
Ráđđečoahkkin / Rådsmøte 27. – 29.10.2020 

Kárášjogas 
Fáddá/Tema: Bušeahtta ja dievasčoahkkináššit / Budsjett og plenum 

Čoahkkinlánjat:  
Stádda A032 (max 10 olbmo / 10 personer) 

Rástegáisá A031 (max 7 olbmo / 7 personer) 

Alle fra administrasjonen følger møtet fra møterom Rástegáisá og egne kontorer. 
 

Tolking:  

Dulkkat: Inger-marie Oskal og Berit Margrethe Oskal 

 

Maŋŋebarga 27.10. / Tirsdag 27.10. 

09.00 – 12.00 - Bovdehuslistu, dilenotáhta, mediaplána ja dábálaš áššemeannudeapmi / 

Invitasjonsliste, situasjonsnotat, mediaplan og ordinær saksbehandling 

- Kunngjøring av nye saker fra plenum oktober 2020  

- Minister-/Presidentmøte 06.11.20 

12.00 – 13.00 Boradeapmi / Lunsj  

Lunsj bestilt fra Kjells kafe, lunsj spises på møterommene 

12.00 – 13.00 Dieđut kulturárbbi prošeavttas, AK deltar 

13.00 – 16.00 Sámedikki bušeahtta 2021 / Sametingets budsjett 2021, HÁL 

16.15 – 16.45 Duoji ealáhusšiehtadusa dohkkeheapmi 2020 / Godkjennelse av næringsavtalen for duodji 

2020, EKD 

 

Gaskavahkku 28.10. / Onsdag 28.10. 

09.00 – 09.30 

 

Sámedikki cealkámuš boazodoallošiehtadussii 2021/2022 /  Sametingets innspill til 
reindriftsavtalen 2021/2021, EKD 

09.30 – 10.00 2020 Dáiddáršiehtadus / Kunstneravtalen 2020, EKD 

10.15 – 11.00 
 

Tema 1: Konsekvenser av korona for kunstnere og kulturarbeidere. Undersøkelse gjort av 
Samerådet blant kunstnere og kulturarbeidere, EKD (ekstern foreleser) 

11.15 – 12.00 
 

Tema 2: Utredning eller undersøkelse om virkemidler på kulturfeltet i Sápmi. Utredning 
gjort av Visjona., EKD (ekstern foreleser) 

12.00 – 13.00 Boradeapmi / Lunsj  

Lunsj bestilt fra Kjells kafe, lunsj spises på møterommene 

13.00 – 14.00 Opplæringsloven, BOA  

14.00 – 15.00 Sametingets myndighet innenfor høyere utdanning - NOU 2020:3 Ny lov om universiteter 
og høyskoler og stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler, 
BOA  



15.15 – 16.15 Sametingets planveileder, VUOR 
Revidering av Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark (FL)  

16.15 -17.00  NUSSIR - oppfølging 

 
 

Duorastaga 29.10. / Torsdag 29.10. 

09.00 – 10.00 Dábálaš áššemeannudeapmi /ordinær saksbehandling 

09.00 – 10.00 Nettmøte med Sannhetskommisjonen. AK og HO deltar, ansvarlig avdeling: VUOR  

10.00 – 11.00 Ovddidanprográmmat sámi gielaide, čielggadeapmi, GIE  

11.00 – 12.00 Sametingsmelding om likestilling, VUOR  

 

12.00 – 13.00 Boradeapmi / Lunsj  

Lunsj bestilt fra Kjells kafe, lunsj spises på møterommene 

13.00 –  Sámedikki bušeahtta 2021 / Sametingets budsjett 2021, BUŠ 

13.10 – 13.30 Webinar - Webinar: Evalueringen av Fagfornyelsen, MEMI deltar 

Kunngjøring av nye saker fra plenum oktober 2020 
 

Plenumsvedtak:  

Nye saker 1, 3-10, 13-17 og 19 sendes til Sametingsrådet for behandling.  

Nye saker 2 og 18 tilføyes sakslisten og behandles fredag 16.10.20.  

Nye saker 11 og 12 avvises  

 

Forslagstekstene finnes her: 
https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020023304&do
kid=973303&versjon=5&variant=P& 

 

Forslag 1 - Nordkalottfolket Nedleggelse av bank-filialer 

Forslag 3 - Bargiidbellodat Brannbamsen Bjørnis på samisk 

Forslag 4 - Bargiidbellodat Tiltak og virkemidler COVID-19 

Forslag 5 - NSR Formidling av samisk historie på Finnheia / Rávdnjemuotki 

Forslag 6 - Ávjovári 
Johttisápmelaččaid listu 

Tilrettelegge for at funksjonshemmede reineiere har bedre mulighet å 
delta i reindriftsarbeidet 

Forslag 7 - NSR Mobil og internettdekning for hele Sapmi 

Forslag 8 - NSR Bygningsvern og lærlinger 

Forslag 9 - Bargiidbellodat Samisk for alle 

Forslag 10 - NSR Sametingets syn på landbrukets viktighet i Nord-Norge 

Forslag 13 - Nordkalottfolket Sametinget er bekymret for kutt i rutetilbudene til sårbare samfunn 

Forslag 14 - SáB Fond til rettshjelp i arealkonflikter 

Forslag 15 - Senterpartiet Videreutdanning innen samisk læreplanstudie og læremiddelutvikling 

Forslag 16 - Senterpartiet Finansieringsordning for tildeling av språkmidler til kommuner 

https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020023304&dokid=973303&versjon=5&variant=P&
https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020023304&dokid=973303&versjon=5&variant=P&


Forslag 17 - NSR Jervebestanden øker, noe må gjøres 

Forslag 19 - NSR/SáB Reinbeitekonvensjonen- og reindriftenes rettighetssituasjon 

 

Informasjon om romfordeling og smittevern 

Møtene skjer på to møterom i A-fløya, Stádda A032 (max 10 olbmo / 10 personer) 

Rástegáisá A031 (max 7 olbmo / 7 personer). Møterom Stádda er forbeholdt rådet og eksterne 

gjester, samt administrasjonen ved plass. Administrasjonen følger møtet fra Rástegáisá og fra egne 

kontorer. Administrasjonen som har saker til behandling prioriteres plass på møterommet. 

 

Det vil være håndsprit tilgjengelig. Alle oppfordres til å bruke desinifikasjonssprayer jevnlig på felles 

berøringsflater etc. Rommene skal ikke brukes av andre under disse dagene. Rommene rengjøres før 

bruk og etter endt møte, og er avklart med fagleder John Engstad i DGT/IKT. 

Vi oppfordrer alle møtedeltakere om å benytte seg av inngangen til nybygget dersom mulig. 

 

Tolking: 

Tolking via Interactio. Rådet oppfordres til å ta jevnlige pauser for å gi tolken pusterom og å snakke 

sakte og tydelig. 

 

Lunsj: 

Det bestilles lunsj til sametingsrådet og ledergruppen alle dager kl. 12. Maten blir levert til A-fløyen 

og plasseres utenfor møterommene. Alle spiser på egen plass og alle tar ansvar med å rydde opp 

etter seg. Kaffe og te tilgjengelig utenfor møterom. 

 

Husk smittevernreglene: 

 Hold en meters avstand, både under møte og i pauser. 

 Vask/rengjør hender hyppig. 

 Ikke møt dersom du er syk. Dersom du får symptomer på akutt luftveisinfeksjon, forlat møtet 

og gå hjem for hjemmekontor. 

 Ingen klemming eller håndhilsing. Host og nys i papirlommetørkle eller i albuekroken 


