriplan mot år 2000 omtaler fiskemottak. Disse·stasjonene må tilføres 
driftskapital. 

Forslag 11: representant Birger Nymo, NSR sametingsgruppe 

Samisk representasjon i styret for Norsk folkemuseum 

Norsk Folkemuseum bør til enhver tid ha en bred og naturlig plass for samisk kultur. 

Dette museet spiller også en viktig rolle for museumsutviklingen i resten av landet. 

For å sikre disse sidene i dette museets arbeid krever Sametinget å få oppnevne et medlem til 
styret for Norsk folkemuseum. 

Forslag 12: representant Ole Henrik Magga, NSR sametingsgruppe 

Indre Finnmark sorenskriverembete 

Siden Samekomitens innstilling i 1959 har opprettelsen av et sorenskriverembete for Indre
Finnmark vært drøftet. For å styrke rettsikkerheten for samisktalende i rettsvesnet bør det nå 
konkret utredes å opprette et slikt sorenskriverembete. 

Forslag 13: representant Einar Lifjell, NSR sametingsgruppe 

Gjennomføringen av og reglene om valg av Sameting 

NSRs Sametingsgruppe ber om at gjennomføringen av Sametingsvalget 1997, og regler om 
valg av Sameting må gjennomgås, da regelverket er blitt praktisert forskjellig i de ulike 
valgkretser. 

I en del av valgkretsene har blant annet velgerne ikke fått anledning til å avgi stemme ved 
årets sametingsvalg, fordi de enten er blitt opplyst om at de ikke hadde anledning å stemme i 
de respektive valgkretser, eller at urna ikke har vært synlig, eller er blitt henvist til å reise 
langt for å avgi stemme. 

På grunn av alle disse forhold er det nødvendig å gjennomgå hva som har skjedd og hvordan 
regelverket er blitt praktisert. 

NSRs sametingsgruppe ber rådet nedsette et arbeidsutvalg som vurderer disse forhold, slik at 
forbedringer kan settes i verk. 

Forslag 14: representant Arvid Skjellhaug, NSR sametingsgruppe 

Sørreisa og Dyrøy kommune eller deler av disse blir innlemmet i Samisk utviklingsfonds 
virkeområde. 

Forslag 15: representant Asbjørg Skåden, NSR sametingsgruppe 

Samisk fagplanverk for videregående skole 
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Reform 94 har ikke medført samme styrking av det samiske innholdet i videregående skole 
som Reform 97 for grunnskolen. 

Sametinget går sterkt inn for at det nå tas konkrete skritt for å styrke det samiske innholdet i 
videregående skole ved at det utarbeides et samisk planverk for videregående skole. 

Forslag 16: representant Asbjørg Skåden, NSR sametingsgruppe 

Sametinget må overta forvaltningen av de samiske videregående skoler 

De samiske videregående skoler i Guovdageaidnu og Kåråsjohka er statlige skoler opprettet 
for å være et tilbud til samisk ungdom. 

Det har vært antydet",bl~a .. aV'Regjøringen,.·å--overføre·disse·-skolene·til Finnmarkfylke: 

Sametinget krever at disse skolene forblir statlige og at Sametinget overtar forvaltningen av 
dem, bl.a. ved å oppnevne styret. 

Il. Innleverte forslag 

Forslag l, møtelederskapets innstilling overfor Sametinget: 

Forslag 1 - 16 oversendes Samtingsrådet til videre behandling. 

Ill. Votering 

Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1 ble enstemmig vedtatt 

IV. Protokolltilførsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

............. lI~~.~! ................................................................................. l.g.e.p~~.~ ......................................................................... . 
1. : Nils Henrik Måsø : 

·.·.?·;.·.·.-.·.-.I)~g~·.·~~·.-.~~k~~~.·.·.·.·.-.-.·.·.·.·.-................ .-.. .-.-........ .-.... .-...... .-..................... J .... .-.-............ .-.. .-.......... .-.... .-... .-.................... .-......................... .-........ .-........................... .-.. .-.. .-........ .-.. .-.. .-.-.-........ .-.. 
3. : Ma~hild Mathisen l 

···4:······j·i'eif·Ei~~~bi··················_··········-............................... j .............................................................................................. . 

::~::::::Tw.nJy::QJ~~~:::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
6. : Willy 0mebakk : 

··7:······(jose{Vedh~Siies······························ ..................... ( ........................................................................................... . 
···8:······j·Peder·Mathi~e~···~······················· ............................ j .............................................................................................. . 
··9·:······;·Tor··Nilsen······························ ..................................... ; .............................................................................................. . 
···i6:···j··Tor··Nilsen··································································r·················· ............................................................................ . 

::n::::I~li:g~i:N~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
... ~~.: ... j .. 9.Je. .. ~~~!:c .. ~~gg~ ............................................. j ..................................................... " .. """" .. "."."""."." .. " .. " .. 
... ~.3..: ... : .. J;:i.~€l:r..~~fJ~1,1 .............................................................. : ............................................................................................. . 
J4.: .. .L~~ .. ~~j~gE.~~.s.. ................................................. L ........................................................................................... .. 
... ~.?: ... j .. A~?j~g .. ~.!:c~~~.~ .................................................... j .............................................................................................. . 
).?: . ..LAs.~J~g .. ~~~~.~~ .................................................... .l.. .. """""""""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, 
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""i~i~"i'Niis"FieDrik'MåSø""""""""""""""" ··················i··································· ........................................................... . 

.. f~;:::!::$.y.~~~~~.~~4:~y.~f~:::::.::.:::::.:.::::::::.::::::::::.:::.:::: . .!.: ... :::::::: .. : ..... : .. ::.:.::::::::::::::: .. : ..... : .. :::::::::::::::::::::::: .... :: .. : ....... . 
__ ,!?_:_.L!':'!!J~J:!.~~!._M~~ ______ ,,,. _____ ,, _______ . __________ ,, ____ ,, __ ,,L _______ ,'' __ ''_, _________ , ____ '', _______________ , __ '' ____ ,,_'', _____ ,, _____ ,'' ___ '' ____ '' __ __ 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Forslag 1-16 oversendes Sametingsrådet til videre behandling. 

Saken avsluttet 8. oktober 1997 kl. 16.25 . 
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Undertegnede har lest gjennom protokollen, og finner de bokførte beslutninger å være i 
overensstemmelse med Sametingets vedtak. 

KåråSjohka 08.10.1997 

Møtelederskapet 

( 7t/ltu, 
~ or:~~ild(el Sara 

I 

Sign: ...... ~.~.~ ...... ./.qJg ........... . 

(~cl9:~~? 
Arvid Skjert"haug / 

Møteboksekretær(er): Elli Kirsti Nystad /Rune S. Fjellheim 

c ~ '1 

L/./1 t I~~/Y--I~ ',-// t ' , 
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Ove John en 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

