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SAHEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET 

MØTEBOK 2/90 SIDE 1 

Tid 29_ mai 1990, kl._09_00 - 12_00 I kl._15_00 - 18_15 
30_ mai 1990, kl._09_00 - 12_15 / kl_15_00 - 19.00 
31- ma1 1990, kl..09_00 - 12.00 

Sted : Kulturhuset, Karasjok 

Representanter: 

1 . Olav M. Dikkanen 21 . Mary Mikalsen 
2. Magnhild Mathisen 22. Nils Jernsletten 
") Inger K. Juuso 23. Aage Pedersen J. 

4. Johan Jernsletten 24. Esther Fjellheim 
5. St.einar Pedersen 25. Olav Andersen 
6. Jon V. Aslaksen 26. Haldis Thommassen 
7. Hans Gut.torm 27. Inger-Ann Fossli 
" John H. Eira 28. Oddvin Storelv o. 
9. E';ril Olli 29. Ivar M. Simonsen 
10. Ole H. Mag<Ja 30. In<Jer A. Johansen 
1 1 . Mathis M. Sara 31. Lennart Mikkelsen 
12. Mikkel A. Gaup 32. Ante Eriksen 
13. Alf E. Nystad 33. Ing-Lill Pavall 
14. Josef Vedhw;rnes 34. ElIa Holm Bull 
15. Peder fI.~athisen 35. John Nordfjell 
16. Svein H. Bårdsen 36. Jarle Jonassen 
17. Ruth Rye Josefsen 37. Maret Guhttor 
18. Mimmi Bæivi 38. Ingrid Wernberg 
19. Eilif O. Larsen 39. Johan M. Sara 
20. Lars Nilsen 

SØknader om permisjon ble referert og innvilget for representant 
nr 2: Magnhild Mathisen, nr 4: Johan Jernsletten, nr 18: Mimmi 
Bæivi, nr 24 Esther Fjellheim, nr 26: Haldis Thomassen 
Vararepresentant for representant nr 2: Sigmund Johnsen var lnn
kalt, men meldte forfall. Vararepresentant for representant nr 
4: Marianne Balto Henriksen tok sete. Vararepresentant for 
representant nr 18: Terje Haugen tok sete. Vararepresentant for 
representant nr 24: Henry Minde tok sete. Vararepresentant for 
representant 26: Anders Oskal tok sete. 
Representant nr 8 John H. Eira tok sete kl. 10.00, 29.05.90 

Midlertidige permisjoner ble innvilget for fØlgende 
representanter: 

29.05: f'1'.'!this M. Sara, kl.l1.30 - 12.00 
30.0S: Olav M. Dikkanen 
31.05: Olav M. Dikkanen 

VCl.LdrepIJ:'c;c:ntafiL [or reprc:.sent.ånt nr. 1: 0y::;l'ein Rå] 1,CtrL tok 
~c; I' t e '3 1 . O 5 . 9 O . 



SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET 

MØTEBOK 2/90 SIDE 2 

Saksliste: 

SAK 16/90 KONSTITUERING AV SAMLINGEN 
- NAVNEOPPROP, PERMISJONER/ INNKALTE VARAMEDLEMMER. 
- GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
- VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE 

SAK 17/90 STYRETS ORIENTERING OM SIN VIRKSOMHET 

SAK 18/90 REFERATER 

SAK 19/90 SAMETINGETS FORRETNINGSORDEN -
INNSTILLING FRA ORGANISASJONSKOMITEEN AV 10.05.90 

SAK 20/90 VALG AV VALGKOMITE 

SAK 21/90 

SAK 22/90 

SAK 23/90 

SAK 24/90 

SAK 25/90 

SAK 26/90 

SAK 27/90 

SAMETINGETS VIRKSOMHETSPLAN FOR 1990 

TILSETTING AV DIREKTØR 

LOKALISERING AV SAMETINGETS ADMINISTRASJON 

REINDRIFTENS SITUASJON 

MELDING OM VIRKSOMHETEN I NORSK SAMERAD OG SAMETINGET 
I 1989 

UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER FOR SAMISK UTVIKLINGSFOND 

UTTALELSE TIL NOU 1989: 16 - KOMMUNEINNDELINGEN FOR 
BYOMRADENE SARPSBORG, FREDRIKSTAD, ARENDAL, HAMAR OG 
HAMMERFEST 

SAK 28/90 VALG AV HOVEDKOMITEER 

SAK 29/90 REVIDERT MØTEPLAN FOR 1990 
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,1. 



, . 

, . 

SAMEDIGGI SA!1EDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET 

MØTEBOK 2/90 SIDE 

SAK 16/90 KONSTITUERING AV MØTET 

Sametingets leder Ole Henrik Magga åpnet møtet. 

a) Godkjenning av innkalling 

Innkallingen av 09.05. 1990 ble enstemmig godkjent med 
fØlgende merknad fra Steinar Pedersen (på norsk): 
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Styret bes være oppmerksom på at reglementets bestemmelser 
m.h.t. vararepresentanter, har vist seg uhensiktsmessig. 
Det bØr endres slik at hver representant har minst to vara
representanter. 

b) Godkjenning av saksliste: 

Sakslisten som fulgte innkallingen ble enstemmig godkjent 
uten tilleggssaker. 

c) I tillegg til _øtelederen ble følgende to representanter 
valgt til a underskrive protokollen: 

Steinar Pedersen foreslo: Terje Haugen 
Nils Jernsletten foreslo: Oddvin Storelv 

Begge ble enstemmig valgt. 

SAK 17/90 STYRETS ORIENTERING OM SIN VIRKSOMHET 

Sametingets leder Ole Henrik Magga orienterte om styrets 
virksomhet:. 

SAK 18/90 REFERATER 

De saker som ble referert'~ramgår av særskilt referatprotokoll. 

Til ref.sak nr.8 fremmet Mikkel A. Gaup fØlgende skriftlige 
merknad: Saken oversendes til behandling i Hovedkomite for 
næring, natur og miljØ. 

Mary Mikalsen Trollvik fremmet forslag om at ref.sak nr.S over
sendes st.yret t:il behalldling. 

Mary Mikalsens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer som ble avgitt 
for Mikkel A. Gaups forslag. 

Disse merknader er arkivert sammen med referatprotokollen. 
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SAK 19/90 SAMETINGETS FORRETNINGSORDEN - INNSTILLING FRA 
ORGANISASJONSKOMITEEN AV 10.05.90. 

1 FRAMSATTE FORSLAG 

ORGANISASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL VEDTAK: 

"Sametinget godkjenner det vedlagte utkast til Sametinget 
forretningsorden." 

UTKAST TIL SAHETINGETS FORRETNINGSORDEN 

(Fastsatt av Sametinget 29. mai 1990 med hjemmel i 
sameloven § 2-14) 

4 

KAPITTEL t SAMETINGETS KONSTITUERING. MIDLERTIDIG LEDELSE 
OG PRØVING AV VALG 

i 1 FØrste ordinære plenumsmØte 

FØrste ordinære plenumsmøte i Sametinget holdes innen 
utgangen av oktober måned, dog ikke fØr 1. oktober det 
året valget foretas, jf. sameloven § 2-3, fjerde ledd. 
Sametingets plenumsmøte skal gjøres alminnelig kjent med 
hØvelig varsel ved kunngjØring. 

i 2 Apning av den fØrste ordinære plenumsmØte etter 
valget 

Sametingets fØrste ordi.nære plenumsmØte etter valget 
åpnes av den Kongen utpeker. 

i 3 Midlertidig ledelse 

Sametingets fØrste ordinære plenumsmøte etter valget 
kunngjØres og ledes av presidenten i det foregående 
sameting, inntil mØtelederskap i det nye Sametinget er 
valgt. 

Presidenten foretar navneopprop og mottar represen
tantenes og vararepresentantenes fullmakter. 

§ 4 Permisjoner og forfall 

SØknad om permisjon behandles av Sametinqct etter 
innstilling av presidenten. 

Meldte forfall og permisjonssØknader refereres og 
avgJ1l res. 

.. 
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sametingets plenumsmøte kan ikke begynne fØr minst 
halvparten av representantene er tilstede. 

§ 5 Representantenes plassering 

I det samlede sameting tar representantene plass etter 
nummerorden av valgkretsene (jf. sameloven § 2-4). 

§ 6 Fullmaktskomiteen 
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Sametinget velger blant sine representanter en komite på 
5 medlemmer til prØving av fullmaktene for representanter 
og vararepresentanter i det nye Sametinget. Samtidig 
velger Sametinget komiteens leder og nestleder. I 
komiteen bØr medlemmene være så ~idt mulig geografisk 
fordelt på valgkretsene. 

Sammen med de mottatte fullmaktene behandler komiteen 
innstillingen fra den forberedende fullmaktskornite (jf. 
§ 42). 

Fullmaktskomiteen legger fram endelig innstilling om 
godkjenning av valget til avgjØrelse i Sametinget. 
Prøving av fullmaktene skjer så snart som mulig av 
Sametinget i henhold til §§ 54-56 i regler for valg av 
sameting. 

§ 7 Godkjenning av fullmaktene 

Representantenes fullmakter godkjennes ved avstemming. 
Den enkelte representant deltar ikke l avstemningen om 
godkjennelse av sin egen fullmakt. 

Mangler det nØdvendige opplysninger til godkjennelse av 
en representant, kan denne gis en midlertidig godkjenn
else inntil endelig godkjennelse kan avgjøres. 

§ 8 Plikt til å motta verv 

Representantene har plikt til å påta seg de verv som de 
blir valgt til i Sametinget. 
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KAPITTEL 2 VALG AV M0TELEDERSKAP, SAMETINGSRAD OG 
VALGKOMITE 

§ 9 MØtelederskap 
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Etter at innstillingen fra fullmaktskomiteen er ferdig
behandlet, velger Sametinget et mØtelederskap på 3 
medlemmer som deretter overtar ledelsen av plenumsmøtet. 

MØtelederskapet skal bestå aven leder, nestleder og et 
medlem, som velges av og blant Sametingets 
representanter. I mØtelederskapet bØr gruppene være best 
mulig representert. 

MØtelederskapets funksjonstid er to år. 

§ 10 Sametingsrådet 

Sametinget velger et sametingsråd til ledelse og drift av 
Sametingets virksomhet. 

Sametingsrådet skal være sammensatt aven president, 
visepresident og 3 medlemmer. 

President og visepresident er også leder og nestleder av 
Sametinget. I presidentens og visepresidentens fravær 
velges en setteleder av og blant Sametingsrådets 
medlemmer. Ved fravær av lengere varighet velges 
setteleder av Sametinget. 

§ 11 Valg 

President, visepresident og medlemmer av Sametingsrådet 
velges av og blant Sametingets representanter. 

Valg av president, visepresident og medlemmer til 
Sametingsrådet skjer ved særskilt avstemning om hver 
enkelt plass. 

En kandidat er valgt til henholdvis president, 
visepresident eller medlem av Sametingsrådet, dersom 
vedkommende oppnår mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer ved fØrste avstemning. Oppnår ingen mer enn 
halvparten av de avgitte stemmer, foretas en ny 
avstemning. Her regnes den som valgt som har flest 
stemmer (enkelt flertall). Har flere fått samme stemme
tall, forelas ny avst.emninq blant disse. Oppnå.r disse 
kandidatene like mange stemmer ved denne avstemning, 
avqjøres valget ved loddtrekning. 

, , , 
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§ 12 Beslutningsdyktighet 

Sametin9srådet er bes lutningsdykt.ig når minst. 3 av rådets 
medlemmer er til stede. 

§ 13 Sametingsrådets funksjonstid 

Valg av sametingsråd har gyldighet for Sametingets 
valgperiode, med mindre Sametinget avsetter rådet som 
fØlge av mistillit. Dersom dette skjer, velges nytt råd 
etter reglene i § 10 foran. 

§ 14 Valgkomite 

Etter at Sametinget har konstituert seg, velges en 
valgkomite på 5 medlemmer med like mange varamedlemmer. 
I komiteen bØr gruppene være best mulig representert. 

Valgkomiteen aV9ir innstilling om hvordan Sametingets 
hovedkomiteer bØr være sammensatt. Valgkomiteen gir 
innstilling om alle valg som Sametinget overdrar til den 
å forberede. 

Valgkomiteen fungerer l hele valgperioden. 

KAPITTEL 3 SAMETINGETS PLENUMSMØTE, OPPTAKELSE AV SAKER 
OG MØTELEDELSE 

§ 15 Sametingets plenumsmøter 

Sametinget skal holde minst 3 plenumsmøter l lØpet av 
kalenderåret. 

§ 16 Innkalling og mØteledelse 

MØtelederskapet setter opp sakliste for Sametingets for
handlinger, innkaller og leder Sametingets plenumsmøter. 

§ 17 Permisjoner, forfall og beslutningsdyktighet 

SØknad om permisjon behandles av Sametinget etter 
innstilling fra mØtelederskapet. 

Meldte forfall og permisjonssØknader refereres og 
aVlj'jøres _ 

Sametinget er beslutningsdyktig når minst 20 
representanter deltar i avstemningen. 
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§ 18 MØteoffentlighet og taushetsplikt 

Sametingets plenumsmøter holdes for åpne dØrer. Likevel 
kan Sametinget treffe avgjØrelser om at "en sak skal 
behandles for lukkede dØrer. Forhandlinger om dette 
foregår for lukkede dØrer hvis Sametingets mØteleder 
krever det, eller Sametinget vedtar det. 

Sametingets representanter har taushetsplikt i saker som 
behandles for lukkede dØrer, og ellers i saker som er 
unntatt fra offentlighet. Tilsvarende gjelder 
taushetsplikt i Sametingets råd og hovedkomiteer. 

§ 19 Tale- og forslagsrett 

Kun valgte representanter og innkalte vararepresentanter 
har tale- og forslagsrett under forhandlinger i 
Sametinget. 

§ 20 Forhandlingsspråk 

Under plenumsmøtene i Sametinget har alle rett til å tale 
samisk eller norsk etter eget Ønske (jf. sameloven § 
2-13). 

§ 21 Nye saker 

Enhver representant har adgang til å relse en ny sak 
under Sametingets plenumsmØte. 

Saken eller forslaget skal leveres skriftlig i så god tid 
at mØtelederskapet kan kunngjØre saken til alle 
representanter fØr forhandlingene tar til. 

Den som reiser saken, får opptil 5 minutter taletid til å 
fremfØre saken. Sametingets representanter får adgang 
til spØrsmål og replikker, til sammen opptil 10 minutter. 

Sametinget beslutter, etter innstilling fra mØteleder
skapet, hvordan saken skal behandles: 

al sendes til Sametingsrådet uten realitetsvotering, for 
å innhente rådets uttalelse eller forslag, 

b) sendes til en hovedkomite, 
c) legges ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst 

en dag og deretter fØres opp på kartet til behandling, 
d) tas opp til avgjØrelse straks hvis ikke mØtelederetl 

eller 1/5 av de medlemmer som er tilstede, motsetter 
seg dette, 

e) avvises eller ikke tas under behandling. 

. . 
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Finner mØtelederskapet at en ny sak egner seg for 
avgjØrelse i samme møte, bØr mØtelederskapet fØre dem opp 
særskilt på dagsordenen, med opplysning om at de vil bli 
foreslått behandlet straks. 

KAPITTEL 4 BEHANDLING AV FORSLAG. DEBATTER OG SPØRSMA!. 
TIL SAMETINGSRADET 

§ 22 Behandling av forslag 

Alle forslag skal leveres skriftlig til mØtelederen. 
Forslag som fremsettes i tilknytning til en sak under 
debatten, behandles i samsvar med fØlgende bestemmelser: 

Forslag som er omhandlet og utformet i innstillingen fra 
en hovedkomite, tas opp til avgjØrelse sammen med 
innstillingen når forslagsstilleren krever det. Det 
samme gjelder andre forslag vedkommende samme sak når de 
er forhånd~varslet ved innlevering til mØtelederskapet 
gjennom Sametingets administrasjon senest kl. 09.00 den 
dag saken skal behandles i Sametinget. I særskilte 
tilfelle kan vedkommende ting med 2/3 flertall vedta å 
sette bestemmelsene i dette ledd ut av kraft. 

Saksliste og saker som behandles etter § 21 d foran, 
omfattes ikke av bestemmelsene i denne paragraf. 

§ 23 Debatter 

Representantene taler fra Sametingets talerstol. Taleren 
retter ordet til Sametingets mØteleder, og skal holde seg 
strengt til den sak som er under behandling. 

Taletiden for en saksordfØrer eller forslagsstiller i en 
sak skal ikke overskride 15 minutter taletid. Ingen 
talere kan ha ordet mer enn to ganger under behandling av 
samme sak, fØrste gang inntil 10 minutter og andre gang 
inntil 5 minutter. 

Finner mØtelederen det nØdvendig, kan saken deles i flere 
avsnitt, dersom Sametinget gir samtykke. Taletiden for 
hvert avsnitt er den samme som for en sak. 

De ulike gruppers talsmenn får ordet i rekkefØlge. 

MØtelederen eller representantene kan foreslå satt strek 
i debatten. Når Sametinget har vedtatt å selte strek, kan 
det i Jd:: e f r to mm e s nyt t for ~; ] cH) i sak en. 
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§ 24 Replikkdebatt 

MØtelederen kan gi adgang til replikk-debatt. Et enkelt 
innlegg skal da ikke overskride 2· minutter, og hele 
replikkdebatten skal ikke overskride 15 minutter. 

§ 25 ProtokolltilfØrsler 

I hver sak skal det gis adgang til protokolltilfØrsel. 
Denne skal fremmes skriftlig til mØtelederen under 
forhandlingene. 

§ 26 Spørsmål til Sametingsrådet 

Det er adgang for representanter å rette spØrsmål til 
Sametingsrådet under Sametingets plenumsmøte. Spørsmålet 
må leveres skriftlig til møtelederskapet senest en uke 
fØr Sametingets plenumsmøte, og gjøres kjent for 
representantene før forhandlingene i Sametinget tar til. 
SpØrreren får opptil 5 minutter og svareren opptil 10 
minutters taletid. Det er adgang til et kort 
tilleggsspØrsmål og svareren får opptil 5 minutter 
taletid. 

KAPITTEL 5 AVSTEMNINGER 

§ 27 Avstemningsordningen 

Når de talere som har tegnet seg, har hatt ordet, 
erklærer mØtelederen debatten for avsluttet. Saken tas 
opp til avstemming. 

Foreligger det flere forslag i en sak , skal mØtelederen 
sette hvert av dem under avstemning i logisk rekkefØlge. 
Avstemningsmåten må være oppgitt og godtatt på forhånd. 

De enkelte forslag kan også tas opp til avstemning etter 
hvert som de fremmes. 

Alle tilstedeværende representanter har plikt til å 
stemme for eller i mot ved avstemning etter § 29 a og b. 

En representant som ikke er tilstede i salen når møte
lederen erklærer at en sak er tatt opp til avstemning, 
deltar ikke i avstemningen. De representanter som er til
stede, m~ ikke forlate salerl fØr avstemningen er ferdig. 
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§ 28 Avstemningens gyldighet 

For at vedtak i Sametinget skal v~re gyldige, kreves det 
at de er fattet med flertall av de stemmer som er avgitt, 
hvis ikke annet er bestemt i denne forretningsordenen. 

Står stemmene likt, gjør mØtelederens stemme utslaget, 
unntatt hvor annet er bestemt i dette reglementet. 

§ 29 Avstemningsmåter_ 

Avstemningen ordnes på en av fØlgende måter: 

a) Ved at mØtelederen oppfordrer enten de representanter 
som er imot et forslag, eller de som er for, om å 
reise seg. MØtelederen kan da foreta kontravotering. 
Alternativt kan voteringsanlegg nyttes. 

b) Ved navneopprop. Finner mØtelederen at det må være 
unØdvendig med navneopprop, men en representant setter 
fram krav om opprop, avgjØr Sametinget avstemnings
måten uten debatt ved avstemningen etter bokstava. 
Likeledes skal det brukes navneopprop dersom det fØrst 
er holdt avstemning som nevnt under a, men mØtelederen 
eller en fjerdedel av de som stemmer erklærer at 
utfallet ikke kan regnes som sikkert. Oppropet i 
Sametinget begynner med den valgkrets og den repre
sentant hvis nummer er trukket ut ved loddtrekning på 
forhånd. 

c) Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten 
brukes bare ved valg. 

De som stemmer, skal på seddelen skrive navnene på de 
personer som de stemmer på og personlig legge 
seddelen i urnen. Stemmer noen på flere enn det skal 
velges, skal det eller de navn som står sist på 
stemmeseddelen ikke telles med. 

§ 30 Avstemninger etter § 29 a, b og c_ 

a) Ved avstemning etter § 29 a og b avgjøres saken ved 
vanlig stemmeflertall, dvs. over halvparten av de 
avgitte stemmer. viser avstemningen like mange stemmer 
for og imot, gjør mØtelederens stemme utslaget. 
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b) Ved avstemning etter § 29 c er et enkelt flertall, 
dvs. flere stemmer enn for noe. annet forslag, av
gjØrende for utfallet av valget, dersom det ikke i 
reglement eller i det enkelte tilfelle er bestemt at 
det skal kreves mer enn halvparten av stemmene for at 
noen skal regnes for valgt. Dersom noen har levert 
blanke stemmesedler, skal disse tas med ved opptell
ingen når det gjelder å slå fast om tinget er beslut
ningsdyktig, men de skal ikke telles ved selve stemme
oppgjøret. 

Dersom hØyeste stemmetall ved avstemningen faller likt 
på flere, kan hvert medlem av vedkommende ting straks 
kreve ny avstemning mellom de kandidater som har opp
nådd likt stemmetall. Kommer ingen med slike krav, 
eller blir stemmetallet likt også ved ny avstemning, 
skal valget avgjøres ved loddtrekning. 

§ 31 Avstemning ved ansettelser. 

Ved ansettelser gjelder fØlgende regler: 

Hvis ingen får mer en halvparten av de stemmer som er 
avgitt, holdes ny avstemning. Det kan fØr ny avstemning 
fattes vedtak om at det bare skal stemmes på to eller 
flere av den som ved fØrste avsterning har fått hØyest 
stemmetall. Ved neste avstemning regnes den for ansatt 
som har fått flest stemmer (enkelt flertall). Hvis 
ansettelsen fremdeles ikke er avgjort fordi flere har 
fått like mange stemmer treffes avgjØrelsen ved lodd
trekning. 

KAPITTEL 6 PROTOKOLLERING OG EKSPEDISJON AV SAKENE 

i 32 Protokollering av forhandlingene 

Sametingets mØtelederskap sørger for at det fØres 
protokoll fra Sametingets forhandlinger, der forslag, 
taleliste, voteringer og vedtak registreres. 

MØtelederskapet underskriver forhandlingsprotokollen for 
hvert m1)te. 

Det foretas fullstendige opptak av forhandlingene i 
Sametingets plenumsmØte. Sametinget fastsetter nærmere 
regler for utskrift av forhandlingene. 

§ 33 Underretning om vedtak 

Det ska} etter hvert møte sendes utskrift av Sametingets 
møteprotokoll til Sametingets representanter og 
vararepresentanter. 

, . 
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Presidenten sørger videre for at underretning om vedtak 
og om melding fra offentlige myndigheter blir sendt rette 
vedkommende uten unØdig opphold. 

Sametinget kan fastsette nærmere regler for omfanget av 
underretning av vedtak. 

§ 34 Oppbevaring av dokumenter 

Sametingets president sørger for at Sametingets, 
Sametingsrådets og hovedkomiteenes protokoller og 
dokumenter holdes forsvarlig oppbevart og ordnet. 

KAPITTEL 7 HOVEDKOMITEEER 

§ 35 Neds~ttelse av hovedkomiteer 

Sametinget nedsetter disse faste hovedkomiteer: 

Hovedkomite for undervisning og forskning med 5 medlemmer 
Hovedkomite for næringer, natur og miljØ med 7 medlemmer 
Hovedkomite for rettigheter med 6 medlemmer 
Hovedkomite for sosial- og helsespørsmål med 5 medlemmer 
Hovedkomite for kul t.ur og språk med 6 medlemmer 
Hovedkomite for organisasjons- og konstitusjonsspØrsmål, 

med 5 medlemmer. 

Komiteenes medlemmer velges av og blant Sametingets faste 
representanter. Kun de representanter kan velges i en 
komite som ikke er valgt til Sametingsrådet eller en 
annen fast hovedkomite. 

Sametinget nedsetter hovedkomiteene slik at Sametingets 
grupper er best mulig representert. Sametinget velger 
også komiteens ledere og nestledere slik at Sametingets 
grupper er best mulig representert. 

§ 36 Saker til behandling i hovedkomiteer 

Alle saker som Sametingsrådet legger fram for Sametinget 
til endelig vedtak, skal forberedes i en hovedkomite. 
Dette omfatter dog ikke saker Sametinget har fastsatt en 
annen behandlingsform for. 

For hver sak velger hovedkomiteen en saksordfØrer som 
redigerer komiteens innstilling og legger den fram for 
Sametin<}et. 

Komit.eenc kan foreta reIser o<} befarin<}er hvis d~n finner 
det påkrevd for sitt arbeid dersom Sametin<}srådet eller 
presidenten i Sametinget har gitt sitt samtykke. 
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Sametinget kan på etthvert tidspunkt henvise en sak til 
komitebehandling. 

§ 37 MØteplikt i hovedkomiteene 

Medlemmene har samme plikt til å møte i komiteene som til 
å møte i Sametinget. Forfall skal meldes til komite
lederen. En vararepresentant som blir innkalt, trer inn 
l den komite som representanten sitter i. 

§ 38 Hovedkomiteenes funksjonstid 

Hovedkomiteenes funksjonstid kan ikke overskride 
valgperioden. Dersom noen av medlemmene velges til 
Sametingsrådet, trer denne ut av hovedkomiteen og nytt 
medlem velges. 

KAPITTEL 8 ANDRE BESTEMMELSER 

§ 39 Administrasjon 

Sametinget har egen administrasjon. 
Personalet tilsettes i fØlge gjeldende personalreglement 
godkjent av Sametinget. 

§ 40 Arsmelding 

Den årlige melding om Sametingets virksomhet vedtas av 
Sametinget snarest det påfØlgende år, hvoretter meldingen 
sendes til Kongen (jf. sameloven § 3-1). 

§ 41 Andre retningslinjer 

Sametinget kan fastsette retningslinjer for Sametingets 
råd, Sametingets mØtelederskap, Sametingets 
hovedkomiteer og administrasjon. 

§ 42 Forberedende fullmaktskomite 

I siste plenumsmøte i valgperioden velges av og blant 
Sametingets representanter en komite på 5 medlemmer med 
like mange varamedlemmer til fore11lpig prøving av full·· 
maktene for represent.antene oq vararepre::;entantene i d,~t. 
nye sameting. Samtidig velges leder og nest.leder. I kom i 
b::·'.""ll be/.r medlemmene være så vidt: muliq (]t~oqrafisk fordelt 
på VAlgkretsene. 
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Komiteen skal s~ langt det er nØdvendig, gjennomgå og 
gjøre rede for innholdet av de dokumenter som er kommet 
fra kretssamevalgstyrene og for alle klager og ankemål 
som er sendt inn i rett tid, dersom de har noe å si for 
fullmaktsavgjØrelsen. Komiteen har på vegne av 
Sametinget fullmakt til å skaffe fram alle opplysninger 
som den finner nØdvendig i denne sammenheng. 

§ 43 ForelØpig innstilling 

Komiteen skal, fØr Sametinget trer sammen. levere en 
forelØpig innstilling til Sametingets administrasjon om 
alle valg- og fullmaktsspørsmål som den regner med kan få 
innvirkning på sammensetningen av det nye sameting. Dagen 
fØr Sametinget trer sammen, slutter den forberedende 
fullmaktskornite å fungere. 

Må den foreberedende fullmaktskornite gl sin forelØpige 
innstilling fØr den har skaffet fram de nØdvendige 
opplysninger om hver enkelt fullmakt. skal det gjøres 
særskilt rede for årsakene til forsinkelsen, og når et 
endelig resultat kan foreligge. 

Den forelØpige innstilling Og alle bilag til den, skal i 
registrert stand. legges fram for fullmaktskomiteen i det 
nye sameting straks denne trer sammen. Innstillingen må 
ikke offentliggjØres av den forberedende fullmaktskomite. 

§ 44 Forretningsordenens gyldighet 

Denne forretningsorden trer i kraft når Sametinget har 
vedtatt det. 

Sametinget godkjenner forretningsorden på det fØrste 
plenumsmøte i et nytt kalenderår. 

Josef Vedhugnes fremmet fØlgende merknader (på norsk): 

Endringsforslag til Prg. 11: 

1. President, visepresident og 3 medlemmer til Sametingsrådet 
velges av og blant Sametingets representanter. 

Valg til ~3amet.::inqsr;\(jet :3kjer :'3amlet ved sær:3kilt avstt"'mn.l.tFJ 
på fremsatte listeforslag. 
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Det er ikke anledning til å kummulere, stryke eller overfØre 
kandidater fra en liste til en annen. 

Kandidatene på et listeforslag er valgt når ·lista har fått 
mer enn halvparten av avgitte stemmer ved fØrste votering. 

Oppnår ingen liste mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 
foretas en ny avstemning. Kandidatene på en liste som da får 
flest stemmer (enkelt flertall) er valgt. 

Har flere fått samme stemmetall, foretas ny avstemning blant 
disse. Oppnår disse kandidatene like mange stemmer ved denne 
avstemning, avgjØres valget ved loddtrekning. 

2. President og visepresident velges blant Sametingsrådets med
lemmer. 

En kandidat er valgt til henholdsvis president og visepresi
dent, dersom vedkommende har fått mer enn halvparten av av
gitte st:emmer ved ft,ilrste votering. 

Oppnår ingen mer enn halvparten av de avgitte stemmer, fore
tas en ny avstemning. Kandidat som da får flest stemmer 
(enkelt flertall) er valgt. 

Har flere fått samme stemmetall, foretas ny avstemning blant 
disse. Oppnår disse kandidatene like mange stemmer ved denne 
avstemning, avgjØres valget ved loddtrekning. 

Ing-Lill Pavall fremmet fØlgende merknader (på norsk): 

Merknad til § 17: 

Organisasjons- og konstitusjonskomiteen vurderer hvordan 
gjentatte forfall og permisjoner skal behandles. 

Merknad til § 12: 

Sametingsrådets beslutningsdyktighet forutsetter at møte
innkallingen er foretatt på vanlig måte. 

Merknad til § 16: 

Som 2.ledd: Sakslista godkjennes av Sametingets plenum. 

Merknad til § 18: 

Det skal st.d "me!jtel.:,derskap" .L stedet for "mejlteleder". 
Sametingets mØteledelse gis her myndighet til å bestemme 
at spørsmålet om hvorvidt Sametingets plenumsmøte skal 
lukkes under behdndl.i.nq aven enkelt sak, blir drepft.et for 
1 ukkede dq;rer. 
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Merknad til § 33 som oversendes organisasjons- og konstitusjons
komiteen til videre behandling: 

Representantene får tilsendt sakspapirer til alle rådsmØtene 
med vedtak i rådet. 

Endring av § 44, 1.ledd: 

1.ledd skal lyde: Denne forretningsorden trer i kraft fra det 
tidspunkt Sametinget bestemmer. 

Maret Guhttor fremmet fØlqende merknader (på norsk): 

Tillegg til § 9, etter 1. setning i 2.ledd: 

Til mØtelederskapet velges 3 varamedlemmer. 

Tillegg til § 14, etter 1. setning: 

Leder og nestleder velges av Sametinget. 

John H. Eira fremmet fØlqende merknad (på norsk): 

Til § 20, 1.ledd: 

Sametingets hovedspråk er samisk 

Terje K. Haugen fremmet fØlgende merknader (på norsk): 

Under punkt 3.4.3.2 Komite for undervisning og forskning 
tas med et punkt om næringsrelatert undervisning. 

Under punkt 3.4.3.3 Hovedkomite for næring, natur og miljØ 
tas med et punkt om turisme/reiseliv. 

Ole H. Magga fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

1. Sametingets forretningsorden vedtatt under sak 19/90 settes l 

kraft fra 1.juni 1990: 

2. Sametingsrådet er en viderefØring av Sametingsstyret valgt i 
medhold av det midlertidige reglement gitt ved kgl.res. av 
28.juli 1989 og trer inn i alle funksjoner, rettigheter og 
plikter til Sametingsstyret. 

3. I henhold til Same loven § 3-1 2.1edd 2.pkt. settes det 
midlertidige reglement ved kgl.res. av 28.juli 1989 ut av 
kraft fra 1.juni 1990. 
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2 VOTERING 

Organisasjonskomiteens innstilling med Ole Henrik Maggas forslag 
til vedtak ble enstemmig vedtatt med unntak av"§ 44 fØrste ledd, 
som ble enstemmig vedtatt å lyde slik det fremgår av Ing-Lill 
Pavalls merknader. 

De fremsatte merknadene ble oversendt Hovedkomite for organisa
sjon og konstitusjon. 

SAK 20/90 VALG AV VALGKOMITE 

1 FRAMSATTE FORSLAG: 

Olav Andersen fremmet fØlgende forslag på valgkomite: 

Medlemmer: 

Olav Andersen 
Mary Mikalsen Trollvik 
Inger Juuso 
Maret Guhttor 
Egil Olli 

Leder: Olav Andersen 
Nestleder: Maret Guhttor 

2 VOTERING 

Varamedlemmer: 

Ingrid Wernberg 
Alf Nystad 
Svein H. Bårdsen 
Ivar Simonsen 
Inger A. Johansen 

Olav Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 

SAK 21/90 SAMETINGETS VIRKSOMHETSPLAN FOR 1990 

1 DOKUMENTER 

- ForelØpig strategiplan for perioden 1989-1993 
Administrasjonens arbeidsutkast 

- Utskrift av 05.03.90 av Sametingets forhandlinger l sak 9/90 

2 FRAMSATTE FORSLAG: 

Sametingsstyrets innstilling: 

Sametingets prioriteringer av tiltak for Sln virksomhet 1 år t 

fremgår av vedlagte virksomhetsplan for 1990. 
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Haret Guhttor fremmet fØlgende merknad: 

Tillegg til delmål 2.4: 

Sette Sametinget i stand til å utøve sin politiske virksomhet og 
lØse sine oppgaver. 

3 VOTERING 

Sametingsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

SAK 22/90 TILSETTING AV DIREKTØR 

Representant Inger A. Johansen fratrådte møtet under behand
lingen av saken p.g.a. inhabilitet. 

1 DOKUMENTER 

- Utlysningsteksten for stillingen 
- Utvidet sØkerliste 
- Saksfremstilling i sak S 83/90 

Uttalelse fra tjenestemannsrepresentantene l PU 

2 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

1. Per Edvard Klemetsen tilsettes som direktØr for Sametinget i 
åremålsstilling for 6 år. 

Som reserve til stillingen antas 

1. Aslak Nils Sara 
2. Leif Dunfjeld 

2. Tilsetting skjer på de utlysningens vilkår og vilkår som 
framgår av Personalreglement for Sametinget av 30.01.1990 
samt relevant lovgivning (bl.a. tjenestemannsloven, tjeneste
tvisteloven, pensjonskasseloven) . Det tas forbehold om for
hold vedrØrende arbeidsoppgaver og arbeidssted til Sametinget 
har ved t:a t. t. endel i9 o l:qanisas jonsp lan 09 loka l i.ser ing a v 
admj.nistrasjonen. 
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Nils Jernsletten fremmet fØlgende forslag (på norsk): 

Jeg foreSlår at sØker nr.3 Aslak Nils Sara tilsettes som 
direktØr, og sØker nr.2 Per Edvard Klemetsen o~ sØker nr.1 
Leif Dunfjeld rangeres som reserve i nevnte rekkefØlge. 

John J_ Nordfjell fremmet fØlgende forslag (på norsk): 

Leif Dunfjeld tilsettes i stillingen som direktØr. 

3 VOTERING 

Ved avstemning på tilsetting av direktØr ble resultatet: 

Per E. Klemetsen 
Aslak Nils Sara 
Leif Dunfjeld 

22 stemmer 
10 st.emmer 

4 stemmer 

Per E. Klemetsen ble t.ilsat.t i stillingen som Sametingets 
direktØr. 

Som 1. reserve: 

Styrets innstilling Aslak Nils Sara 
Ruth Rye Josefsen foreslo: Leif Dunfjeld 

20 

Aslak Nils Sara ble tilsatt som 1. reserve mot 2 stemmer som ble 
avgitt for Leif Dunfjeld. 

Som 2. reserve: 

Styrets innstilling : Leif Dunfjeld 

Leif Dunfjeld ble tilsatt som 2. reserve mot 1 stemme. 

SAK 23/90 LOKALISERING AV SAMETINGETS ADMINISTRASJON 

1 DOKUMENTER 

- Brev av 22.02.90 fra Kommunaldepartementet 
- SØknad av 08.02.90 fra Kard:3 jok kommune til Kor"! om midlr~L ti 1 

innredning av plenumssal for Sametinget 
- Notat fra Per A. Bær: Lokalisering av Sametingets 

admi ni st.ras jon 
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2 FRAMSATTE FORSLAG: 

Sametingsstyrets innstilling: 

Sametingets administrasjon er en direkte viderfØring av Norsk 
sameråds administrasjon som har vært lokalisert til Karasjok 
siden rådet ble opprettet i 1964. Sametinget har ifØlge 
samelovens § 3-1 trådt inn i alle funksjoner, rettigheter og 
plikter som Norsk sameråd hadde. En viderefØring av 
administrasjonen har gjort at kontinuiteten kunne ivaretas og 
virksomheten slapp å stoppe opp ved overgangen til Sametinget. 
Den nåværende administrasjonen er godt etablert i Karasjok, og 
Sametinget finner ikke nok tungtveiende grunner til å foreslå en 
annen lokalisering av tingets administrasjon. 

Lokalisering av administrasjonen og en eventuell fast mØtesal 
til Sametinget bØr ses i sammenheng. Sametinget antar at 
plenumsmøtene som regel vil holdes i Karasjok. 

Sametinget sier seg tilfreds med det initiativ Karasjok kommune 
har vist overfor Sametingets behov for lokaler, både administra
tivt og politisk. Når det gjelder den aktuelle sØknaden om 
midler fra Karasjok kommune til Kommunaldepartementet, mener 
sametinget at ~~ sal for flerbruk vil også kunne brukes til 
Sametingets samlinger. 
Om Karasjok kommune får tildelt de omsØkte midler til innredning 
av salen, bØr det om mulig være med en klausul som gir 
Sametinget anledning til å benytte salen kostnadsfritt i 10 år. 

Ruth Rye Josefsen fremmet fØlgende forslag: 

Sametingets administrasjon bØr legges til Lakselv i Porsanger 
kommune. 

3 VOTERING 

Sametingsstyrets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer som ble 
avgitt for Ruth Rye Josefsens forslag. 

SAK 24/90 REINDRIFTENS SITUASJON 

1 DOKUMENTER 

- Totalregnskap for reindriftsnæringen. Regnskap 1988. Budsjett 
1939 

- NIBR-rapport 1990 nr.'1 Reindrift, samfunn og befolkning i 
Finnmark 

- SatelitL.und,.:·r~,1)kelser LandsaL 5/Ti"', FORUT. 
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2 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

Innledning 

Den sene:r:e tids utvikling i reindriftsnæringen oppfatt.es bå.de av 
ansvarlige myndigheter og andre berØrte parter å være ytterst 
alvorlig. Situasjonen blir betegnet slik at det kreves omfatt
ende tiltak og behov for nye lØsninger for å mØte de problemer 
reindriften er kommet i. Mange trekker en parallell til den 
ressurskrisen som fiskerinæringen er inne i, og at situasjonen 
for begge næringer er et sammenbrudd i naturens egen bæreevne. 

Alvoret i situasjonen har sammenheng med den ubalanse som er 
tilstede mellom utøvere, antall dyr og beitegrunnlaget. Det er 
en overkapasitet i reindriften med både for mange reineiere og 
for mange dyr. For å sikre ressursgrunnlaget og gjøre rein
driften til en bærekraftig næring, vil det være nØdvendig å 
foreta en reduksjon i reintallet som igjen kan fØre til at 
eksistensgrunnlaget for mange utøvere vil falle bort. 

Sammenstilt med et lokalt arbeidsmarked som ikke kan gi alter
nativ sysselsetting for de som rammes, gir omfattende samfunns
messige konsekvenser som ikke kan lØses av næringen alene eller 
av de lokalsamfunn som blir skadelidende. 

Situasjonen, uansett problemlØsning i næringen, stiller derfor 
meget store kravet bredt samarbeid hvor næringens egne repre
sentanter, berØrte kommuner og de statlige myndigheter må finne 
frem til forenlige og hensiktsmessige lØsninger. 

4.2 Vilkår i reindriften 

Selv om reindriften er underlagt svært ulike vilkår fra nord til 
sØr, kan en generelt si at det er god produktivitet og inntjen
ingsevne i reindriften under forutsetning at næringen får vern 
og aksept på de rettigheter som den er avhengig av og som er 
fastslått i lovverket. Inngrep og virksomhet fra ulike sektorer, 
som er lite forenlig med en optimal driftsform, har lagt betyde
lige hindringer i veien for å skape en bærekraftig næring. Press 
utenfra som har innskrenket drifts- og beitearealene er også en 
faktor som må tas i betraktning når dagens pressede situasjon 
skal tas opp til drØfting. Annen virksomhet som enten er blitt 
betraktet som mer samfunnsnyttig eller nØdvendig har hindret 
reindriften selv i å orqani.:oere sin na:ring slik en helst har 
villet. 
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Den samiske reindriften i nord er i stor grad et tradisjonelt 
foretagende, i den forstand at nedarvede. lokale kunnskaper og 
vel utprØvde driftsformer har vært bestemmende for den daglige 
driften. Rammen rundt n~ringens aktiviteter hai vært mer eller 
mindre uformelle regler og bestemmelser i siida-systemet. Det er 
fØrst de siste 10-15 årene, særlig gjennom reindriftsloven av 
1978 og avtaleverket fra samme tid, som for alvor tok til å 
regulere næringen innenfra. Integreringen i det norske 
forvaltningssystemet har ikke vært problemfritt, hvor en noe 
usikkert og famlende har prØvd å skape et Økonomisk grunnlag for 
næringen. 

Den ene tilskuddsordning har avlØst den andre alt ettersom nye 
utilsiktede konsekvenser har dukket opp. Arsakene synes å ligge 
i en manglende helhetlig forståelse for reindriftens kulturelle
og Økonomiske særtrekk. Det store kunnskapstilfang som utøverne 
selv besitter, og som har utviklet seg gjennom lang tid, har 
ikke i tilstrekkelig grad blitt utnyttet i den moderne utforming 
av næringen hvor Økonomiske og mer teknologiske prinsipper 
teller. Den krise, de indre motsetninger og konflikter som en 
i dag opplever særlig i de to største beiteområdene, må til··· 
legges mye en forvaltningspolitikk som ikke har sett sammen
hengen mellom de ulike deler av næringen. 

4.3 Forskning og viten om reindriften 

All kunnskap og viten om reindrift har vært et samisk kulturelt 
anliggende som har vært lite tilgjengelig for den norske om
verdenen. Den er vel ingen næring i landsdelen som har vært 
omfattet med så mange fordommer og misforståelser som nettopp 
reindriften. Dette har i stor grad bidratt til liten forståelse 
og aksept av næringen i storsamfunnet. 

Utdanningen i reindriften er en nØkkelfaktor om næringen skal 
kunne mØte fremtidens utfordringer. Det må legges vekt på en 
kombinasjon avfiadisjonelle kunnskaper og ferdigheter sammen
holdt med innsikt i Økol6gi og Økonomi slik at verdigrunnlaget 
orienteres mot produktivitet istedenfor hØyt antall dyr som i 
sin tur motvirker hØY produkt.i vi tet. 
Utdanningen må være både praktisk og teoretisk på videregående 
skolenivå og utbygges slik at den danner grunnlag for hØyskole
studier. Hele utdanningen må ha en klar profil innrettet mot de 
generelle mål for næringen. 

Reindriftsforskningen er av forholdsvj.s ny dato, og har i altfor 
stor grad dr,.~id se.g om det.aljer i biologi og qlkonomi. 
En l i.t,'., ::;ystemati:3k og underbyqd v.l ten om sammenh(:~ngen mellom 
Ilt't,ve1' I beite, dyr 09 drift.sform ha.r til n%i frembrakt mc:c el Jr:}' 
mindre holdbdrc post.lll~tteI om reindriftens toi:al'2 situa~:;jo!l. 
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SkjØnnsmessige vurderinger og usikker tolkning av tallmateriale 
har i for stor grad gitt premisser for d~n politikk som skal 
fØres. Det finnes ingen dokumentert kunnskap, et holdbart 
grunnlagsmateriale for å vurdere reindriften tdtale situasjon 
skikkelig. Totalregnskapet over reindriftens Økonomiske og 
samfunnsmessige betydning må omfatte langt mer en statistikk 
over kjØttproduksjon. 

Kommunikasjonen mellom forskerne og utØverne må styrkes. Idag 
opplever utøverne forskerne altfor meget som noe som kommer 
utenfra og som de selv ikke identifiserer seg med, men som de 
ofte bare ser kortsiktige vinster av. 

Det er nylig blitt fremlagt forskningsrapporter både fra NIBR 
avd. Nord-Norge (Norsk institutt for by- og regionforskning) og 
FORUT (Forskningsstiftelsen ved UiTØ) som hver på sin måte har 
tatt for seg situasjonen i reindriften. Dette er prisverdig, 
fordi en her har fått fremlagt en del materiale som viser den 
tilstand næringen er kommet opp i. De fakta som presenteres, og 
som er godt faglig underbygd, kan ikke en fremtidig reindrifts
politikk unnlate å ta stilling til. Det foreligger nå et grunn
til å ta de nødvendige beslutninger på. 
Vilket verdivalg som en vil velge for å bringe næringen inn i en 
positiv utvikling, må være opp til de berØrte parter å finne om
forente lØsninger på. NIBR-rapporten inneholder i tillegg til en 
bredt anlagt problemanalyse forslag til strategier og tiltak som 
kan være anvendbare lØsninger på det problemkompleks næringen 
sliter med. 

4.4 Reindriftsloven og avtalesystemet. 

Reindriftsloven er med på å fastsette rammer for næringens 
rettigheter og plikter. Formålet er en samfunnsØkonomisk 
utnytting av beiteressursene, sikre trygge og sosiale kår og å 
bevare reindriften som en viktig kulturfaktor. Det kan være 
problematisk å forene den Økonomiske og kulturelle dimensjonen i 
en Ønsket utvikling. 

Reindriftsavtalen fastsetter stØrrelse og type av Økonomiske 
overfØringer hvert år. De overordnede mål er utgangspunket for 
avtalen hvor også faglige, sosiale, organisatoriske og eventuelt 
andre spørsmål tas opp til behandling for å styrke næringen. 
Det. er klart at. avtaleverkpt vil være det viktigste virkemiddel 
til å få til den utviklinq en helst rj\tlsker. 

Sametinget: st.<;H.ter det syn at en i ut.gaw}spunktet som en bevis:=:;t. 
strateqi vil benytte positive virkemidler for å Cå til en ,!,nsket 
utvikling av n~ringen. 
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Men det er en svakhet med reindriftsloven at den ikke inneholder 
et formelt regelverk til å styre interne forhold. Det interne 
normsystemet er ikke regelfestet. Særlig· når det gjelder for
holdene på vinterbeitene viser dette seg å vær~ en svakhet. 
Det har vist seg at knappe beitearealer har fØrt til store kon
flikter og motsetninger innad i reindriftssamfunnet. Prinsippet 
om den sterkedes rett gjelder for sterkt, det må derfor til en 
sterkere regulering av f.eks. retten til vinterbeite i felles
beiteområdene. Det er ikke lenger grunnlag for at en på uformelt 
vis, gjennom tidligere sedvane, kan komme frem til lØsninger som 
vil tjene partene. Dagens rammebetingelser hvor særlig beite er 
en minimumsfaktor gjør det nØdvendig å få inn klare bestemmelser 
som kan regulere driften bedre. 

Djstriktenes forvaltningsmuligheter er idag altfor svake fordi 
tillitsmannsapparatet mangler både underlag for fremtidsrettede 
beslutninger og det mangler også sanksjonsmuligheter og instru
menter til gjennomfØring av vedtakene. Ansvar for egen forvalt
ning må kombineres med egnede virkemidler. 

4.5 Reindriften som kulturfaktor 

utviklingen i reindriften som i fra mange hold konkluderes med 
at reintallet må reduseres, vil få konsekvenser både nærings
messig og kulturelt. Det er i dag god rekruttering til rein
driften, spesielt i de sentrale reindriftskommunene Karasjok og 
Kautokeino. Store barnekull etter krigen vil nå inn i næringen. 
Det er positivt at reindriften som en ren samisk næring virker 
attraktiv på ungdommen. Det vil på sikt virke konsoliderende for 
samisk kultur, i en tid hvor ytre press og påvirkning virker 
uniformerende og kulturelt Ødeleggende. At ungdommen har en 
sterk lokal tilhØrighet og vil satse på reindrift må betraktes 
som uttrykk for et kulturelt valg. 

I tillegg er reindriften den eneste næring hvor samisk språk 
har overordnet status, brukes aktivt og er levende. Det samiske 
språket i vår tid vil avhenge sterkt av både store samiske 
lokalsamfunn og aven næring som språklig sett er entydig og 
stabilt. Reindriftens stilling som samisk kulturbærer er så 
sentral at en svekkelse av næringen vil ramme det samiske 
kultursamfunn såvel språklig som identitetsmessi~. 

Reindriften har i bet.ydelig grad tjent som et: kul t.urel t. 
tilfluktssted under den fornorskningspoJitikk som aktivt ble 
drevet til 1960~årene og hvis virkninger vi fremdeles i hØY grad 
mcrkpr. Dette er en viktig bakgrunn som må tas i betraktning for 
å forstå hvorfor næringen fortsatt har cn slik tiltrekningskraft 
o v e r ror Il fl q C :0;;\ III er. Ved i k k c' å l e 'J q (~ t i l re t te [ o r rO' L .. sam i ::;; k 
ljv" utenfor reindriften har myndighetene ogsA på denne måten 
meqet direkte lagt opp til den utviklinq vi idag ser. Dette er 
situasjonen fort~att. Derfor kan ikke reindriften betraktes 
end imens j onal t. ",om kun en nær inq 09 ikkl:'~ noe mer. 
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4.6 Kvinner i reindriften 

Kvinner i reindriftsnæringen har tradisjonelt stått sterkt som 
selvstendige reineiere med egne rein og merker.- Reindrifts
lovgivningen sammen med avtaleverket har imidlertid redusert 
kvinnens stilling som selvstendig utøver i næringen. Loven 
knytter rettigheter og plikter som næringsutØver kun til en 
person i familien. Denne individuelle retten tilfaller som regel 
mannen. Ved tildeling av nye driftsenheter blir det lagt vekt på 
yrkespraksis i næringen. Gjennom de gjØremål som direkte knyttes 
til utØvelsen av reindrift, er mannens utgangspunkt bedre for å 
få tildelt driftsenhet. Kvinner med små barn og større plikter 
med omsorgsarbeid gjør det vanskeligere å skaffe seg den 
yrkespraksis som er nØdvendig for å få tildelt driftsenhet. 
Kvinners arbeid i tilknytning til reindriften vurderes ikke på 
lik linje med mannens arbeid, og det må derfor vurderes om ikke 
driftsenheten bØr knyttes til hushold og ikke til enkeltpersoner 
for dermed bedre å sikre kvinnens rettsstilling i næringen. Et 
svakere utgangspunkt for kvinner til å få tildelt driftsenhet 
kan forårsake skjev kjØnnsmessig rekruttering til nærlngen. 

4.7 Alternativ sysselsetting 

Det er flere negative forhold som lØper sammen og som gjØr det 
ytterst problematisk å redusere både reintallet og antall rein
eiere. Et smalt og ensidig lokalt arbeidsmarked vil ikke kunne 
tilby alternativ sysselsetting til de som må ut av reindriften. 
Lav utdanning og ensidig yrkeserfaring gjør i tillegge det 
vanskelig å rekruttere folk til stillinger som krever noen grad 
av faglig utdanning og kompetanse. Slik det også blir pekt på i 
NIBR-rapporten vil det selv med et vellykket jobbskapingsprogram 
på kort sikt oppstå en strukturell ledighet ved en for hurtig 
avskalling fra reindriften. Strategiene for en utvikling i rein
driften må derfor sees i sammenheng med situasjonen i arbeids
markedet og programmer for kompetanseoppbygging og utdanning. 

I rapporten fra NIBR blir det pekt på at verken kommune, fylkes
kommune eller staten har utarbeidet noen plan eller er forberedt 
på å møte de utfordringer en vil stå overfor ved en avskalling 
fra reindriften. En omstilling i næringen vil ha så store sam
funnsmessige ringvirkninger at tiltak ikke utelukkende kan 
knyttes til reindriften alene. Det må utarbeides helhetlige 
plantiltak hvor arbeidsplasser, utdanning og omstillings
ordninger blir sett i sdmmenhen9. 
De virkemid1 er som mync1 j'jbet.ene har t.a t.i.: i bruk 9 j ennom Ol over-
garlgssLØtteordningen for reindriftsutØverp som frivillig Ønsker 
å avvikJe 5in nd~rj_ng ( jfr. Si.:.meld.nr.13 197475) 09 s~~ne.re. 

gjennom reindriftsavtalen, har ikke fØrj-. til de Ønskede reslJl
t.ater. En dL=;ak ka.n v,:n:e at. en ikke har skapt. et. reelt alt.erna 
tiv til ~'lrbej_d og funksjon ut.enfor reindrifb?-n. 
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Med den omstillingen som er lansert er det ikke tilstrekkelig at 
arbeidsformidlingen kun kan tilby tidsbegrensede sysselsettings
tiltak. Oppgavene er så omfattende at v~Yken næringens egne 
organer, kommunene, fylkeskommunen eller staten kan forholde seg 
passive. 

Arbeidsformidlingen må opprustes og tilfØres mer midler for å 
igangsette arbeidsmarkedstiltak og det bØr også vurderes å 
opprette kommunale omstillingsfond. Med den sterke lokale 
tilknytning blant befolkningen må strategier for omstilling og 
utdanning ta utgangspunkt i de lokale forutsetningene slik at 
det gir muligheter for arbeid og fortsatt tilhold i 
hjemmemiljØet. sametinget er for sin del beredt til konkret 
samarbeid om koordineringen av de virkemidler som finnes til 
alternativ sysselsetting. 

4.8 Kombinasjonsnæringer 

UtØvelse av ulike næringer, ofte i kombinasjon med hverandre, 
har alltid vært et markert trekk ved samenes tilpasning. 
A vinne forståelse og politisk aksept for denne næringsformen 
har vært en prioritert oppgave både for Sametinget og andre 
samiske organer. 

Det er å beklage at det gunstige grunnlaget som ble lagt gjennom 
NOU 1988:42 Næringskombinasjoner i samiske bosettingsområder 
ikke er blitt fulgt opp med konkrete tiltak. Dette til tross for 
at næringskombinasjoner pekes på som viktige forutsetninger for 
bosetting og fremtidig utvikling i nord. Distrikts- og minori
tetspolitiske hensyn burde gi politisk forpliktelser til aktivt 
å fØlge opp de konstruktive forslag som utredningen fremmer. 

Oppstart av et prøveprosjekt som utredningen lanserer, og som 
Sametinget har gitt sin tilslutning til, ville være av used
vanlig stor betydning sett i relasjon til dagens reindrifts
situasjon. Etablering av stØtteordninger som kunne gjøre kombi
nasjonsdrift til en bedre næringsvei, ville kunne avhjelpe både 
inntekts- og sysselsettingsvanskene i reindriften. 
Duodji og annen virksomhet som har nær tilknytning til reindrift 
ville kunne gi inntekt og sysselsetting for dem som ble berØrt 
aven omstilling i næringen, hvis det fantes stØtteordninger som 
gjorde reindriftsrelatert virksomhet til et levelig utkomme. 

4.9 Reindriftens styrende organer 

I fØlqe norsk lov har bare samer rett til å drive n~inc1rif1~. 
Rett.en e.l m.d.O. et.nisk definert, den er et. felles gode for den 
:3 Cl. m i :3 k c b tO f <) l k n i. n q. Men rei. n dr i f ten ~~ ~~ t~ Y r i fl 'J ~:; o r q ane r kon tr o 11 . 
eres imidlertia av norske politiske organer. 
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Områdestyret for reindrift blir oppnevnt av fylkestinget og 
reindriftsstyret av Landbruksdepartementet. Dette er norske 
politiske organ som reineierne må forholae seg til. De vedtak 
som der fattes kan ofte være i strid med interessene de enkelte 
reineierne har som siida-medlemmer. Den kunnskap og innsikt 
reineierne har om driftsform og forhold blir ikke tilfreds
stillende ivaretatt i dette forvaltningssystemet. Problemer kan 
oppstå som fØlge av lovgivernes uvitenhet om det samfunn de skal 
regulere. 

Når reindrift er definert å være en samisk næring, vil det 
derfor være nØdvendig å se nærmere på det forvaltningssystem som 
eksisterer i dag. Det er kun på distriktsnivå en har en sterk 
styring fra næringen selv. De aktuelle styringsorganer på hØyere 
nivå må sikre næringens egne representanter en sterkere med
bestemmelsesrett. I altfor sterk grad oppleves forvaltningen som 
styring fra utsiden og det er en for svak solidaritet mellom 
næringens utØvere og forvaltningen. Her bØr man kunne gjØre 
meget for å styrke samarbeidet mellom næringen og forvaltningen. 

4.10 Andre tiltak 

I rapporten fra NIBR konkluderes det med ai: det samlede reintall 
i Finnmark må reduseres omgående dersom målet om en bærekraftig 
utvikling skal ha noen mening. Det finns ulike lØsninger for å 
nå dette målet. Om dette skal gjøres ved å redusere antall 
driftsenheter eller innfØre bestemmelser om et Øvre reintall p~. 
driftsenhet i områder der det er for mye rein, er noe som må 
gjøres til et sentralt punkt for avtalepartene. Stans av nye 
driftsenheter til nye personer bØr innfØres i fØrste omgang, 
samtidig med at det innfØres en lavere pensjonsalder for 
utØverne. 

Selv om vilkårene for reindrift er forskjellig fra nord til sØr, 
bØr en sterkt vurdere om ikke bestemmelser om regulert reintall 
pr. driftsenhet kan være en mulig lØsning, slik ordningen er for 
re.indriften i det sør-samiske området. InnfØring av maksimal
kvoter med virkemidler som gjør det attraktivt å holde seg til 
et optimalt reintall er en annen måte å lØse overkapasiteten på. 
Under alle omstendigheter må antall driftsenheter og antall dyr 
pr. driftsenhet tilpasses produksjonsgrunnlaget i næringen. 

5 Oppsummering 

Reindriften representerer noe langt mer enn å være en næringsvei 
for den samiske befolkning. Ved å utvikle reindriftsnæringen vil 
en ogsA styrke den samiske kulturutviklingen generelt. 
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De næringspolitiske mål må legge mer enn bedriftsØkonomiske 
betraktninger til grunn når den fremtidige reindriftspolitikken 
skal utformes. Det samiske samfunns saml~de interesser må sØkes 
ivaretatt gjennom de tiltak som utformes. Sikring og utvikling 
av det materielle grunnlaget er den beste forutsetning for å 
kunne drive kulturvern. 

I arbeidet med å få til en vellykket reindrift må det tilstrebes 
å ha et reintall, en driftsform og en flokkstruktur som er opti
mal i forhold til de Økologiske betingelsene. 

Det foreligger en klar forpliktelse nå for alle parter til å 
bidra med sitt til at det kan fastslås felles overordnede mål 
som grunnlag for arbeidet fremover. 

Sametinget vil arbeide for: 

- Sikring av reindriftsnæringens arealer 
- Balanse mellom reintall og beiteressurser og for bedre 

produktivitet innen næringen 
- Styrke solidariteten mellom næringsutØverne innbyrdes og 

mellom næringsutØverne og forvaltningen 
- Styrke kvinnenes stilling innen reindriften 
- Varsomhet i bruk av motoriserte kjØretØY og bruk av gjerder 
_.- på lengre sikt: å påta seg et st.(,i)rre direkte ansvar for for

valtningen av reindriften. 

Ole Henrik Kagga fremmet fØlgende forslag til vedtak på vegne av 
NSR/Samarbeidsgruppen. Arbeiderpartiet og Tana Distriktsliste 
(som nytt tillegg til pkt. 5 Oppsummering etter 3. avsnitt): 

Sametinget slår fast at hovedmålsetningen er at reindriften 
også i fremtiden skal være en sentral bærer av samisk kultur og 
vil arbeid for snarlig gjennomfØring av fØlgende: 

1_ For å sikre en bærekraftig utvikling må reintallet tilpasses 
bei ter'::,s sur sene . 

2. 

J -' . 

En slik tilpasning må skje etter faglige råd. 

Sikring av reindriftens arealer og reindriftens rettigheter. 

For A oppnå hovedmålsetningen og målsetningen i punkt " må 
reinressursene fordel.es jevnere innenfor de begrensninger 
som pkt. , m .. "':c'Jf(;z'>rer. 
Det bØr skje gjennom fastsetting aven Øvre reintall pr_ 
,'lrift:3c'nhet. 
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4. Styrking av solidariteten mellom næringsutøverne, og mellom 
disse og forvaltninger samt styrking. av kontakter og 
samarbeider med andre næringer. 

5. Innflytelse på utforming av reindriftspolitikken, på 
utnevning av reindriftens styringsorganer og på lengre sikt 
å påta seg større forvaltningsansvar for reindriften. 

6. Ivareta og styrke av kvinnens stilling i reindriften. 

7. Lov- og avtaleverket bØr gjennomgåes på bredt grunnlag. 
I denne sammenheng bØr stØtteordninger og virkemidler legges 
om med sikte på en Økologisk og Økonomisk drift. Aktuelle 
virkemidler i denne forbindelse er skatte-, investerings-, 
finansierinqs-, garanti-, pensjons- og avgiftsordninger 
herunder ressursavgiftsordninger. 

Mikkel A. Gaup fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

1. Styrets forslag er et velegnet dokument i det videre 
arbeidet med saken. 

2. Som tillegg til styrets forslag under punkt 5 Oppsummering 
tas med fØlgende tilleggspunkter: 

Sametinget vil arbeide for: 

At reindriftssamene får større medbestemmelsesrett i rein
driftens styrende organer og at deres egne kunnskaper blir 
en del av det beslutningsgrunnlag som reindriftspolitikken 
skal bY9ge på. 

At reindriftslov og avtaleverk blir grundig gjennomgått. 

A opprettholde alle de ulike muligheter for sysselsetting 
som ligger i reindriften. 

3 VOTERING 

Ole Henrik Magga forslag ble vedtatt mot 8 stemmer som ble 
avgitt for Mikkel A. Gaups forslag. 

ProtokolltilfØrsel: 

Håret Guhttor fremmet fØlgende protokolltilfØrsel (på norsk): 

Sametinqets frie gruppe kan ikke gå inn for felle:3[orsL.'lq,~t fra 
NSR I Samarbeid:39t"UPP<i i TDL og ArbeidE.~rpart let:. di; fors l agf=t. kan ha 
uheldlqc konsekvenser for det videre arbeidet, som bl.a. må 
baseres på grundige utredninger. 
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SAK 25/90 MELDING OM VIRKSOMHETEN I NORSK SAMERAD OG SAMETINGET 
1989 

1 DOKUMENTER 

- Melding om virksomheten l Norsk sameråd og Sametinget 1989, 
utkast av 05.04.90 

2 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

sametinget legger med dette i henhold til Norsk sameråds 
vedtekter av 6.juni 1980 med endring av 13.juli 1984 § 4 
nr.2, melding om Norsk sameråds virksomhet for 1989, samt l 

henhold til lov av 12.juni 1987 nr.56 Om Sametinget og andre 
rettsforhold (sameloven), melding om Sametingets virksomhet for 
1989 fram for Kongen. 

John V. Aslaksen fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

Valgreglene og valgorgan (kgl.res. av 8/7-88) må tas opp til 
vurdering i Sametinget som egen sak. Dette bØr skje i god tid 
fØr neste valg. 

3 VOTERING 

Sametingsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

John V. Aslaksens forslag ble enstemmig oversendt styret til 
behandling. 

SAK 26/90 UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER FOR SAMISK UTVIKLINGSFOND 

1 DOKUMENTER 

- Kommunaldepartementets brev av 08.12.89 m/revidert utkast til 
forskrifter 

- Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). 
Overgangsregler og midlertidig reglement fastsatt ved kgl.res. 
av 28.07.89 

- Utkast til virksomhetsplan for 1990, 01.08.90 
- Forvaltningsloven, revidert utgave februar 1983 

2 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

I. FORSKRIFTER FOR SAMISK UTVIKLINGSFOND 

(GItt ved kgl. resolusjon av ... 
valtningsloven § 24 fjerde ledd 

1 9:1 O In E' cl il J e mm e .2 i 
og § 28 tredje ledd). 

f o c·~ 
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§ 1 - SAMISK UTVIKLINGSFOND 

Samisk utviklingsfond består av : 

al bevilgninger over statsbudsjettet 
bl inntekter av den lØpende virksomhet 

§ 2 - FORMAL 

SIDE 32 

Bruken av midlene har til formål å fremme tiltak av Økonomisk, 
sosial og kulturell betydning i de samiske bosettingsområdene. 

§ 3 - VIRKEOMRADE 

Samisk utviklingsfond har fØlgende virkeområde: 

1. Finnmark fylke: Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, 
Kåråsjoga gieldajKarasjok kommune, Kvalsund kommune, Por
sanger kommune, Tana kommune og Unjargga gieldajNesseby 
kommune. Hopsfjorden og Langfjorden i Gamvik kommune og indre 
Laksefjord fra Veidnes - Bekkarfjord og innover fjorden l 

Lebesby kommune. 

2. Troms fylke: Indre Kåfjord fra Nordnesodden-Soleng og innover 
fjorden i Kåfjord kommune, Spansdalen grunnkrets iLavangen 
kommune og kretsene Boltås, TrØssemark, KjØnna, Sandemark, 
Laberg og Saltvann i Skånland kommune. 

3. Nordland fylke: Evenesmark krets og Lenvikmark i Evenes 
kommune og Grunnfjorden, Hellemofjorden og grunnkretsene 
Drag og Helland i Tysfjord kommune. 

Fondet kan også støtte tiltak utenfor disse områdene om tiltaket 
er av vesentlig betydning for den lokale samiske befolkningen i 
området. 

§ 4 - SAMETINGET 

Samisk utviklingsfond ledes av et styre oppnevnt av Sametinget. 
Sametinget er rådgivende og kontrollerende organ. 

sametinget har tilsyn med at fondets virksomhet skjer l samsvar 
med de fastsatte forskrifter og retningslinjer. 

Sameting~~ skal drØfte de generelle retningslinjene for fondet. 
ForØvrig karl Sametinget ta opp alle spørsmål i tilknytning til 
fondets løpende virksomhet til drØfting. 

Samt:: ti 09('1 bchand ler fondet::; .3. rsme ldl n<j og a vq J. r en kommc~n t . .'! r 
ti] fondets virksomhet i sin årsmelding. 
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Sametinget kan overdra oppgavert ansvar og myndighet vedrØrende 
disponering og administrasjon av fondets midler til underordnede 
organer eller til administrasjonen. . 

Sametinget kan bestemme at myndigheten til å delegere etter 
foranstående ledd tillegges styret. 

Sametingets leder eller den han bemyndiger er fondets rettslige 
representant i forbindelse med forvaltningen av bevilgningen. 

§ 5 - STYRET 

Styret oppnevnes for en periode på inntil 4 år. 
Funksjonstiden kan ikke overskride Sametingets valgperiode. 

Styret avgjør saker om støtte fra fondets midler etter inn
stilling fra administrasjonen. 

Styret kan 1 hver enkelt sak fastsette vilkår. 

Styret kan delegere vedtaksmyndighet til administrasjonen. 

§ 6 - ADMINISTRASJONEN 

sametingets administrasjon leder fondets daglige virksomhet, 
forbereder saker som skal legges fram for styret og setter 
styrets vedtak ut i livet. 

Saker angående fondet legges direkte fram for fondsstyret. 

§ 7 - VIRKEMIDLER 

Fondets midler kan nyttes til å gi tilskudd og lån. 

Fondets midler skal ordinært ikke nyttes til tiltak som finan
sieres av særlige offentlige budsjettposter til samiske formål. 

§ 8 - LAN OG TILSKUDD 

Lån som gis, bØr såvidt mulig sikres med pant, og med personlig 
ansvar for den som har vesentlig Økonomisk interesse i tiltaket. 

Lånene kan gjøres avdragsfrie i inntil 5 år. For Øvrig fast-
settes avdragsvilkårene i hvert enkelt tilfelle. Avdragstidcrl 
skal ikke overstige 10 år regnet fra utlØpet av den avdragsfrie
perioden_ 
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Lånene skal forrentes fra utbetalingstidspunktet med den 
rentesats Finansdepartementet til enhver. tid har fastsatt. 
Dersom tiltaket kommer i Økonomiske vansker, kan styret vedta 
utsettelse med betaling av renter bg avdrag i inntil 5 år. 
Avdragstiden forlenges tilsvarende. Rentene legges til 
hovedstolen og avdras sammen med denne. 

I særlige tilfelle kan det gis rentefrihet l en periode av 
inntil 5 år. 

Fondet kan avskrive uerholdelige fordringer og nedskrive ford
ringer når det skjer som ledd i akkord eller liknende gjensidig 
gjeldsordning. 

Tilsagn om lån og tilskudd ansees som bortfalt dersom anmodning 
om utbetaling ikke er kommet i lØpet av 2 år fra vedtak om 
støtte ble fattet. Dersom ikke tiltaket er igangsatt i lØpet av 
et år fra tilsagnsdato og det ikke foreligger konkrete og 
realistiske planer for igangsetting av tiltaket, kan tilsagnet 
om støtte trekkes tilbake. 

§ 9 - ADMINISTRASJONENS FULLMAKTER 

Styret kan gi administrasjonen fullmakt til å treffe fØlgende 
avgjØrelser: 

1. Gi eller samtykke til utsetting med betaling av renter og 
avdrag i inntil 2 år med tilsvarende forlenging i avdrags
tiden. 

2. Frafalle eller samtykke i å frafalle pant ved avhending. 
3. Frafalle kausjon for fondets lån. 
4. Godta endring i styrets vilkår for innvilget støtte. 
5. Fastsette vilkår for sikkerhet, prioritet og tilbakebetaling 

for lån. 
6. Vike prioritet eller samtykke i å vike prioritet til fordel 

for lån. 
7. Godkjenne ny debitor for lån og ny støttemottaker for 

tilskudd. 
8. By inn fondets fordring på tvangsauksjon over pantet eller 

deler av pantet. 
9. Ved konkursbehandling og/eller 3. gangs tvangsauksjon 

avskrive engasjement. 
10.Godkjenne underhåndssalg av pantet eller deler av pantet når 

det skjer som ledd i inndriving av fondets fordring eller 
fordring som fondet har garantert for og eventuelt godkjcnn~ 
ny debitor i forbindelse med underhåndssalg. 

1 i . ForestA rettr;li.g forfr,t.lgnin<]: hcrundc:r oppsigelse av 
enga::;jement, kr<=tv om tilbakcbc·taling, b",]ja~rLng om 
tvanr~isauk:3jon/ kCm},llr:j ved misliqhold av lån og tilskudd. 
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12.Avskrive uerholdelige fordringer og nedskrive fondets 
fordring når det skjer som ledd i akkprd eller lignende 
gjensidig gjeldsordning. 

13.Dekke utgifter til sikring for fondets utgifter til tilsyn 
med pantet (forsikringspremier, strøm, husleie osv.), her
under garantere for omkostninger i forbindelse med akkord 
eller konkursbehandling. 
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14.Foreta full utbetaling av tilsagt støtte selv om beregnings
grunnlaget er redusert, så fremt ikke maksimalsatsene for 
støtte ikke overskrides. 

1S.Tilbakekallejannulere tilsagn når forutsetningene for til
sagnet er vesentlig endret og når sØker ikke har krevd 
utbetaling innen 2 år etter tilsagnsdato. 

§ 10 - KLAGEADGANG OG UNNTAK FRA BEGRUNNELSESPLIKTEN 

For vedtak i saker som nevnt i §§ 7 og 8 gjelder ikke forvalt
ningslovens regler om begrunnelsesplikt for enkeltvedtak. 

Vedtak i saker som nevnt i §§ 7 og 8 kan påklages til Kommunal
departementet ( jfr. forvaltningsloven VI). 
Klageadgangen er begrenset til å omfatte feil ved saksbehand
lingen eller rettsanvendelsen og omfatter ikke det faglige 
skjØnn. 

§ 11 - TILBAKEBETALING 

Tilskudd og lån kan kreves tilbakebetalt dersom stØtteobjektet 
blir solgt, eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter 
at støtten er gitt. 

Tilbakebetalingskravet kan reduseres forholdsmessig. 

"§ 12 - UTBETALING 

Utbetalingsanvisninger foretas direkte til Finansdepartementet. 

ANDRE BESTEMMELSER 

§ 13 - TAUSHETSPLIKT 

Tauhetsplikten etter forvaltningslovens § 13 gjelder for 
Sametin<]ets representanter og enhver som utfrI/rer arbeid etter 
bestemmelsene i denne fuc:okrift. 

§ 14 - ENDRINGER I FORSKRIFTENE 

rz(:)mmun~lldepd.rlelll('::"IlLet kan <]i ut[yllcndL~ bt:,stemm,"~l::,;cL t i.l diss,,.; 
forskrifter og foreta endringer i forskriftene. 
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§ 15 - IKRAFTTREDEN 

Denne forskriften trer l kraft 1. januar 1991. 

Il. OPPHEVING AV KONGELIG RESOLUSJON 

Kongelig resolusjon av 31. oktober 1975, med senere endringer 
ved Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 23. desember 
1980, 26. januar 1982, 19. januar 1984 og 17. mars 1986 
oppheves fra samme tidspunkt. 
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Nils Jernsletten fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

Utkast til forskrifter for Samisk ut.viklingsfond: 

sametinget oversender utkastet til forskrifter til Hovedkomite 
for næring, natur og miljØ, og legger vekt på fØlgende: 

- Sametinget oppfatter reglene slik at de gir Sametinget 
mulighet til politisk og faglig styring med bruk av fondets 
midler. 

-- Sametinget kan ikke godta det hovedprinsipp som er foreskrevet 
i § 100m klageadgang, at vedtak påkla9cs til Kommunaldepart.e
mentet. Myndighet til å behandle 09 avgjøre klager må ligge 
hos Sametinget. 

- Klager må også kunne begrunnes utfra faglig grunnlag. 

Eilif o. Larsen fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

1. Saken oversendes komiteen for næring, natur og miljØ. Den 
forutsettes behandlet der innen neste plenumsmøte. 

2. Komiteen bes spesielt være oppmerksom på fØlgende i det fore
liggende forslag: 

§ 7, andre avsnitt, om at lån eller tilskudd som regel ikke 
skal ytes til tiltak som finansieres over særlige offentlige 
budsjettposter til samiske formål. 
§ 10, klageadgang og unntak fra begrunnelsesplikten. 
Komiteen bØr også vurdere og legge frem en betenkning eller 
forslag om hvorvidt utviklin9sfondet fortsatt skal være admi
nistrativt tilknyttet Sametinget. 
Komiteen vurderer i tillegg en utvideJ.se av SUF's virke
c>lur dc1 (? . 
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Ole Bo Magga fremmet fØlgende forslag til vedtak Spå norsk): 

Saken oversendes komiteen for næring, nitur og miljØ til behand
ling. Vedlagt oversendes forslagene fra NSR og samarbeidsgruppa 
vi Nils Jernsletten og Arbeiderpartiet vi Eilif Larsen 

3 VOTERING 

Ole H. Maggas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

SAK 27/90 UTTALELSE TIL NOU 1989:16 - KOMMUNEINNDELINGEN FOR 
B)/OMRADENE SARPSBORG. FREDRIKSTAD. ARENDAL. HAMAR OG 
HAMMERFEST 

1 DOKUMENTER 

- NOU 1989: 16 Kommuneinndelingen for byområdene Sarpsborg, 
Fredrikstad, Arendal, Hamar og Hammerfest (utsendt tidligere) 

- Referat fra folkemØte i Kokelv 19.01.90 
- KunngjØring av enkeltsaker (Protokoll Sak SD 15/90) 
- Tilbakemelding fra Kvalsund kommune vedrØrende NOU 1989:16 
- Brev av 21.12.89 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet, Oslo 

vedr. NOU 1989:16 - Kommuneinndelingen for byområdene 
Sarpsborg, Fredrikstad, Hamar, Arendal og Hammerfest. 

2 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

Sametinget viser til NOU 1989:16 som omhandler vurdering og 
forslag til endring av kommunestrukturen i noen flerkommunale 
byområder hvor bl.a. Hammerfestregionen inngår. 
Flertallet i Buvik-utvalget har i den forbindelse fremmet 
forslag om kommunesammenslåing av kommunene Hammerfest, 
SørØysund og Kvalsund. 

Sametinget vil imidlertid fraråde en kommunesammenslåing hvor 
Kvalsund kommune inngår. Dette ut fra kulturelle og geografiske 
hensyn. Det er forØvrig svært beklagelig at utvalget ikke har 
vurdert de sosiale og kulturelle aspekter ved en sammenslåing. 

Kva lsund er en s j ljlsdmi sk kommune og hvor nær ing :3::;t.r uk tu ren i 
slor grad t.~r basert på kombinas jonstilpd::;ninqer som ::om<-\lJruk 
lokalt fiske. I enkelte bygder i kommunen pr samisk språk 
levende, 
for ,~i ()l?pr(~t.thc)ld.~ (l'] vld"_-.']-,::u l_vii(le denni';.' kul t.uren k):C'.v1:C:=; 
:=;;:el.'tiltak :30m i stor <]1:;:\(1 ,:'r ,~~t kommutLJlt ,Jtlsvar, Sa.m,:~!:.jn<J':l.. 
av den formclLLnq at_ KVc-;};o:\lnc1 l<,oiHJnune. bedlC'. vil vcpre i S-L_rliFl ti_; 
å iva r,:>ta 09 ut-.vikle (1<::~n sjlji:3amiske kultur 09 bO:3etninq enn 
Iliimmet: fest :::-.om st_orkommune, 
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En eventuell sammenslåing med Hammerfest og SørØysund vil rive 
opp en kommunestruktur som for Kvalsund fungerer utmerket. De 
særegne næringsmessige og kulturelle forhold som kjennetegner de 
sjØsamiske områder faller dårlig inn i en bykommunens 
tradisjonelle forvaltning og tenkning. 

Kvalsund kommune har forØvrig en meget velordnet Økonomi hvor en 
gjennom årene har lagt vekt på en rasjonell og forsvarlig 
Økonomisk forvaltning. Etablering aven storkommune vil for 
Kvalsunds del trolig redusere mulighetene for den kommunal
Økonomiske styring og forvaltning som kommunen praktiserer i 
dag. 

Sametinget vil peke på mulighetene som ligger i styrking og 
viderdutvikling av det interkommunale og regionale samarbeidet. 
Utvikling av modeller for kommunalt samarbeid kan i mange 
tilfeller være vel så gode lØsninger på interkommunale problemer 
som det en kommunesammenslåing representerer. 

Svein H. Bårdsen fremmet fØlgende forslag til vedtak (på norsk): 

SørØysund har en stor samisk befolkning. Med bakgrunn i folke
avstemning og kommunestyrevedtak i saken, vil Sametinget fraråde 
kommunesammenslåing hvor SørØysund kommune inngår. 

3 VOTERING 

Sametingsstyrets innstilling med Svein H. Bårdsens tilleggs
forslag ble enstemmig vedtatt. 

SAK 28/90 VALG AV HOVEDKOMITEER 

1 FRAMSATTE FORSLAG 

Valgkomiteens innstilling: 

Valgkomiteen viser til Sametingets oppnevning av 29. mai 1990 l 

sak 20/90. Til valgkomiteen ble fØlgende oppnevnt: 

Medlemmer 

Olav Andersen, leder, (NSR/S) 
Måret Guhttor, nestleder (F) 
Mary M. Trollvik (NSR/S) 
Eg i 1 O 11 i, (A) 
Inq-er JUllSO, (NSRjS) 

Varamedlemmer 

Ingr id Wernberg, (NSR/ S) 
Ivar Simonsen, (F) 
Svein H. BArdsen (NSR/S) 
Inger A. Johansen (Al 
Alf Nystad (NSR/S) 
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Valgkomiteen viser til at det ikke fikk noe spesifikt mandat av 
plenumsmøtet. Siden Sametingets forvaltningsorden vedtatt i sak 
19/90, ikke trer i kraft fØr 1. juni 1990, har valgkomiteen 
derfor ikke hatt noen regler å arbeide etter. 

På den annen side viser valgkomiteen til at Sametingets 
intensjon med denne valgkomiteen er å forestå de oppgaver som 
tingets forretningsorden § 14 foreskriver. Paragraf 9 i 
forretningsordenen gir regler for valg av mØtelederskap. Selv 
om valgkomiteen ikke skal fremme forslag til mØtelederskap, 
etter reglene i § 14, har valgkomiteen likevel funnet det mest 
hensiktsmessig, av hensyn til Sametingets helhetlige virksomhet, 
å fremme forslag til mØtelederskap. Paragraf 9 har ikke regler 
for varamedlemmer til mØtelederskapet, men et forslag om slike 
ble vedtatt oversendt hovedkomiteen for organisasjon og 
konstitusjon med sikte pA en bestemmelse om dette når 
forretningsordenen tas opp til behandling fØrste plenumsmøte i 
1991. SiJen forretningsorden ikke trår i kraft fØr 1. juni d.å. 
kan Samtinget derfor likevel velge varamedlemmer, slik at 
organet faktisk også består av varamedlemmer når det blir fattet 
vedt.ak om slike. 

Valgkomiteen gjør ogsA oppmerksom på at Sametinget 29. mai i sak 
19/90 slo fast at Sametingsrådet (jf. forretningsordenen § 10) 
er en viderefØring av Sametingsstyret valgt 10. oktober 1989 i 
sak 4/89. 

på denne bakgrunn fremmer valgkomiteen fØlgende innstilling 
overfor Sametinget: 

I: 

Til Hovedkomiteen for undervisning og forskning [5] velges: 

Johan Jernsletten , [NSR/S] , leder 
Magnhild Mathisen, [Al, nestleder 
Age Pedersen, [NSR/S] 
Mikkel Gaup, [Fl 
Inger A. Johansen, [AJ 

Til Hovedkomiteen for næringer, natur og mili, [7] velges: 

John H. Eira, (NSR/S] , leder 
Ante M. ErikseJl, {F}, nest.Iec!er 
Ruth R. Josefsen, [NSR/Sl 
Oddv~n Storelv, (NSR/S] 
Peder Mathisen, {N5R/S} 
Math~s M. Sara [F] 
Ei.I.if Lar:;en [Al 
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Til Hovedkomiteen for rettigheter (B) velges: 

Nils Jernsletten, [NSR/Sl, leder 
Steinar Pedersen, [AJ nestleder 
Ing-Lill Paval,· [NSR/S) 
Jarle Jonassen, [NSR/S) 
Inger Juuso, [NSR/S) 
Ivar Simonsen, [F) 

Til Hovedkomiteen for sosial- og helsesp,rsmål (S) velges: 

Egil Olli, [A), leder 
Ester Fjellheim, [NSR/S) nestleder 
Jol1n V. Aslaksen, TDL 
Haldis Thomassen, [F) 
John Nordfjell, (F) 

Til Hovedkomiteen for kultur og språk (B) velges: 

Lars Nilsen, (Fl, leder 
Ingrid Wernberg. [NSR/S) , nes tleder 
Olav Dikkanen. [NSR/S) 
Johan M. Sara. (F) 
Mimmi Bæivi, (A) 
Svein H. Bårdsen. (NSR/S) 

Til Hovedkomiteen for organisasions- og konstitusjonssp@rsmål 
(5] velges: 

Maret Guhttor, (F), leder 
Hans Guttorm. (NSR/SJ, nestleder 
Olav Andersen, (NSR/S) 
Inger Ann Fossli, (NSR/S) 
Jaser Vedhugnes , [A) 

Til m@telderskapet (3) velges: 

Medlemmer 

Mimmi Bæivi (A). leder 
Ester Fjellheim [NSR/S). nestleder 
Jol1an M. Sara (F) 

li: 

Varamedlemmer 

Jaser Vedhugnes {AJ 
Odvin Storelv (NSR/S) 
Ante M. Eriksen (F) 

Hovedkomiteenes og møtelederskapets funksjonstid begynner 
1. juni 1990 . 

.I.I.L: 

Organisasjonskomiteen valgt 10. oktober 1989 i sak 5/89 
nedlegges. 
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Håret Guhttor fremmet fØlgende merknad (på norsk): 

I flg. Sametingets vedtak i sak 19/90 ble det bestemt at Same
tingsrådet i flg. forretningsorden av 29.mai 1990 § 10 er en 
viderefØring av det styret som ble valgt av det midlertidige 
reglement gitt ved kgl.res. av 28.juli 1989. 
Dette innebærer at styrets leder og nestleder skifter tittel til 
h.h.v. president og visepresident. 

2 VOTERING 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

SAK 29/90 REVIDERT MØTEPLAN FOR 1990 

1 FRAMSATTE FORSLAG 

Sametingsstyrets innstilling: 

Sametingsstyret fremmer med dette forslag til revidert mØteplan 
for 1990. Det foreslås at den vedtatte samling i Sametinget 
25.-27. september i år endres til i hovedsak å omfatte møter i 
hovedkomiteene. Plenumsmøtet forkortes til ca. 1-dags varighet. 

Den endrede mØteplanen for Sametingets organer i 1990 foreslås å 
bli: 

25. - 27. SEPTEMBER PLENUMSMØTE/ HOVEDKOMITEMØTER 

27. - 29. NOVEMBER PLENUMSMØTE 
.,":"'-.< 

De øvrige aktuelle møtene i Sametingets hovedkomiteer foreslås 
ikke tidsfestet nærmere. De avholdes etter behov slik det er 
forutsatt i Organisasjonskomiteens innstilling av 10.mai 1990. 

2 VOTERING 

Sametingsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

************************************* 

S;iTnet.iIV::f'-'''Ls admini:3trasjon 12.06.90 
-::Ph,,! Ly10 L\L.J 
Per IL Bær 

tef. 
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