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S.:lmet;ngeti plenum - \-lme:,ok 3/98 

Sak 25198 Konstituering 
Saken påbegynt 22. september 1998 kl. 09.00. 

Representanter 

Følgende representanter var tilstede ved konstitueringen: 

l. Berit Ranveig Nilssen 
2. Magnhild Mathisen 
3. Olav M. Dikkanen 

. 4. Steinar Pedersen 
5. Mane ThereseN. Aslaksen 
6. Nils Henrik Måsø 
7. Ragnhild Nystad 
8. Egil om 
9. Aile Javo . 
10. Ole Henrik Magga 
11. Per A. Bæhr 
.12. Hans Isak Olsen 
13. Kirsten Porsanger 
14. Peder Mathisen 
15. Geir Liland 
16. Willy Olsen 
17. Randi Solli Pedersen 
18. Tore Bongo 
19. Geir Tommy Pedersen 
20. Willy 0rnebakk 
21. Tor Nilsen 
22. Sven-Roald Nystø 
23. Margreta Påve Kristiansen 
24. Randi Skum 

. 25. Greta Sandvik Svinsaas 
26. Ove Johnsen 
27. Arvid Skjellhaug 
28. Per Solli 
29. Noralf Amundsen 
30. Roger Pedersen . 
31. Ing-Lill Pavall 
32. Amund Eriksen 
33. Nils O. Nilsen 
34. Jarle Jonassen 
35. Einar Lifjell 
36. LeifEIsvatn 
37. Gro Merete Siri 
38. Johan Mikkel Sara 
39. Laila Gunilla Wilks 

. Sign: ...... ~:; ..... 1 ..... Rf.J.).;. 

. vararepresentant for John Henrik Eira 

vararepresentant for Isak M. O. Hætta· 
vararepresentant for Josef Vedhugnes 

vararepresentant for Eva Josefsen 

vararepresentant for Asbjørg Skåden 

vararepresentant for Magne A S. Huvva 

vararepresentant for Birger Nymo 

MøtebokscJaetærer: Synnøve Solbakk og Rancl.i R. Balto Møteboken består totalt av 109 sider . 



Innvilgede petmis joner 

Representant nr 4 Steinar Pedersen innvilget permisjon :!5. september 1998. 

Representant nr. 9 John Henrik Eira innvilget permisjon 22.- 25. september 1998. 

Representant nr. 12 Isak Mathis O. Hætta innvilget pennisjon 21. september 1998. 

Representant nr. l~· Josef Vedhugnes innvilget permisj<?n 22.' - 25. september 1998. 

Representant nr. 16 Willy Olsen innvilget permisjon 25. september 1998. 

Representan~ nr. 18 Eva Josefseninnvilgetpermisjon 22. - 25. september 1998. -

. Representant Dr. 2S Asbjørg Skådeninnviigetpermisjon 22.-25. septeinber1998 .. 

Representant Dr. 29 Magne A. S. Huuva innvilget permisjon 22. - 25. september 1998. 

Representant Dr. 37 Birger Nymo innvilget permisjon 22. - 25. september 1998. 

Varaæpresentante 

Hallgeir Skøyen Varsi møtte for representant nr. 4 Steinar Pedersen. 

Åile Javo møtte for representant nr. 9 John Henrik Eira. 

Hans Isak Olsen møtte for representant nr. 12 Isak Mathis O. Hætta. 

Kirsten Porsanger møtte for representant nr. 13 Josef Vedhugnes. 

Randi Kvivesen møtte for representant nr. 16 Willy Olsen. 

Tore Bongo møtte for representant nr. 18 Eva Josefsen. 

Greta Sandvik Svinsaas møtte for representant nr. 25 Asbjørg Skåden. 

Noralf Amundsen møtte for representant nr. 29 Magne A. S. Huuva. 

Gro Merete Siri møtte for representant nr. 37 Birger Nymo. 

Sign: ...• )). ..... I .... ~ .. 
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I. Dokumenter 

- Møteinnkalling av 14. august 1998 med forslag til saksliste 

ll. Innleverte forslag 

Møts/edarskJlpøta lImstiJJiDg ovezfor SsmtItirJg«: 

Innkalling av 14. august 1998 med saksliste godkjenrtes . 

.RtJ~ Ni/a.HtJlJlik Mbø,.,. urntJlingsgmpptJ,fnmJllJ.tJt føigerJlJrJforslsg: ... 

Samisk Parlamentarisk Råd 

Saka settes på dagsorden i løpet av denne plenusmsamlingen. 

ill. Votering 
Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Forslaget fra representant Nils Henrik Måsø, SP,ble avvist. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen av 14. august 1998 ble enstemmig godkjent 

2. Godkjenning av saksliste 

Sakslisten som fulgte innkallingen ble enstemmig godkjent. 

IV. ProtokoI1ti1f ørsel 
. Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 
Innkalling av 14. august 1998 med saksliste ble enstemmig godkjent 

Saken ble avsluttet 22. september 1998 kl. 09.20. 

Sign: ... j.~ .... ~ I ... m .... 
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Sak 26/98 Søknad om permisjon fra vervet SOm sametings
representant fram til juni 1999 - Josef Vedhugnes 

Saken påbegynt 22. September 1998 kl. 09.20. 

I. Dokumenter 

- Søknad av 7. juli 1998 fra JosefVedbugnes . 

n. . IniUeverteforslag . 

M.øtaletJarsbpsts imJstiJJiD.g oVBIfor SIl1118fingst: 

1. JosefVedhugnes innvilges permisjon fra vervet som sametingsrepresentant i perioden 
september 1998 til juni 1999. 

2. Vararepresentant Sverre Andersen tiltrer som representant i Josef Vedhugnes' 
permisjonstid. 

ill. Votering 

A v 39 representanter var 39 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

l. Møtelederskapets inntilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. ProtokoDtiJf ørsel 
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler ~~. 
·.·T~·.·.·.·.·.·.·r.i.~~~.·.·M.~~(~~~:··~~~i4f.~~!.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·r.·.·.·.·.·.·.· .... ·.·.·.·.·.·.~.·.·.·.·::.~ ........ : .... : ... ~ ..... ~~~ ......... : .. ~ .. ::=.~::: ... ~ .. : .. :: .... ::.~.~ .. : ...... : ..... ~ ..... :. 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

1. JosefVedhugnesinnvilges permisjon fra vervet som sametingsrepresentant i perioden 
september 1998 til juni 1999. . 

2. Vararepresentant Sverre Andersen tiltrer som representant i Josef Vedhugnes' 
permisjonstid. 

Saken avsluttet 22. september 1998 kl. 09.25. 

Sign: ..... ~\ .... / .... W? .. 
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Sak 27/98 Sametingsrådets beretning om virksomheten 
Saken påbegynt 22. september 1998 kl. 09.25. 

l. Dokumenter 

· - Sametingsrådets beretning om virksomheten: 

Beretningen omfatter rådets aktiviteter fra 14. mai til 6. september 1998. 

Om virksomheten. 

Sametingsrådet har i perioden avholdt tre møter, og behandlet 40 saker. Som det fremgår av 
beretningen har rådet i tillegg dehatt på en rekke møter og representasjoner. 

2. Saksområder, 

2.1 Utdanningssalær 

Arbeidsgruppen for å utrede organiseringen av Sametingets arbeid med språk- og utdanningS. 
saker overleverte sin rapport til Sametinget 15. juni 1998. Rapporten er tidligere sendt 

· Sametingets representanter. Arbeidsgruppen ble opprettet for å forberede overføringen av 
Samisk utdanningsråd til Sametinget. Gruppen har bestått av direktørene for Sametinget og 
utdanningsrådet, samt en arbeidstakerrepresentant. I notat av 2. februar 1998 ba Sametingets . 
president om at arbeidsgruppen også utredet spørsmålet om en felles organisering av 
administrasjonen f()r utdanningssaker og Samisk språkråd. Arbeidsgruppen ble derfor utvidet 
til kontorsjefen og ei"! arbeidstakerrepresentant fra Samisk språkrild. Rapporten er sendt på 
høring til de berørte råd og arbeidstakerorganiosasjoner, og vil etter det bli behandlet i 
Sametinget. 

Presidenten har avtah et møte med statsråd Jon Lilletun 13. oktober for å diskutere oppfølging 
av saker med betydning for organiseringen av samisk utdanningssektor. 

2.2 Fiskmisaker 

Sametingsrådet har uttah seg om forskrifter om trålfrie soner og fleksible områdert sak R 
· 51/98. Rådets hovedpunkter var at Sametinget ønsker en utvidelse i tid for trålfrie soner og . 
· fleksible områder, samt et forbud året rundt mot fISke med torsketrål innenfor 12 n. mil noid 
for 62°N. Sametingsrådet er opptatt av å fmne langsiktige løsninger som både bevarer fISke
ressursene, samtidig som fISkeflåtens økonomiske interesser blir ivaretatt. Dette innebærer at 
både trålene og den konvensjonelle flåte må tilpasse seg driftsmuligheter som gir en optimal· 
utnyttelse av fISkeressursene. 

Rådet har i forbindelse med forsøksfiske etter kongekrabbe. I brev av 31. august til 
Fiskeridepartementet bedt om at de fartøyene og de distriktene som er mest plaget med 
krabben, også skal bli tilgodesett i utvelgelsen av fartøy som får deha i forsøksfISket. Dette vil 
også være et av temaene møte med fISkeriministeren denne høsten. I tillegg vil 
selproblematikken, snurrevad- og autolinefISke og omorganisering i fISkerietaten bli tatt opp 
på møtet. ' 

Sign: .... ~~ .... I .... W .. 
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2.3 Samarbeidet mellom sametingene 

Det har vært avholdt to presidentmøter i perioden: 30. juni og 28 .. august .. 

2.3 .. 1 Samisk parlamentarisk råd 

I forbindelse med arbeidet med å opprette Samisk parlamentarisk råd (SPR), gjenstår det en 
rekke utfordringer. Dette er grunnen til at sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige . 
på møtet 28. august 'besluttet å utsette den planlagte etableringen av SPR fra februar i999 til .. 
år 2000 .. BakgrUnnen for dette var at man fant at en rekke av de forutsetninger som lå til ' 
grunn for beslutningen om februar 1999, ikke ville holde. Dette gjaldt først og fremst" 
spørsmålet om fmansieringen av rådet, i tillegg til andre spørsmål som trenger nærmere . 
vurdering~Saken omfatter bhint annet valgmåter, organisering, arbeidsmetoder. og myndighet ... 

, En årbeidsgiuppe på administrativt nivå med representas jon fra hver av sametingene, er 
derfor nedsatt til å forberede et forslag. Etter en behandling på presidentmøte, vil saken bli 
fremmet overfor de respektive sameting for behandling. På sistnevnte presidentmøte ble også 
det opprinnelige budsjett for 1999 på 6,9 mill. kroner endret. Den revidert søknaden til Nordisk 
ministerråd og utenriksdepartementene i Finland, Norge og Sverige er på ca .. 1,7 mill .. kroner. 

F or den videre framdrift i arbeidet har Nordisk ministerråd innvilget tilsammen 450 000 DKR 
for 1998. Nlls Thomas Utsi fortsetter som prosjektleder ut 1998. 

2 .. 3.2 Språksamarbeidet 

Det samiske språksamarbeidet i regi avSami giellalåvdegoddi - Samisk språknemnd, er 
overført sametingene fra Samerådet. Sametinget i Finland fmansierer og står for den formelle 
framdriften i dette arbeidet. Dette skjer under forutsetning av at sametingene i Norge og 
Sverige dehar med sin andel. Sverige vil i løpet av året dekke sin andel. Sametingsrådet vil 
komme tilbake til spørsmålet om det fmansielle ansvaret til Sametinget i Norge .. i forbindelse 
med fordelingen av Sametingets bevilgning på statsbudsjettet for 1999. 

En arbeidsgruppe .med medlemmer fra sametingenes språkorganer er gitt i oppdrag å 
utarbeide et konkret forslag til endelig organisering og fmansiering av språksamarbeidet. 
Klemetti Nikkilijirvi fortsetter iprosjektstillingen ut 1998, og skal betjene arbeidsgruppen. 

2.4 Omstillingsprogrammet far Indre Fmnmæk 

Sametinget sa seg villig til å ta et betydelig større ansvar for det videre arbeidet med omstilling 
i Indre Finnmark. I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) av 6. juli 1998 sier' 
·ministeren at det overordnede ansvaret for det videre arbeidet skal legges til Finnmark 
Fylkeskommune. Samtidig pekes det på behovet for å utvikle effektive samarbeidsløsninger 
mellom fylkeskommunen og Sametinget (brevet følger vedlagt). . 

Sametingets direktør dehar nå i en referansegruppe oppnevnt av KRO, som skal gjennomgå 
og vurdere rollefordeling a mellom virkemiddelaktørene . 

2.5 Medis sa1ær 

Sametingsrådet vedtok i sak R 21197 å igangsette arbeidet med en samisk mediaplan. 
Kulturdepartementet har gitt tilsagn om inntil kr. 300 000,- i 1998 til å foreta en kartlegging og 
defInisjon av samiske medier. De forutsetter at kartleggingen blir foretatt av et uavhengig 

. forsknings/-utredningsmiljø. Sametingsrådet vil derfor i nærmeste fremtid søke å fmne frem til 
en instttus jon til å forestå dette arbeidet. 

Sign: ....... S.s .......... I ........ W ..... 
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2.6 Mineralutvikling i Nåranal og Riebanvårri 

Jordsalgstyret hadde gitt to selskaper, Prospektering AlS og Mineralutvikling AlS, tillatelse til 
drift/prøvedrift i henholdsvis Naranao og Riebanvani Sametingsrådet er skeptisk til dene pga 
de uavklarte konsekvenser tiltakene har for samisk kuhur og næring, samt uavklarte 
rettighetsforhold. Sametingsrådet har bedt om at vedtaket angående driftsavtale i Nåranao for 
Prospektering AlS, og vedtak om tillatelse til håndgivelse/prøvedrift i Riebanvarri for 
Mineralutvikling AlS, foreløpig stilles i bero. Rådet tar sikte på å fremme dette som sak til 
plenumsmøtet i november i år. 

2.7 . Tusen4mnaIkerin -Tusenårssted . 
. . Stortmget har i sin behandling av St prp SS (1997-98) om tusenårsskiftet, uttah at det er 

naturlig at det etableres et nasjonah samisk tusenårssted. Sametinget har vedtatt at dette skal 
være Østsamisk museumsanlegglkuhursenter i Neiden. Kulturdepartmentet har bedt 
Sametinget fremme ytterligere materiale om stedet, herunder budsjett for investeringer og drift. 
Sametinget har fremmet de nødvendige opplysninger i saken, og Regjeringens beslutning i . 
saken vil fremgå av statsbudsjettet i 1999. 

Sametingsrådet har bedt om og fått representasjon i styret for Tusenårsselskapet. Rådsmedlem 
Isak Mathis O. Hætta er valgt som styremedlem i en ekstraordinær generalforsamling. 
Selskapet har ansvaret for planleggingen og gjennomføringen avtu5enårsmarkeringen. 
Sametingsrådet har i tillegg bedt Samisk næringsråd og Samisk kuhurråd utpeke en person 
hver (på administrativt nivå) i en gruppe som skal bidra med faglig bistand og samordning av 
samiske prosjekter. Visepresidenten har dehatt i et møte med tusenårsselskapet 27. august om 
den fremtidige kontakt, og de utfordringer vi står overfor i forbindelse med markeringen av 
tusenårsskiftet. 

2.8 0vmvå1ång av samer 

Sametinget har ved flere anledninger etterlyst opplysninger og informasjon om eventuell 
overvåking av samer. I forbindelse med Lund-kommisjonens arbeid anmodet Sametinget om 
at spørsmålet om overvåking av samer ble undersøkt nærmere. Denne anmodningen ble ikke 
tatt til følge. På bakgrunn av ny dokumentasjon om overvåkingstjenestens virksomhet rettet 
mot samene, i boken «Den hemmelige krigen», behandlet Sametingsrådet saken på nytt på sitt 
møte i juni som sak R 65/98. Der ba vi om at saken blir nærmere undersøkt av de sentrale 
myndigheter.·Til nå er det ikke kommet noe svar på denne bmvendel5en. . 

2.9 Intemasjonah arbeid - urfolksu1cer 

Sametinget dehok også i år på det årlige møtet i FNs arbeidsgruppe for urfolksspørsmål i 
Geneve fra 27. - 31. juli. Årets tema var språk og utdanning, og så Samisk utdanningsråd var 
tilstede i den norske delegasjonen. På årets møte dehok omlag 900 delegater fra ulike deler av 
verden. DenoffISieJle· rapportenfmnes tilgjengelig for interesserte. 

2.10 Sametingsbygget 

Spørsmålet om byggestart for sametingsbygget kom på den politiske dagsorden denne 
sommeren. Årsaken til dette var at det oppsto usikkerhet om byggestart pga kostnadsøkninger 
i forhold til den opprinnelige beregningen. Etter henvendelser fra Sametinget, ble det 
resterende beløp bevilget. Arbeidet med sametingsbygget ble startet 17. augUSt i år. 

Sign: . ,,'...:, . I l'? t) fl... 
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Utsmykkingsfondet for offentlige bygg har stilt kr. 1,4 mill til rådighet til kunstnerisk 
utsmykking av det nye sametingsbygget. Det har vært gjennomført en lukket konkurranse og 
juryering innen to utsmykkingsfelt i bygget. Hilde Schanke Pedersen vant utsmykkingen av 
plenumssal og auditorium, og Kristin Ytreberg vant området inngangsparti, vandrehall og 
bibliotek. 

2.11 Nyansettelser i S~ boVedadministrajon 

Ellen Fredeng, Kåråsjohka, er ansatt i prosjektlederstillingen for barne- og ungdoms
prosjektet. Hun begynner 1. oktober i år. 

·E1se- Målfrid Boine, Karas johka, er ansatt som førstekonsulent i belse- og sosialsaker. Hun . 
tiltrådte stilliIlgen 14. september i år. --

Rune S. Fjellheim, KåråSjohka, er ansatt som underdirektør i den nyopprettede seksjonen for 
plan- og administrasjon, og tiltre stillingen l. oktober i år. 

2.12 Andre salær 

Sametingsrådet har i sak R 86/98 foretatt en budsjettregulering på kap. 0540 post 01 
Sametinget, jf. sak R 86/98. 

_ Sametingsrådet-har i tillegg behandlet klagesaker og saker til dette plenumsmøtet. 

3. Oppnevninger 

3.1 Samisk språkråd - nyoppnevning av leder 

Leder i Samisk språkråd har i brev av 8. august bedt om fritak fra vervet som medlem og leder 
i Samisk språkråd for denne perioden. Sametingspresidenten har i møte 17. august orientert 
gruppelederne om dette. Sametingsrådet har stor forståelse for ønsket, og tar dette til 
etterretning, og vil på neste rådsmøte oppnevne ny leder. 

3.2 Reguleringsrådet 

Sametingsrådet har oppnevnt Alf E. Nystad som Sametingets representant i Reguleringsrådet. 
Steinar Pedersen fortsetter som varamedlem. . . 

-. 3.3 Banmtsregiomådets UIfolksutvalg 

NIls Jørgen Nystø er oppnevnt som leder i Barentsregionrådets urfolksutvalg fram til31.12.98. 

3.4 Sametingets tiIsettingsdd og klageorgan 

Sven-Roald-Nystø (leder);-Ragnhild L: Nyst ad (neStleder)og Egil Olli (medlem) er oppnevnt i 
Sametingets tilsettingsråd. 

Amund Eriksen (leder), Nils Henrik Måsø (nestleder) og Laila Wilks (medlem) er oppnevnet i 
klageorganet for tilsettingsrådet. 

Sign: ... :.':S ..... j .•.. ~ ••• 
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3.4 Andre oppævninger 

Magga Boine Eriksen er oppnevnt som nytt varamedlem i Samisk næringsråd for denne 
. perioden. Vivian Airaer oppnevnt som nytt varamedlem i Samisk spesialbibliotek fram til 
31.12.99. 

4. Kunngjøring av nye s~ker - oppfølging . 

SametingsrådetS kommentarer til nye saker kunngjort på Sametingets plenumsmøte 25. -·19·.· . 
mai 1998 fremgåri det følgende: . 

. . Fomlag .1, IDDspill til vmdikommisjQæn·· ()ppDeYDi:ng av æferansegruppe 
. Sametingsrådet ønsker ikke at det. opprettes en egen referansegruppe for Sametingets medlem· 

i verdikommisjonen. Rådet vil i stedet skrive et brev til samiske organisasjoner, institusjoner og 
kommuner, en ber om at de fremmer innspill direkte til Sametingets medlem i kommisjonen. 

Fomlag 2, Fomlag·om l avholde Sametingets p1emumuam ling i mai 1999 i Mosjøen, 
Vefsn kommune .. . 
Sametingets plenumsmøte utenfor Kårå§johka i 1999 er foreløpig ikke avgjort. Dette vil bli· 
avgjort innen utgangen av 1998. 

Forslag 3, Om lakseiJSkeresom har mistet iJSkmeUtm etter uMde1se av frednings
somme i elvemunningene 
Problemstillingene i saken vil bli presentert for Rieber-Mohn utvalget av vår representant i . 
utvalget. Rådsmedlem Berit Ranveig Nilssen, Marianne Baho Henriksen (medlem av Rieber
Mohn utvalget) og representant Steinar Pedersen har avholdt et møte 11. august med 
Sjølasksefiskeforeningen i Finnmark, hvor dette også ble drøftet. 

Forslag 4, Vaøel om nedleggelse av Kunes postkontor 
Etter opplysninger fra Posten vil postkontoret på Kunes legges ned. I samråd med kommunen 
og bygdelaget er det enighet om å videreføre posttjenesten med en postfilialpå Kunes. 
Bygdelaget er - etter det rådet er kjent med - tilfreds med denne løsningen. 

. .'. 

Fomlag 5, Informas jan med utgangspunkt i Samerettsutvalg utredning NOU 
1997:4 
Sametingsrådet mener at det er svært viktig at det gjennomføres en bred 
informasjonskampanje om Samerettsutvalgets utredning NOU 1997:4 Naturgrunnlaget for 
samisk kuhur. Saken vil bli drøftet nærmere med Justisdepartementet med sikte på et sentrah ... . . 
koordinert opplegg, herunder hvilke organer som skal ta del i arbeidet. Drøftelsen vil også 
omfatte spørsmålet om en eventuell utsettelse av høringsfristen for utredningen. Finnmark· 
fylkeskommune har inne en søknad i departementet om midler til sitt informasjonsopplegg om 
utvalgets arbeid. Saken ble, sammen med spørsmålet om utsettelse av høringsfristen,.kort . 
drøftet på presidentens møte med fylkesordføreren 03.09.98,. 

Presidenten Vil drøfte begge spørsmålene med gruppelederne på et møte i tilknytning til 
Sametingets plenum 21.- 2S.september. 

Forslag 6, Samisk Parlamentarisk !Ud 
. Se pkt. 2.3 ovenfor. 

Foislag 7, Ny ægulering av Øsevannet 
Sametinget har foreløpig ikke mottatt planene om regulering av 0sevannet til uttalelse. Rådet 
vil imidlertid holde seg orientert om saken. Dersom det blir søkt om konsesjon til regulering av 
vannet, vil.rådet vurdere saken og eventuelt kreve konsekvensutredning av tiltaket. 
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Forslag 8, Omorganisering av ytre iWæætat 
Sametingsrådet vil ta dette opp som tema i det planlagte møtet med fIskeriministeren denne 
høsten. 

Forslag 9, Komlinasjonsbruk og duodj som fag pl videregående skole 
Sametinget har i brev av 25. mars 1997, bedt Kirke-, utdannings- og forskningsdepanementet 

, utarbeide læreplaner for VK. log VK. Il næringskombinasjoner. I brev av 8. oktober 1997 
svarer depanementet at en ikke kan' se at det er behov for å opprette er eget tilbud i 
videregående opplæring som kalles næringskombinasjoner. Depanementet mener at 
læreplanene for reindrift også kan brukes i en eventuell tilleggs- og etterutdanning Innen. 
andre områder som f.eks. fjordfiske, jordbruk, høsting av utmarksressurser og duodji. 
Sametingsrådet vurderer på denne bakgrunn saken dithen at det nå såpass kort tid etter 
depanementets svar, ikke vil være formålstjenelig å foreta en ny henvendelse vedrørende 
saken. 

Fmslag 10, Samisk ved Wimeg4rmdesko1e 
Etter opplysninger fra rektor ved 'Nordreisa videregående skole, gis det tilbud i samisk som 2. 
språk dette skoleåret, 1998/99. Skolen har imidlertid hatt problemer med å skaffe samisk-lærer. 
Dette skoleåret har skolen en samisklærer, samtidig som en av lærerne ved skolen nå tar 10 
vekttall i samisk, slik at vedkommende får høyere kompetanse i samisk språk. Rektor 
understreker at samisktilbudet ved skolen er under utbygging. ' 

Fmslag 11, UtvicWse av Stabbuødalen nasjcmalpaIk 
Sametinget er i brev av 3. juni fra Fylkesmannen i Finnmark orientert om at saken er sendt til 
lokal høring. På bakgrunn av det som kommer frem i den lokale høringen, skal 
Fylkesmannen gi sin tilrådning overfor Direktoratet for naturforvahning. Deretter sendes 
saken til høring blant sentrale instanser, og i forbindelse med den sentrale høringen vil 
Sametinget få saken til uttalelse. 

Fmslag 12, Kulturby Bergen 2000 - Samisk kuJturmarkering 
Sametingets plenumsmøte utenfor Kårå6johka i år 2000 er foreløpig ikke avgjort. Sametinget 
må også vurdere om det i det hele tatt er aktueh å ha plenumsmøter utenfor Kårå6johka etter 
innflytting i nytt bygg. Dette vil bli gjort på et senere tidspunkt . 

. Forslag 13, Fjelltjenesten i Nordland - Rovviltmgistreringer etter l. mai 
Sametingsrådet har foreløpig ikke behandlet saken, men rådet vil i nær fremtid ta dette opp 
med Fylkesmannen i Nordland. . 

5. ~og~s~n~ 

Se eget wdJegg. 

Vedlegg: 
• Oversikt over møter og representasjoner 11. mai - 6. september 1998 
• Sametingsrådets møtebøker 5/98, 6/98 (sendt ut tidligere), 7/98 
• Brev av 06.07.98 fra Kulturdepartementet, mediaplanarbeidet 
• Brev av 06.07.98 fra Kommunal- og regionaldepartementet om Omstillingsprogrammet for 

Indre-Finnmark 
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Møteboksekretærer: Synnøve Solbakk og Randi R. Balto Møteboken består totalt av 109 sider 



.-

Samenngets plenum - .\1etebok 3/98 Side 13 

Sametinsr;Jdst fremI1J8t ti/Jegg tD sak 27198 S~ beretning om ~ tillegg 
tD pkt 2.3.2 SIUIliak ~ nid: 

I. Kronologisk oversikt over aIbediet med Samisk parlamentarisk råd 

Samekonferansen 1992 
Samekonferansen i Helsinki pekte i 1992 på at de berette stater har en forpliktelse for 

· etablering og finansiering av et samisk felles organ: 

«Det påligger de kontraherende stater en felles forpli/aelse til å tilrette}egge' 
forholdene slik at det kan etableres felles. organer for hele den samiske· . 
befolkning, herunderpli/a til åsørgejor at sliJæ organ har nødvendig finansielt . . 
grunnlag.) . '. . 

Fellesmøte mellom styrene 27.11.1993 
Straks etter at det var opprettet et Sameting også i Sverige, ble det avholdt et felles 
møte mellom styrene for sametingene i Finland, Norge og Sverige den 27.11.1993 i 
Heahttå. På dette møtet ble det bl.a besluttet: . 

«På det grunnlaget at samene er ett folk, vilSameparlamentet i Finland (nå 
Sametinget), Sametinget i Norge og Sametinget i Sverige arbeide for å fremme 
et etter hvert nærmere samarbeide meUom de tre folkevalgteorganerie. 
Samarbeidets målsetting skal være å . harmonisere behandlingen av 
enkeltspørsmål i saker som berørr:rsamene i flere ennetl land eDer samene 
some/t folk, fremme praktiske' samarbeidsformer meUom de folkevalgte 
organene på aUe felt hvor dette er naturlig, og Jegge forholdene til rette for at 
samene kan fremme feDes oppfatninger og at de har feDes representasjon i 
nordiske oe internasjonale or/S:mer. 

Det kan etableres hensiktsmessige samarbeidsorgan for å løse disse 
oppgavene.>>( oversatt fra samisk). 

<<Betenkning om Samisk parlamentarisk samarbeid», NSI 1996. 
Nordisk Samisk Institutt kom ut med en utredning; «Betenkning om Samisk 

· parlamentarisk samarbeid> i januar 1996. 

Betenkningen gir en grundig gjennomgang av problemstillinger som berører samarbeidet over 
landegrensene samene imellom og behovet for et slik samarbeid. Utredningens vurderinger og 
forslag dannet grunnlaget for behandlingen av saken i plenum for Sametinget i Norge .. 

· Sametinget i Norge mai 1996 - beslutning om etablering 
Sametinget i Norge behandlet spørsmålet om et parlamentarisk sainarbcidi mai 1996 . 
på bl.a grunnlaget i forannevnte utredning. Sametinget besluttet (sak 49/96) å . 
fremme arbeidet med etablering av Samisk parlamentarisk råd: 

«Sametinget"besJutter med 'detteå inngå' enlll'fale om Samisk Parlamentarisk 
samarbeid meDom Sametingene i Sverige, Finland og Norge gjennom 
etablering av Samisk Parlamentarisk Råd. 

Sametinget tiltrer vurderingene ·som er fremmet· i Nordisk samisk institutts . 
betenkning av 3. januar 1996 om samisk parlamentarisk samarbeid. 

Vurderingene og forslagene legges til grunn for det videre . arbeid . i 
opprettelsen av Samisk parlamentarisk råd. 

Sign: -:.. -:., I III 10 fl . ....... _ ......... .r.~~ ... . 

Møtebolc$elaetærer: Synnøve Solbakk og Randi R. Balto Møteboken består totalt av 109 sider 



" ~ .I: . 

S3:ne:in;ets plenum. Mctebok 3/98 

Sametingsrådet får i oppgave å arbeide videre med en samarbeidsavtale 
meUom sametingene.» 

Nordisk Råds sesjon i lCøbenbavn 1996 
. Ved Nordisk Råds sesjon i København 1996, redegjorde daværende statsminister 
Thorbjørn Jagland om det kommende norske formannskapet i Nordisk Ministerråd og 
sa bl.a følgende om samiske tiltak: .' 

« Vi vil foreslå at de samiske observatør- og. konsultasjonsordning.ene ~om er 
etablert blir etter prøvd, og. at· samarbeidet. mellom sameringene i Finland, 
Sverige og Norge blir sikret nordiskjinansiering.» 

Fellesmøte·melIom styrene 16.01.1997 .' ... < . . .. 
FellesmØtet mellom styrene i sametingene var samlet i Kiruna den 16.01.1997. 'Her ble 
det gjort følgende vedtak under sak 4 «Inrattande av Samiskt Parlamentariskt Råd»: 

«Beslutades att Samertinget i Norge får i uppdrag att utarbeta ett forslag till 
samarbeitsavtal och att samarbeitsavtalet mellan Sametingenundertecknas 
vid nOsta gemensamma mote i Trondheim, Norge, den 1-7 februari 1997.» 

På samme møte under sak 5 <<Gemensamt nordiskt och intemationelh se1cretariat fOr 
.. Sametingen» ble det besluttet: 

«Sametingens ledarefår i uppdragh att arbeta vidare medfrågan om att 
inriitta ett gemensamt sekretariat fOr det utvecklade parlamentariska 
samarbetet som innefattar mandat att besluta om lokalisering och etablering 
av sekretariatet. Vad avser ytterligare finansiering bor finansiering med stod 
av EU-medel i interreg. programmet Såpmi provas.» 

sametingets plenum 05.02.1997 
I sak 4/97 Sametingsrådets beretning om virksomheten vises det til fellesmøtet.· 
16.01.1997 mellom lederne for de tre sametingene som blant annet drøftet etablering 
av Samisk parlametarisk råd - med felles sekretariat, jf punkt 4.5. 

I sak 7/98 Sametingets årsmelding behandlet på samme møte,· vises det i punkt 2.S til 
at det skal utformes en konkret samarbeidsavtale mellom· sametingene som 
undertegnes av sametingenes ledere. Det skal også etableres et sekretariat for samisk. 
parlamentaeisk råd. Til slutt heter det at sameting ne . arbeider 'nå for å fume 
fmansiering av Samisk parlamentarisk råd. 

Fellesmøte m.eDom styrene 06.02.1997 
Styrene for sametingene i Finland, Norge og Sverige samlet seg igjen til fel1esmøtepå 
samenes nasjonaldag den 06.02.l997 i Trondheim. Fellesmøtet besluttet å undertegne . 

. avtale om et institusjonalisert samarbeide; 

«Å vtaJe om samarbeid meUom sametingene gjennom Samisk parlamentarisk 
råd undertegnes. 
Lederne for Sametingene delegeres ansvaret for det videre arbeidet med 
etablering av Samisk parlamentarisk råd. Dette innbefatter lokalisering og 
etablering av et feUessekretariat.» 

Undertegning av samaIbeidsavtale 06.02.1997 
Sametingslederne undertegnet så på· dette grunnlaget en samarbeidsavtale den 
06.02.1997 i Trondheim, om felles målsettinger og etablering av. Samisk 
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parlamentarisk råd, jf. «Avtale om samarbeid mellom sameringene gjennom Samisk 
parlamentarisk råd», vedlegg 1. 

(<For A legge forholdene til rette for et varig samarbeid meDom de folkevalgte 
Sametingene . skal Samisk Parlamentarisk RAd etableres. Som et 
samarbeidsorgan meDom Sametingene skal Samisk Parlamentarisk RAd 
utnevnes av sametingene ved at de velger representanter til rådet. 

I avtalens artikkel 4 er rådets oppgaver skissert slik: 

«Samisk parlamentarisk råd skal bidra. til samordningen av den politiske 
behandling av saker som berører samer eller kan berøre samer i flere stater eDer' 
sameæ som ett folk. RAdet skal likt1S4 bidra til utYik1ingen av andre praktiske. 
såmarbeidsformer meDom sametfngene. Rådet skal representere samene i 
Finland, Norge og Sverige i nordiske og andre internasjonale sammenhenger, og 
eDers i aUe sammenhenger hvor man finner det nødvendig med slik feDes 
representasjon. 

PIesiden1møte 29.06.1997 
Presidentmøte den 29.06.1997 konkretiserte det videre arbeidet med etablering av 
Samisk parlamentarisk råd med følgende vedtak: 

«Samisk parlamentarisk rAd etableres fra og med 01.01.1998. Det etableres et 
sekretariat for RAdet i Guovdageaidnu/Kautokeino etter 01.09.1997.' I 
startfasen foretas etablering i form BV et prosjekt. Irmenlor de arbeidsrammer 
som Sametinget i Norge har fAtt tidligere, vil Sametinget i Norge ivareta 
etableringen av sekretanatets praktiske sider, inkludert .kreve og søke om 
J,ødvendig finansiering. Til stillinger tilsetter presidentene eDer tilsettinger skjer 
etler deres nænnere bestemmelser. Presidentene skal også godkjenne aUe 
vange avtaler inntil Samisk parlamentarisk rAd er etablert med sine organ.)) 

PIesidentmøte 03.11.1997 - oppstart av prosjekt 03.10.1997 
Sametingspresidentene igangsatte et prosjekt i oktober 1997 med målsetting om (1) å 

. bygge opp sekretariatet og (2) planlegge etablering av Samisk parlamentarisk råd. 
Prosjektet ble fmansiert av Nordisk Ministerråd. NIls Thomas Utsi ble tilsatt som 

. prosjektleder for arbeidet. Stilling som prosjektleder var utlyst ved annonse. 
Prosjektleder tiltrådte i stillingen den 03.10.1997. 

Beslutning om planlegging av et fellesmøte, <<Samisk parlamentarisk m~e», mellom 
sametingsrepresentantene i Finland, Norge og Sverige. Fellesmøtet skal bl.a velge 
representanter til Samisk parlamentarisk råd. Møtet ble planlagt avholdt i februar . 
1999 i Guovdageaidnu, men tidspunktet ble senere utsatt til år 2000. .. 

. Søknad om.midler far 1998 av 26.11.1997 
Det ble søkt om etablerende drift for 1998 etter budsjett på NOK 1,6 mill. Etablerende 
fmansiering ble søkt fra Nordisk Ministerråd ved søknad av 26.11.1997. 

Det er totah bevilget DKK 450 000,- til drift ut året 1998 fra Nordisk Ministerråd. 

PIesidentmøte 09.12.1997 - beslutning om stiftelse 
I henhold til tidligere refererte vedtak på Presidentmøte den 29.06.1997, ble SarDisk 
parlamentarisk.råd formalisert som egen juridisk person med sametingslederne som 

.' Ph.;. Si n' . / '. . g ' ... :.';".-1 ... I .... ............ . 
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styre og et eget sekretariat pr. 01.01.1998. På Presidentmøtet i Kiruna den 09.12.1997 
ble det besluttet en formell stiftelse under sak 2 «Samisk parlamentarisk råd»: 

«Stiftelsesdokumentet undertegnes og søknad sammen med vedtekter sendes 
Foretaksregisteret for registrering. Undertegnet avtale følger møteprotokoD 
som ved.legg». 

For å kunne stå som formell søker om midler til oppbyggende drift, er det et krav at 
enheten er registrert i F oretaksregisteret. Vedtektene er lagt til grunn for registrering i 
Enhetsregisteret. . 

. Sametingets plenum 25.02.1998 . .. 
Isak 8/98 Sametingets årsmelding er det i punkt 2.2.19 vist til fellesmøtet mellom 
sametingene . 06.02.97, der «ble det undertegnet en avtale om feDes samisk 
sprAksamaræKJ over riksgrensene, og etablering av Samisk parlamentarisk råd.» 

Søknad om midler for 1999 av 08.04.1998 
Samisk parlamentarisk råds formelle oppnevning som fellesorgan ble besluttet 
foretatt i februar 1999. Til grunn for virksomhet for 1999 ble det opprinnelig lagt et 
budsjett på NOK 6,7 mill, søknad med virksomhetsplan og budsjett av 08.04.98, jf 
vedlegg 2. 

I søknad ble det bl.a uttrykt: 

Side 16 

«Vi har i den foreliggende søknad valgt å fremlegge et mest mulig helhetlig .. 
behov for samarbeidet i Samisk parlamentarisk råd. Nir de/gjelder den konkrete 
gjennomføring av etableringen og det videre arbeidet er det likevel naturlig å 
komme tilbake til en nærmere vurdering av de enkelte forhold Konkrete 
problemstillinger i forhold til intern orgarJisering av sekretariat, 
stillingsbetegnelser, ansvarsområder med mer må vurderes nærmere. Vi er også 
forberedt på at den fmansieDe ramme og de foreslåtte samarbeidsordninger for 
øvrig må tilpasses over tid.» 

Søknadene ble sendt Utenriksdepartementene i Finland, Norge og Sverige, samt 
Nordisk Ministerråd. 

Omtale i St.meld nr 52 (1997-98) Om Sametingets viI:ksomhet i 1997, avgitt 
26.06.1998 . 
I· punkt 4.10.2 om Regjeringens arbeid med samepolitiske saker og oppfølging av 
sametingets merknader, beter det om arbeidet med Samisk parlamentarisk råd: 

«Sametingspresidentene vedtok på møte den 3.11.1997 at Samisk parlamentarisk råd 
først formelt kan oppnevnes den 24.02.1999. Frem til da vil sametingspresidentene 
fungere som styre for dette samarbeidet. 

Sametii1gene har opprettet et feDesprosjekt for å planlegge etableringen av Samisk 
parlamentarisk råd. Prosjektet har sekretariat i Kautokeino. Regjeringen ser 
utviklingen av Samisk parlamentarisk råd å være av stor betydning for utviklingen av 
det feDes samiske samfunnet. Utviklingen av et Samisk parlamentarisk råd vil også gi 

. nye muligheter for samarbeid meUom Sametmgene og nordiske organer. 

Det er viktig å se spørsmålet om Samisk parlamentarisk råd i sa11l1Denheng med det 
øvrige samarbeidet som foregir på nordisk plan omkring samiske spørsmål.» 

Sign: ... ~.~~: ...... , .... Rf.A... . 
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Presidentmøte 28.08.1998 
Spørsmålet om framdriften i og finansieringen av prosjektet ble drøftet av 
sametingspresidentene på bakgrunn av tilleggsbevilgning for 1998 på kr 300.000,· 
fra Nordisk Ministerråd, jf vedlegg 3. I tilsagnsbrevet er det opplyst, sitat: 

«Samtidigt poångteras att denna beviljning om DKK 300 000 inte kan ses 
som et utåstelse om något kontinuerligt verksamhetsbidrag tiD Samisk 
ParlamentaIisk Råd» . 

På denne bakgrunn ble det laget et revidert opplegg for 1999, som innebærer ·at 
tidspunktet for fellesmøtet mellom sametingene er utsatt til år 2000, og arbeidet med 
oppbygging av sekretariatsfunksjoner og planlegging av organisering er redusert til 

. NOK '1,7 mi11. Revidert søknad om virksomhet 1999 ble sendt 01.09.l998~ jf vedlegg 
4. 

n Fremtidig behandling av salam om Samisk parlamentarisk dd 

Sametingsrådet viser til at spørsmålet om etableringen av Samisk parlamentarisk tåd 
inneholder en rekke sider som må vurderes nærmere. Dette gjelder samarbeidsområder, 
arbeidsområde og myndighet, fmansiering og tidsplan for dette. 

Sametmgspresidentene hadde opprinnelig planlagt etableringstidspunktet til februar 1999. Det ' 
ble foreslått at etableringen skulle skje iform av et fellesmøte mellom Sametirigene i Finland, 
Norge og Sverige (Samisk parlamentarisk møte ), jf. presidentmøtet 03.11. 1997. 

På denne bakgrunn ble søknaden for virksomheten i 1998 utformet; jf. søknaden av 
26.11.1997 til Nordisk ministerråd. Søknaden om virksomheten for 1999 ble avsendt 08.04. 
1998, etter en forutgående behandling av saken på presidentmøtet 06.q4 .. !OQ8. 

Her ble det gitt en omfattende oversikt over framtidige oppgaver som på det daværende 
tidspunkt kunne synes å være naturlige samarbeidsområder for Samisk parlamentarisk råd. 
Saker som berører samer i flere stater (som f.eks samiske språk- og utdanningsspørsmål), det 
nordiske samesamarbeidet, barentssamarbeidet, saker vedrørende; Arktisk råd, Den 
europeiske union, De forente nasjoner (FN), og samisk bistandsarbeide. Med dette 
utgangspunktet besto søknaden av opplysninger om oppbygging og drift av sekretariat og 
møtevirksomhet i Samisk parlamentarisk råd. Når det gjelder den konkrete etableringen ble det 
tatt forbehold om en nærmere vurdering av de enkehe forhold, og at den fmansielle ramme og 
de foreslåtte samarbeidsområdene måtte tilpasses over tid. Søknadsrammen og 
tidsperspektivene for etableringen ble endret 28.08.1998. 

Sametingsrådet vil understreke at verken den opprinnelige eller den reviderte søknaden er å 
oppfatte som noen formell beslutning fra Sametinget i Norge om å opprette Samisk 
parlamentarisk råd. Det er heller ikke å oppfatte som en beslutning om samarbeidsområde og 
myndighet. Dette er saksområder som vil bli forelagt plenum for beslutning. I prosjektet er . 
ulike ahernativervedrørende disse'under utredning. På bakgrunn av den foreliggende 
finansiering for 1998 fra Nordisk ministerråd, har sametingspresidentene besluttet at prosjektet 
varer ut 1998. I løpet av dette tidsrommet skal de nødvendige sider vedrørende forannevnte 
spørsmål utredes. Sametingsrådet tar sikte på å fremme saken om Samisk parlamentarisk råd 
for Sametingets plenum i februar 1999. 

Sign' ~_·,-y)PfJ.. . 
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ll. Innleverte forslag 

Merlcsmd l, fra repreællf1u1t EgD 016, AP's, SVFs og SIPs SBD1t1tingsgruppar. 
RETTFERDIGHET FOR KOMBINASJONSUTØVERE 

Sametinget viser til Arbeiderpartiets merknad under sak 7/98 Årsmelding for underliggende 
råd 1997 - Merknader, og brev fra AP's, SP's og SVF's'gruppe, 27.01.98, om de , 
kombinasjonsutøvete som i 1996 ble utsatt for et regelverk med tilbakevirkende kraft, slik jt' 
de i praksis ikke fikk muligheten til å søke om driftsstøtte. Viser også til at Sametingsrådet' 
under debatten under sak 18/98 lovte å ta en ny gjennomgang av praktiseringen av 

" regelverket. " 

Sametinget Vil be om at man iegger'forholdene til rette slik at de aktuelle næringsutØvere kan 
fremme søknad for 1996, etter det regelverket som da egentlig skulle gjelde. 

Merialsd ~ æptrJ861lf1u1t RIU1di SoOi Admr.m, Ap~ 8Il11JtJfiIJgs8IflPPl': 

Sametinget er kjent med at Bergen er europeisk kulturby i år 2000. 

Dette gir en enestående mulighet for presentasjon av samisk kultur i en europeisk 
sammenheng. 

Sametinget ber Sametingsrådet medvirke til at samisk kultur får en bredest mulig presentasjon 
i Bergen i år 2000, og at man i tråd med vårt tidligere forslag søker å legge en 
sametingssamling dit samme år. 

m. Votering 
Av 39 representanter var 37 tilstede. 

Saken ble avsluttet uten votering. 

IV. ProtokoDtilf ørsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 
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V. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler ~ Replikk 

:T::::::::}y'~~:~~~~i~:Hy~~~::~~~i~f~ii::::::::::::L::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: 
.. ~.: ..... .L.~.~~.~~~ .. ~~~~~.~ ................................................... .L~y.~::~~~~~.~y~.~ .............................................. . 
............ : .............................................................................................. .L~.~~.~~~ .. ~.~~~~~.~~ ................................................... . 
.. ~: ....... ,.Q.~~ .. ~~~~ .. M~gg~ .............................................. l.~~~~.~~.~~~!.~~ ................................................... . 
.:. ~ E '1 om ............. , ............................................................................................... , ...... IP.: .................................................................................... . 
4. • Nils Hennik Måsø . l Sven-Roald Nystø ............ ; ......................................... ····················· .. ······························TNiiS·iienIik··MåS,,·· .. ····························· .. ············· 

: .. ~~::·:·:·:·J:~~:fi:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:··:·:·:-:·:·:.::::.::.:.:.:.:.:.~:.:.:.:~.:.:::::.:::.:::]~!.~;.~~~i.;~::=':::=':::::~:.:::::::::::.:'::: ...... ~~~:':~:' ... 
7. : Maæ*-ild Mathisen· l 

::*:;::::::i:ggi.l::Q!f.C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.. ~: ...... .l.~~~~~.~ .. ~y~~~ ................................................ -1...----.. - ................................................................... . 
1 O ......•.. ~.~ .. ~~JM. ................................. : ..................................... 1. .......................... ; ................................................................... . 
11. • Randi Solli Pedersen ~ ··i·i:···:·Per·A:··Bæbr················································· .. ··········T········· .. •· .. ··· .. ······ ................................................................... . 

. ·j.·~·.:.·.·.T.~·~rl.!.·.~~y.~Ig)~~!~~~~.·.·.·.~·.·.·~·~.·.~:~~~~~~:.~~~=~:.~::I····· .... ·········~===~=:::::~=~.~~=~.~.=~ .... ~ ... ~.~ ...... ~~~~.~~~~~~~~~:::. 
14. • Steinar Pedersen i . 

•••••• ••••••• : ................................. _ .................................... n .............. u_ •• u.~ ...... n •••• u .......................................................................................... . 

15. • Peder Mathisen . i 

If+~~t.~~ .. ~~~::I=:~====-=::=·~~ 
............. : .. F.giJ.9.m . ..cf.~.~~.<>.~~L ..................................... 1... .......................................................................................... . 
.. ' ............ ~gg .. Q~~.t(f.~!1' .~!.4~p..} ....................................... .L.................................................... . ................................... . 
............•.. J.~t~}~J:l.~.~c:n (f~.~~.~.~~C?~>... ........................ .L.................................................. . .................................. . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Se pkt. ill Votering. 

Saken avsluttet 22. september 1998 kl. 12.15 . 

. .> 

r-~ ~; 
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Sak 28/98 SpørsmM til Sametingsrådet i hbt. f onetningsorden 
§28 

Saken påbegynt 22. september 1998 kl. 15.00. 

I. Dokumenter 
- Spørsmål fra representant Roger Pedersen, SVF's sametingsgruppe, innkommet 15.09.98 
- Spørsmål fra representant Roger Pedersen, SVF's sametingsgruppe, innkommet 15.09.98 
,... Spørsmål fra representant OveJohnse~ SVF'ssametingsgruppe, innkommet 15.09~98 . . 
_. . Spørsmål-fra representant Amund Eriksen, Midtre Nordland Sijdda, innkommet .15.09.98 
- Spørsmål fra representant Margreta Påve Kristiansen, AP's sametingsgruppe, innkommet 

14.09.98 
- Spørsmål fra representant Willy Olsen, AP's sametingsgruppe, innkommet 14.09.98 
- - Spørsmål fra representant Per Solli, AP's sametingsgruppe, innkommet 14.09.98 
- Spørsmål fra representant Leif Elsvatn, AP's sametingsgruppe, innkommet 14.09.98 
- Spørsmål fra representant Dme IIJgå Dure - Tore Bongo, innkommet 15.09.98 

ll. Innleverte spørsmål, svar og eventueDe forslag 

Spørsm4l fn ~ RogtJT Aduam, SVFø 8IUIltJIiDgsgzuppø: 

SAMETINGETS REFERANSEGRUPPES PRINSlPlEI.LB SYNSPUNKTER. VEDRØRENDE TUDELING 
AV TILSKUDD TIL OPPFØLGING AV NOU 1995:6 PLAN FOR HEISE- OG SOSIAL·rJENESTER TIL DEN 
SAMISKE BEFOLKNlNG I NORGE 

Vi i SVF's sametingsgruppe stiller oss undrende til de prinsipielle synspunkter som 
referansegruppen legger til grunn for oppfølging av nevnte NOU. Der heter det bl.a følgende: 

- forskningsprosjekter nedprioriteres 
- offentlige søkere skal prioriteres fremfor organisasjoner og særligenkehpersoner 

Ved å følge disse prinsipielle synspunkter er det kyst- og fjordområdene som blir 
skadelidende. Dette ut fra at det er vanskelig å få det offenlige til å gripe fatt i dette og at det 
har skjedd· lite forskning her. . . - -

Vårt spørsmål blir som følger: -

Er dette også rådets prinsipielle synspunkter? Hvis nei, hva vil rådet gjøre for å rette på dette? -

~8VBr. 

Sametingsrådet.viser til-Sosial- og -helsedepartementets-regelverk for tildeling av prosjektmidler 
til oppfølging av NOU 1995:6 - Samisk helse- og sosialplan. 

I regelverket kommer det fram at følgende sektorovergipende innsatsområder er prioritert i 
1998: 

1. Opplæring av helse- og sosialpersonell i samisk språk og kulturl'orståelse 

2. Informasjonsvirksomhet 

Sign' (\.. I p (>tl.. ....•• )....) .... .•.. 1~.J. .... 
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3. Prosjektarbeid/forskning med sikte på tilpasning av helse- og sosialtjenester til samisk 
virkelighet. Prosjekter som forsterker oppfølgingen av det samiske perspektiv i 
handlingsplan for helsepersonell vil bli oppmuntret 

· 4. Ubygging av tolketjcmeste 

Side 21 

Sametingsrådet er av den oppfatning av at de utvalgte satsningsområdene i 1998 var 
nødvendige med bakgrunn i erfaringene som referansegruppa er blitt kjent med i arbeidet 
med pl anen. Det er behov for strakstiltak som kan føre til løsninger på kort sikt. Det er likevel 
gitt åpning for å tildele midler til forskningsprosjekter jfr. pkt. 3. 

· .SpØrsmAJf~ ~tJuzt Roger Ad!røtm, SVFs sBzætiDgsgtUJ1p':. .. 
'FFlLES. SAMlSK STuDIEORGANJSAS.JON 

Vi har ikke hørt noe fra presidenten eller rådet angående denne saken som var fremmet i 
november plenum i 1997, og fulgt opp fra vår side i februar plenum og mai plenum. 

Vi ønsker å vite om det skjer noe med denne saken, ogi så tilfelle innenfor hvilke tidsfrister? 

SametiJ:1gsnIdø svar: 

Vi viser til sak 4/98 Sametingsrådets beretning om virksomheten, svar til forslag 5 Samisk 
studieorganisasjon underlagt Sametinget. 

· Sametingsrådet vil innledningsvis vise til at det i dag fmnes to former for studieorganisasjoner 
i Norge. Dette er studieforbund og studieorganisasjoner. Studieforbund er en selvstendig 
organisasjon godkjent av Stortinget med opplæring som formål. Et forbund må ha minst to 
tilsluttede medlemsorganisasjoner. Endringene fra 1992 i lov om voksenopplæring fonnsetter 
maksimah 15 studieforbund i Norge.l'riviIlige organisasjoner kan søke om medlemskap i et 
studieforbund, - og det er disse som til sammen har styringen i studieforbundet. En studie
organisasjon er lik et studieforbund, men har kun en organisasjon tilsluttet. Eksempel på dette 
er Sami Oahppolåvdegoddi -Samisk studieutvalg (SOL), og noen politiske partiers studie
organisasjoner. Medlemsorganisasjonenes valg av studieforbund skjer ut fra vUrderinger av 
deres ideologiske forankring. Samiske studieorganisasjoner fmnes ikke i dag som en egen 

.. definisjon som gn-særskilte muligheter. Siden SOL og Samenes landsforbund er etablert som 
studieorganisasjoner, som ikke tilfredsstiller de nye kravene til studieforbund, er det fremmet 
forslag om å dispensere fra visse forskrifter. .. 

· . Sametingsrådet viser til at representantens forslag om en samisk studieorganisasjon går på 
tvers av grunntanken med studieforbund, slik de er nedfeh i voksenopplæringsloven. Derfor er 
vi fremdeles av den oppfatningen at det er de samiske organisasjonene selv som nå først og 
fremst bør vurdere spørsmålet om en felles samisk studieorganisasjon. Sametingsrådet har 
derfor i brev av 18.09.98 til NSR, SLF og SFF bedt nevnte organisasjoner vurdere å opprette et 
slikt samarbeid. .. 

Spørsm4l fra JepretJ«lfJuJt Ove JoImM 14 SVFs sBzætiDgsgmpps: 
ANGÅENDE SKJØNNSTIlSKUDD I 1998 mLA. VANGEN KOMMUNE TlLDELFINANSIERlNG AV 
INVESTERING I KLASSEROM FOR SAMlSKE ELEVER. 

SVF's . sametingsgruppe synes at behandlingen . som Lavangen kommune har gjort i denne. 
sammenheng er kritikkverdig. Vi har orientert presidenten tidligere om nevnte sak både pr. tlf. . 
og pr. fax. Det som er sakens kjerne er følgende: . 

S' . • h V Jh 
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Lavangen kommune har i sitt tildelingsbrev fra Fylkesmannen i Troms motatt 4 mill. kroner i 
ekstra skjønnsmidler som skulle brukes under følgende fonnsetning: 

o _ at de samiske elevene derigjennom sikres tilfredsstillende lokaler 
- hva som konkret er gjort for å sikre lokaler til den samiske skole 

Når vi ser på de vedtak Lavangen kommune har gjort så er følgende verdt å legge merke til. I 
rådmannens innstilling i sak 98/0031 står det følgende: 

Ut fra foreliggende planer, vil rådma11I1en foreslå at bygningsmessig arbeid o 

Klasseromsfløy kr 1 245 (}()(), - utsettes inntil videre med unntak av utbeqring 
av toalettene. . 

. Videre at en kommer tilbake·til renovering'av grønnskolen (den samiske skolen), da dette. 
arbeidet ikke under noen omstendigheter kan gjennomføres før biblioteket er flyttet over i nye 
lokaler. 

Dette er senere vedtatt av kommunestyret. Vi kan ikke etter beste viten se at de samiske 
elevene er ivaretatt, når midlene blii- brukt til administrasjonsfløy og bibliotek. o Dene er ikke i 
hb! tildelingsskrivet etter vårt skjønn. 

V årt spørsmål blir følgende: 

Har Sametingsrådet gjort noe med denne saken? 

Hva vil Sametingsrådet gjøre og i så fall innenfor hvilke tidsrammer, da dette er en hastesak? 

Vi i SVF's sametingsgruppe ser i hvert fall ganske alvorlig på dette,.da det er de samiske 
elevene som blir skadelidende. 

s::.met:iIJgsddt svar: 

På bakgrunn av de opplysninger som bl.a. representant Ove Johnsen har gitt, har 
Sametingsrådet i brev av 9. september 1998, bedt Lavangen kommune om nærmere 
opplysninger i saken. 

Sametinget har foreløpig ikke mottatt svar på henvendelsen, og vil derfor awente kommunens 
redegjørelse før en eventueh vurderer hva som videre bør gjøres i saken. 

SpørsmAl fra :cepraselltarJt AmUIld En1ræzz, Midtre NordlaDd Sijdds: 

OPPVEKST, SKOLE OOUI'DANNlNG 

I februar d.å. reiste NSR og vårt parti nye saker under denne overskriften. Hva har skjedd i 
saken siden da? o 

~svar: 

I Sametingsrådets beretning som ble lagt fram for plenum 26. mai 1998, ble følgende uttak 
vedrørende denne sak: o 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepatementet har fulgt opp konferll/lSen som 
ble avholdt 19. - 2a mars på Drag, i et møte 20. april i Oslo. Sametinget 
avventer nå referat fra dette møtet, samt et videre initiativ om oppfølging fra 
KUF. 

Sametinget har ikke mottatt referat fra møtet, og har etterlyst dette pr. telefon. Fra . 
departementet ble det opplyst at referat ikke foreligger. Videre ble det opplyst at departementet 
har fulgt opp arbeidet gjennom å støtte initiativet for å få igangsatt fjernundervisning og 
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kompetanseheving for lærere i videregående skole. Det ble understreket at økonomien 
foreløpig ikke er klarlagt. 

Sametinget har således ikke vært involvert i arbeidet siden møtet i departementet 20. april 1998. 
Når det gjelder representant Eriksens forslag fra 23. februar 1998, om en samlet plan for 
oppvekst, skole og utdanning i lulesamisk område, fmner Sametingsrådet det naturlig å 

,avvente departement~s videre oppfølging av arbeidet som allerede er igangsatt. 
Sametingsrådet vil imidlertid påminne departementet om. saken på møtet rådet skal ha med 
statsråd Lilletun i oktober i år. 

spørSm4I fra leprattmtBJJt MsrgrtJIB n." KdtdianMD, AFs 8II.IDI!1IitJgsgnlppø: 
. VALGREGLENE FOR SAMETINGET 

Det totale regelverket for sametingsvalgene bør gjennomgås i hver valgperiode. 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe så også ved siste valg behov for flere endringer og 
forbedringer. , 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil derfor spørre sametingspresidenten om hvilken 
prosedyre det legges opp til for å få til en slik evaluering og forbedring av valgreglene til 
kommende sametingsvalg. 

~SVBr. 

Sametinget har etter hvert valg evaluert og gjennomgått valgreglene. Sametingsrådet legger 
opp til at dette også skal skje etter sametingsvalget 1997. ' 

Rådet vil i denne sammenheng opplyse om at Regjeringen har oppnevnt et valglovutvalg som 
skal se på-t:!ldringene i valgloven. Valglovutvalget har henvendt seg til Sametinget og bedt om 
møte for å drøfte endringene i regelverket for valg. For at regelverket i stor grad skal bli 
identisk ønsker valglovutvalget tilbakemelding fra Sametinget på hvilke endringer som kan 
tenkes. Valglovutvalget planlegger å avslutte sitt arbeid i år 2000. Deres forslag skal da videre 
på høringsrunder og eteretter til politisk behandling, slik at utvalget regner med at deres forslag 
til endringer i valgsystemet ikke vil'kunne gjelde før valget i år 2005. 

Sametingsrådet viser til at Sametingets gjennomgang av valgreglene til sametingsvalget også 
bør skje ut fra Sametingets eget behov for endringer. Rådet mener at dette arbeidet nå kan 
iverksettes umiddelbart. Dette bør skje ved at det nedsettes en arbeidsgruppe av Sametings
rådet, der Sametingets politiske grupper er representert etter styrkeforholdet. På denne 
bakgrunn ba presidenten på møtet med gruppelederne i går, om at gruppene iverksetter 
arbeidet med å fmne fram til sine navn. Sametingsrådet vil oppnevne gruppa snarest og sørge 
for nødvendige ressurser. 

Spørsm4J fra .teprestmåUlt JJi11y OlæD, AFs 8II.IDI!1IitJgsgrupptJ: 

HVORFOR'ER:SAMETlNGSRADET NEGATIV TIL ARBEJlElLASSER I lNDRE F'INNMARIC? 

Sametingspresidenten og andre representanter for Sametingsrådet har i media gått meget sterkt 
i mot at det skal etableres nye arbeidsplasser i Kautokeino - det området i landet hvor det er 
størst arbeidsledighet. 

Saken gjelder at Finnmark jordsalgsstyre har gitt tillatelse til et meget sterkt regulert uttak av 
naturstein i to brudd i Kautokeino..; tiltak som også har meget sterk lokal og kommunal støtte; , , 

. , • l?JPt'J.. 
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Det har stor interesse å få klarhet i hva Sametingrådet og sametingspresidenten legger til grunn 
når man mener at disse begrensede tillatelsene er så alvorlige, at de ikke kan eller må 
gjennomføres. 

Det har vært sagt at det er hensynet til samisk kultur som er årsaken til at Sametingsrådet! 
sametingspresidenten mener at tiltakene ikke skal gjennomføres. I en slik forbindelse må man 
imidlertid spørre om det ikke ville være enda mer skadelig for samisk kultur, om man stiller seg. 
konsekvent negativ til ethvert naturinngrep som kan skape arbeidsplasser - uansett hvor 
skånsomt det måtte være, og hvor hensynet til andre næringsinteresser er ivaretatt. 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe er sterkt i tvil om en slik'holdning tjener samisk kultur: - .. 
Arbeiderpaniets sametingsgruppe står selvsagt på at man skal ha en høy-forsiktigbetsterskel-
. når det- gjelder inngrep som kan tolke.s som om man foregriper den pOlitiske behandlingen av 
Samerettsutvalgets forslag. Derom er det ingen uenighet. . 

De to steinbruddsakene kan likevel vanskelig sees som et brudd på en slik forsiktighet. 

Jeg vil derfor be sametingspresidenten redegjøre for hvorfor Sametingsrådet er så negativ til 
disse tiltakene som kan gi hardt tiltrengte arbeidsplasser i Guovdageaidnu-området. 

.. . . 

Sametingsrådet vil først gjøre det klart at rådet ikke er imot arbeidsplasser i Indre Finnmark. 

Denne konkrete saken gjelder driftsavtale i et område i Nårana! for Prospektering AlS, samt 
tillatelse til håndgivelse/prøvedrift i Riebanvårrl for Mineralutvikling AlS. Fehene ligger med 
ca 2 km avstand fra hverandre i et område ca. 20 km nordøst for Kautokeino tettsted der det 
er funnet drivverdige natursteinforekomster. 

Sailletinget behandlet søY.naden fra Prospektering AlS første gang i snk 43/90. Saken ble 
behandlet på nytt i sak 17/91, der tinget godtok en prøvedrift. 

Paralleh med at Prospektering AlS drev prøvedrift, drev andre selskap med letevirksonihet i samme' 
område. Et Tromsøflrma, Minearalutvikling AlS ble innvilget undersøkelsestillatelse den 08.01.91 i 
RiebanvårrilGaskabeivårri. Dette området ligger bare "2 km unna driftsområde til Prospektering AlS . 

. Sametinget har ennå ikke realitetsbehandlet søknaden fra Mineralutvikling AlS. 

Rådet vil legge saken frem for plenum i november, der også driftstillatelse for Prospektering 
AlS vil bli drøftet. I sin behandling av saken vil rådet bl.a vurdere hensynet til samisk kultur, 
de uavklarte rettighetsspørsmål og forholdet til Statskog. Sametingsrådet vil i denne forbindelse 

. se disse sakene i et bredere perspektiv som både inkluderer behovet for arbeidsplasser og 
reindriftsnæringens interesser. 

Rådet vil i denne omgang avslutningsvis understreke at områdenes fornybare ressurser som i . 
dag utnyttes av reindriften, sysselsetter en stor del av Indre~Finnmarks befolkning. 

SpørsmAl fra 18preænt1U1t Per So114 APs 8IU11BtiDgsgrupptJ: 

KYST- 00 FJORDFISKERNB MED MINDRE FARTØY MÅm.DELPS EGEN SEIKVOTE 

Erfaringer fra siste periodes seifISke viser at kvotene ble oppfISket av de store havgående 
fartøyer i seiflåten på svært kort tid. . 

Selv med en ny åpning av seifISket klarte ikke de.mindre fartøyene å komme i gang med 
fisket før den kvoten var tatt og fISket stoppet av Fiskeridirektoratet. 

V åre spørsmåi til Sametingsrådet blir: 

Sign: ,~ \~ . t') p a... . 
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1. Hva vil Sametingrådet foreta seg, slik at kyst- og fjordfiskerne får sin rettmessige del av 
denne viktige ressurs? 

2. Hva vil Sametingsrådet foreta seg for å få myndighetene til å tildele kyst- og fjordfiskerne 
. med mindre fartøy egen seikvote? 

SIU1JtJtiDgsnfdt SVBr. 

Sametingsrådet er oppmerksom på de vansker som vil oppstå for den mindre kyst- og 
fjordflåten som flSker etter sei nord for 62° N, i tilfelle Fiskeridirektoratet innfører stopp i . 
seifiske for denne flåtegruppen. . . 

.. Sameting~ er i likhet med Fiskeridep'aitementet opptatt av at de maritime ressursene ikke 
. overbeskattes, og at de fastsatte kvotene ikke overf"lSkes. 

Rådet har i brev og faks av den 18.09. d.å gjort henvendelser ovenfor Fiskeridepartementet 
hvor det er pekt på de alvorlige konsekvensene en stopp i flSke etter sei vil få for den mindre 
kyst- og fjemiflåten. Særlig vanskelig vil forholdene bli for de som bor i samiske kyst- og 
fjordområder, ettersom andre driftsahernativer er små.. 

Sametingsrådet har - for å avhjelpe den vanskelige situasjonen i fISke etter sei for de minste 
fartøyene - bedt Fiskeridepartementet avsette en egen seikvote for fartøy i gruppe 2 - mindre· 
fartøy uten etablerte kvoterettigbeter- slik at fartøy under 11 meter lengste lengde fårflSke 
fritt i det fylket hvor fartøyet er registrert. 

Sametingsrådet vil i denne sammenheng gjøre Sametingets plenum oppmerksom på. at det er 
avtah et møte med Fiskeriministeren i oktober, hvor blant reguleringer av den mindre kyst- og 
fjordflåten i samiske områder står på dagsorden. 

SpørsmAl fra represtmtaJ:1t Leif ElsvatD, APs 8SI116IiD.gsgru.ppe: 

SØRSAMISK HANDLINGSPLAN 

For nøyaktig ett år siden, på Sametingets plenumsmøte i oktober 1997, kom Arbeiderpartiets 
gruppe, Senterpartiets gruppe og Samenes Valgforbund med forslag om å. få laget en 
sørsamisk handlingsplan . 

. Mitt spørsmål til Sametingsrådet er følgende: 

Hvor langt er arbeidet med en sørsamisk handlingsplan kommet? 

Akter Sametingsrådet å gjøre noe med denne saken inneværende år? 

Sam«ingsddøIs SVBr. 

Sametingspresident Sven-Roald Nystø orienterte Regjeringens Nord-Norge utvalg 31. mars 
.. 1998 om at arbeidet med sørsamisk. handlingsplan viLbli iverksatt mot slutten av 1998, 
forutsatt fInansiering. Sametingets forbruk av midler pr. 1. september gir en åpning for dette, 
forutsatt sentral kompensasjon av de utgifter årets lønnsoppgjør medfører for Sametinget. 
Sametingsrådet vil derfor behandle organisering av planarbeidet, planens omfang, iIinhold og 
framdrift, på rådsmøtet 19. - 21. oktober i år. 

Presidentens meddelelse til Regjeringens Nord-Norge utvalg står ved lag. Arbeidet. med 
handlingsplanen for sørsamiske samfunn starter opp i år. Forslag til videre fmansienng av . 
planarbeidet for 1999, vil bli fremmet overfor Sametingets plenum i november i forbindelse 
med fordelingen av bevilgningen til Sametinget på statsbudsjettet for 1999. 
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Spørsm4I fra representant Dure 1999s Dure / Tate BoDgo, NSR ~ S8.l11t!JIi11gsgruppe: 
FORVERRET ØKONOMI FOR sAMISKE KUNSTNERE 

Gjennom media er det ,blitt kjent at de samiske kunstnernes økonomi er blitt forverret. Det siste 
, som er blitt offentliggjort er at Samisk kuhurråd ikke har bevilget penger til Samisk 
, kunstnerråd på grunn av at dette rådet er samiske kunstneres fellesorgan og sekretariat. Mitt 
spørsmål i den forbindelse er at omdisponerer Sametinget og dets underliggende organ de 
økonomiske midlene? 

Dessuten vil jeg stille spørsmål om den økonomiske situasjonen er blitt forverret for de , 
, samiske kunstnere og hva er årsaken til, dette? 

'slU11BtiIJgstldt svar: 
l. Omdispcmmm Sametinget og dem underliggende organ de økonomiske virkemidler 

Sametinget har i budsjettet for 1998 stilt til disposisjon kr. 1.033.000,- til Samisk kulturråd over 
post 52,4 Samiske kulturorganisasjoner. Dette tilsvarer en økning på kr. 253.000,- fra 
foregående år. Posten omfatter støtte til kunstneres organisajoner, samisk idrett og samiske 
organisasjoner som ikke omfattes av tilskuddet til samiske hovedorganisasjoner. Tingets 
merknad til bevilgningen for 1998 var at: Økningen på kr. ~3 000,- forutsettes bevilget til 
samiske kulturorganisas joner som prioriterer aktiviteter rettet mot bam og unge. 

Sametingsrådet er enig med Samisk kulturråd i at dagens tilskuddsordning til Samiske 
kulturorganisasjoner fortrinnsvis skal tildeles organisasjoner bestående avenkeh-medlemmer. 
Samiske institusjoner/organisasjoner organisert som stiftelse eller paraply-organisasjon, kan i 
dag ikke defmeres som støtteberettiget innenfor tilskudsordningen «Samiske 
kulturorganisasjoner». 

Tildeling av virkemidlene i underliggende råd skjer med utgangspunkt i og i henhold til 
gjeldende retningslinjer/forskrifter, vedtatt av tinget. Sametingsrådet viser til at tinget hvert år 
får melding om virksomhetene i underliggende råd. Sametingsrådet kan ikke se at det foretatt 
omdisponeringer av de økonomiske virkemidlene i undeliggende råd. Sametingsrådet synes 
forøvrig at det er fornuftig at kunstnerorganisajonene har et felles organ med ulike 
servicefunksjoner, og har merket seg den mer selvstendige funksjon og rolle et felles organ 
har i forhold til alle samiske kunstneriske uttrykk. 

2. Er den økonomiske situasjonen farvm:ret for samis1ce kunstnere 

, , Sametingsrådet vil vise til at tinget gjennom en årrekke har bedt om at bevilgningen til Samisk, 
kulturfond økes med 3 mill.kr. I forbindelse med regjeringsskifte høsten 1997 tok presidenten 
iniativ overfor Kommunal- og arbeidsdepartementet og anmodet om ekstra bevilgning på 1 
mill. kr. til Samisk kulturfond med følgende begrunnelse: ' 

, Søkningen etæT midler til samiske kultUJtiltak er meget stor og mange svært gode tiltak bar fAtt 
avslag på grunn av begrensede midler. Bevilgningen til fondet bar stått uendret på samme 
nomineUe nivå, 5 millioner kroner siden etableringen i 1993. Søknaden etter midler lIa Samisk 
kulturfond bar økt bvert år, og for 1997 synes det også å viDe øke i forhold til 1996. Dette er i 
seg selv positivt, men bar medført av 213-deJ av søknadene nå får avslag. Det igjen fører til 
oppgitthet og resignasjon blant de samiske kulturarbeiderne. For det tidsrom (1993-98) der ' 
Samisk kulturfond bar stått på samme nomineUe nivå, 5 millioner kroner, er Norsk kulturfond· 
økt med 21 miUioner kroner. Selv om det er forskjeUer mht. proposisjoner meUom disse to 
fondene, er de/neppe noen som på denne bakgrunn i dag kan hevde, at saIIiisk kulturarbeid 
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prioriteres av de sentrale statsmyndigheter. Selv om det neppe var meningen, har opprettelsen 
av Sametinget med påfølgende overføring av ansvar for samiske kulturaktiviteter fra Norsk 
kulturråd til Sametinget, medført dårh"gere kår for samisk kulturarbeid. (vår understrekning) 
Dette faktUIJl har Samisk kulturr4d påpekt i rådets Arsmelding for 1996 (jf. st. meld. nr. 41 
(1996-97) Om norsk samepolitikk, s. 152-153). 

I tillegg til Samisk kulturfond, yter Samisk kulturråd støtte til samisk forlagsdrift, samiske 
kulturorganisasjoner, driftsstøtte til' samiske kulturhus og institusjoner og samiske 'barns 
oppvektsvilkår. Dette er også saksområder som trenger ,økt støtte. . 

Med bakgrunn i overnevnte forhold kan Sametingsrådet være enig i at den økonomiske 
situasjonen har forverret seg ikke bare får samiske' kunstnere, men ,også for andre områder.· 

. Årsaken,til dette kan kort" oppsummeres i at tinget ikke har fått gjennomslag senttah for . 
økning av virkemidlene, spesielt til Samisk kulturfond. Presidentens initiativ og tidligere års 
budsjettbehandlinger i Sametinget viser at både rådet og tinget er bekymret over den 
økonomiske utviklingen på dette området. 

m. Votering 
. Av 39 representanter var 39 tilstede. 

Saken ble avsluttet uten votering. 

IV. ProtokoDtilf ørsel 
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

I • ') () "" 
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v. Talerliste og replikkordskifte 
: Taler ! Replikk 

::I~::::::I:~~g:~::~~Ø.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 
.. ~.: ...... L~~~~.~~ .. ~Y~~.~ ................................................... .L ........................................................................................... . 
3. : Roger Pedersen ! 

·.·.{.·.·:.·.·I~~~~H4}~y.~~4.· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.·:.·.·:.·::::.·.·.·:::.·.~·.·.·.~.·.~::::::I .. ~ .. :~: ...... ::::: ...... ::::::: ........ :.~ .. :.~.:.~:: .. :::::.~:::~: .. :: .. :: ........ :: .. : .. : ........ : ................. ~.......... . 

.. ? ........ .L~C>.g~!...~.~.~~.~ ....................................................... 1. ....................................................................... <0 •••••••••••••••••••• 

6. : Sven-Roald Nyste ~ . .. . . . 

::?;::::::::~~g~~~i~~!.s.~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::~: ... _.::::::::. . 

. ::~~::::::I:~~k~:~r.l.~~~~:::::::::::::~:::::=::::~:~.J .................. :=~:~~=::~ ....... :::=:=~==::~ ............. :::::::::::: .. 
.. ~.Q: ... l .. QY.~.!.~~~~ ............................................................. J .............................................................................................. . 
Il. : Berit Ranveig Nilssen ~ 

··i·i:···j·Am~,fEiiksen·····················································T .. ········· .. ······· .. ················· ...................................................... . 
.............. !" ................ _ .............................................................. u ........... _ .... _+ ...... _ ... _ •• _ .................... _ ........ _ ....... _._ ................ __ .................. . 

.. . 1.~ ..... I.~~~~~~.~.:N:y~ ................................................... 1 .............................................................. _ ................................ . 
14. : Mar~eta Påve Kristiansen ~ 

.::~:s.::::::::$.y.~~~~~:~~~:~y.~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::~::::::::::::::::::::::: 

.. J.§ ..... l.~~.~!y . .Q~.~~ ......................................................... _- l. .._--.. _. __ . ___ . ___ ... _ ... _ ............ . 

. J . .?.:.j .. ~~H.~.:N:y~~ .......................................... ~ ....... L ...... -_ .................... _.; .......................... _ ...... ; ........................ . 

::lt::j:~~~li.~::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::J:~:~~::~::~::::::~::::::::::~::::~:~:::::::=:~~~::~:::~::::::::::::::::::::::: 
20. : Johan Mikkel Sara : . . 

jI:I~~~~Ii.~:~y~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:r::::::~=::~:::::::::::~~::::::~:::::::::::::::::~:::::::::~:::=:::::::::::::::::::: . 
. ~.~: ... ~ .. ~~~.~~.~ .. ~.~~~!.~.c:~ ................................................... .1.. ............................................................................................ . 
23. : Sven-Roald Nyste ! ·24·:···;·Niis·Heilrik·M!Sø················································r· .......................................................................................... . 

;:~~~::I:g~~~:t.~fJ~:i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
26. : Ole Henrik Magga ~ ···i·7·:···:··Steinar··P·edersen .................................................. ~ ............................................................................................... . 
. ·.·~.?.:.·.·.·L~~i.·.t~~.~yi.~~~~·~.~.·.·.·.·.· ... ·.·.· ... ·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·.·.·.·.·:.·.·.·:.·.·.·:::1::.~.::.~~: ...... :: ... ~ .. ~.~ ........... : .... : .......... ::;:; .. ; ... ~~:~.~:; .. :;::.~::::.~ ...... ~.:.~ .......... :~ ..... ~ ... ~: ... ~ ..... . 

. 29. ~ Egil om ~ 
·.:~.ø.·; ... ·J.·~.~gp~~I4..·.Hy~~~.~ ... · .................................................................... : ................ .r. ............... : .... :: ......................... ~~~ ....................... : ... ~ .. ~ .. ~ ....... : ........ ::::: ........ : .. : .. : ...... :: .... :: .. : .................. : ...... .. 
31. : Per Solli ~ . 
. ·.·~·~.:::.T.~·~~.~:.~~y.~·~.g)~h~.~~~~· ..... ·.·.·.· ..... · ......................................................... T..:.~.:::~.;::.~.~ .. ~ .. :.~ ... ; .... : ...... ::.~~~~~~~.~~ .. ~~;.~~~~ .. ~~~~.~;.~.~~~~;:~~.:;:::.~~~~.~ ..... ~ .. : 
33. l Peder Mathisen ~ ............. : ............................................................................................... v······ .. •···· .. ········ .. ······· .. u ........................................................... . 

34. ~ Willy Olsen ~ . 

• ::~:~:;:::I:9.f.~y..:M~~~:p~~~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::~:::::~:::::::::~:~::::::~:=::~:::::~:~:~::::::~:::::::: . 
. }§: . ..l.~~.!.~y.~~.g.~~J~~~ ...................................... 1... ...... ---............. ;.-..... -................ -.... _._ .... _._ .. _ ............. . 
37. ; Leif Elsvatn ~ .....••..••. ..;. .............................................................................................. + ....... _ .................. _ ........ _ ............. _ ••••••••••••••••••• - ................... . 

. 38. ~ lng-Lill Pavall ~... 

·::~:~;:::i::t~i~::~~~g~::::::::::::::::::::::::::::::: ::::.:::·::::::::::::::::::::::::C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 
.. ~Q ..... L~~g:.~!g .. ~.~~! ....................................................... 1 .. _ .. _ .. _,,_ ............... _ .............. ___ ..., ... _._ .. _._ ... __ .. _ ...... . 

VI. . . Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 
Se pkt. ill. Votering. 

Saken avsluttet 22. september 1998 kl. 16.40. 
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Sak 29/98 Kunngjøring av nye saker 
Saken påbegynt 22. september 1998 kl. 17.00. 

l. Dokumenter 

. Forslag 1, mprattmtlUlt EbIsr Lifjsll, NSR~ 8IU118fiDgs~: 
SAMETINGET MÅ BllOOJETl'ERE RESSURSER. TIL DRlF1' AV BIBUOTEK OG INFORMASJON I 
SØR- OG Il.Jl:.SAMlSKE oMRÅDER. . 

. I sak 21195 Samisk bibliotektjeneste og i sak 22195 Sametingets informasjonsstrategi, har 
Sametinget vedtatt at det skal etableres bibliotek- og informasjonstjeneste i sør- og lulesamiske 
områder. 

I Sametingets utredning «Bibliotek og informasjon i Sametinget» av 26. februar 1997, 
foreslås at bibliotek og informasjon blir en forvahningsenhet i Sametinget og at det opprettes 
satelitter av denne tjenesten. 

Forslag ~ mptrJ!IØDtIUlt JJ.71Iy Oltrcm. APs 8IU118fiDgsgrupJJl': 

OPPFORING AV VlI.LF'lSK 

Sametinget bes utrede ulike sider ved .oppforing av villfISk. I denne sammenheng må 
lovgivningen for minstemålsbestemmelsene, eventuelle konsesjoner for oppdrett, samt 
forurensingsproblematikken vurderes. 

En annen ~ærlig viktig side er å begrense kveisproblemet i fIsk fra fjordområdene, det er en 
kjent sak at fisk i godt hold er kveisfri. Arbeiderpartiets sametingsgruppe mener tiden på nytt 
er inne for en satsing på oppforing av villfisk som kompensasjon for reduksjoner av 
fiskekvotene. 

Forslag ~ Iepres8IltJmt Løif EJava~AP8 flRmetmgsgrupptJ:· 

HØRING OM ROVDYRPROBLBMATlKICEN 

Under Sametingets plenumsmøte i mai - der reindriftsavtalen ble drøftet - satte Arbeiderpartiets 
gruppe fokus på rovdyrproblematikken og de konsekvenser en voksen~ rovdyrstamme har 
for reindriftsutøverne i Nord-Trøndelag og Nordland. Vi uttrykte særlig vår bekymring for 

. hva opprettelse av et eget register ville ha å si for de utøverne som er spesieh rammet. Videre 
påpekte vi den urimelighet som ligger i at de som har hatt de største rovdyrtap blir frakjent 
driftstilskudd fordi de ikke oppfyller slaktekravet på 800 kg, og heller ikke tilkjennes 
kompensasjon for de tap de har hatt. 

Undersøkelser som er gjort tyder på at så mye som 70 % av tapet - i enkehe reinbeitedistrikt - . 
skyldes freda rovdyr. Tapstalla har vist en sterkt stigende tendens fra 1994 og fram til i dag. 

De som i sterkest grad er blitt rammet er reineiere i Nordland - som ikke er blitt tilkjent 
kompensasjon. Men også utøverne i Nord-Trøndelag, som har mottatt litt støtte, sliter tungt, 
og mange vurderer å slutte i reindrifta. Dårlig økonomi som følge av ekstreme tap har ført til 
at mange utøvere lever på lånte penger og er prisgitt bankenes velvilje. 

Arbeiderpartiets sametingsgruppe vil på denne bakgrunn foreslå at det blir avholdt en høring i 
Sametinget i novemberplenumet om rovdyrproblematikken, der både de som står ansvarlig for 
dagens rovdyrproblematikk og de som er rammet av den får anledning til å uttale seg~ . 
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Forslag 4, repreæntJUlt Nils Htmrik MAse, Sp's slJJIltJfingsgnJpps: 
SAMETINGETS nPLT.AKElSE I REFORHANDLING AV oVERENSKOMSTEN MElLOMFINLAND 00 
NORGE OM TANAVASSDRAGET 

Overenskomsten og fIskeforskriftene som nå gjelder for Tanavassdraget ble sist endret i 1989. 
Finland har bedt om reforhandlinger og Norge har svart positivt. Miljøverndepartementet vil 
lede forhandlingene fra norsk side i samråd med Utenriksdepartementet og andre berørte 
departement. Arbeidet skal organiseres på to nivåer i samsvar med måten det organiseres på 
finsk side. Det blir en sentral og mindre forhandlingsdelegasjon og det blir en lokal referanse- . 
gruppe for Tanavassdraget. Meningen er at'Sametinget skal være representert kun i 
referansegruppe, noe som Senterpartiets sametingsgruppe er sterkt uenig i 

, SP's sametingsgruppe vil vise til at Tanavassdraget ligger i det samiske «kjerneområdet» og 
skjærer gjennom tre samekommuner, Tana og Karasjok på norsk side og Utsjok i Finland. 
Fisket i elva har vært og er av sentral betydning i kuhurell, sosial og økonomisk sammenheng 
for bosettingen i Tanadalen. Derfor mener SP's sametingsgruppe at det er viktig at 
sametingene i Norge og Finland kan være med i den sentrale forhandlingsdelegasjonen. SP's 
sametingsgruppe vil be Sametingsrådet å jobbe for dette samt for at de to sametingene skal få 
anledning til å opptre i de sentrale forhandlingen. 

Forslag 5, IeJ1l8S611tJuJ.t Egil 011i, A?8811.11JB1:iDgsgmpps: 

I det det vises til brev av 12.09.98 fra AP's sametingsgruppe til sametingspresidenten foreslås 
at Samisk Parlamentarisk Råd tas opp som egen sak på denne plenumssamlingen. 

Forslag 6, IeJll8fM1taDt Oh HtmriK Maggs, NSR: 

SAMETINGETS ARBEID MED UI'DANNlNGS- OG SPRÅKSAKER 

Når Sametinget fortsetter sitt arbeid med utdannings- og språksaker og organiseringen av 
disse, hvor bl.a. Samisk utdanningsråd skal etableres som en del av Sametingets rådssystem, 
må Sametingsrådet og Sametinget i tillegg understreke at 

- Sametinget også skal ha hånd om kontrollvirksomheten og fordelingen av midler, som 
midler til undervisning i samisk og støtteordninger til fremme av samisk og 
spesialpedagogisk virksomhet 

- Sametinget bør i det hele tatt få et videre mandag enn det som er ,nevnt i St.meld.m. 41 og 
, tilleggsmeldingen. 

I omorganiseringen bør man spesieh sørge for at,Samisk språkråd forblir og styrkes Som et 
sterkt organ til fremme av samisk språk. ' 

Forslag 7, LeJ1l8f811tJuJ.t lMJ.JoImse11, SVFø 8II.I1JBI:iDgsgrupps: 

RETI'EN T1LBOUGaYGGINGISAMlSKE oMRÅDER. 

Dagens restriktive regelverk til avkjørsel fra Statens vegvesen hindrer utvikling i samiske 
områder. De samiske bygder som ligger langs riksveger er så godt som umulig og få tillatelse 
for avkjørsel, selv om det gjelder en allerede godkjent avkjørsel der (utvidet bruk). 

Boligfeh er ikke egnet for å løse mange av disse samiske bosetninger. 

Vi ønsker at Sametinget bidrar til å få en løsning på saken ved 'at for eksempel 
avgjørelsesmyndighet for avkjørselsspørsmål i hele Nord-Norge må kunne delegeres til 
kommunah nivå, der samiske interesser spiller en vesentlig 'faktor. 
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Forslag B, Jeprese1ltlUJt Roger .Pecisnæl, SVFs sametingsgruppe: 
SAMISK urI'ERAnJR. urorrr I EN SAMISK!NORSK. VERSJON 

SVF's sametingsgruppe mener at det må skapes støtteordninger for å få oversatt samiske 
bøker, skrevet av samiske forfattere - på samisk - utgitt på samiske forlag, til en samisk/norsk 
versJon. 

Dette er nødvendig for å gi den del av den samiske befolkning som ikke behersker samisk~ 
innblikk i bøker slcrevet av samer om samiske forhold. 

Dette vil også styrke de samiske forfattere og forlag, da, en større del av den. samiske 
befolkning vil få mulighet til! lese disse bøkene. . 

FoisJag 9, iepteserltJu1t Geir li/su7f( SW's sametingsgruppe: 

Odelstingsproposisjon nr. 67, forslag til Lov om retten til å deha i flske og fangst, også kalt 
«Deltakerloven» kommer opp til votering i månedsskiftet november-desember i år. 

I denne loven blir det krevet ervervstillatelse, d.v.s. konsesjon for å anskaffe flskefartøy av 
enhver art, uansett størrelse. Det vil si at den siste rest av almenningsretten til fIske i havet blir 
inndratt. 

Vi i SVF oppfordrer derfor Sametingsrådet til A gå sterkt inn for A få forandret dette 
lovforslaget, slik at almenningsretten blir opprettholdt. Dette er vel bare mulig ved å henvende 
seg til odehings-representanter som kan være villige til å ta saken opp. 

Vi tillater oss å vedlegge et forslag til en tilleggs paragraf som skal sikre almenningsretten for 
folket. Dette forslaget er utarbeidet av Jurist Peter Ørebech ved Fiskerihøgskolen i Tromsø. 

Slik det opprinnelige forslaget er utformet, vil det spesieh ramme den samiske befolkning på 
kysten som blir fratatt sin urgamle rett til å flske, og dette vil kunne legge fjordene øde. 

Det mest betenkelige er at denne nye loven innskrenker vår frihet til å omstille oss ettersom 
forholdene s~ter. Vi lever her på så knapp margin, og omskiftelighet er det eneste konstante i 
vår tilværelse. Derfor er frihet heh nødvendig for at vi skal kunne bo ber. Frihet uten rettigheter 
er bare frihet til å reise bort - ut av sameland. . 

Vårt forslag er en ny paragraf 1 i Deltakerloven som er vedlagt. 

Forslag lO, iepteserltJu1tGsirTommy ~ NSR: 

. Sametinget følger opp tidligere pressemelding vedr. vannkraftutbyggingene på Biobio-elva i 
Chile. 

Sametinget tar sterkt avstand fra dette miljøødeleggende prosjektet, som direkte undergraver 
urbefolkningens materielle kuhur, eksistens og rettigheter. 

Forslag 11"iepteserltJu1t AmUDdEnmri, SsrædrJgrD Fzis gru.ppø: 
SAMISIC BlBUOTBK- OG INFORMASJONSTJENESTE I I11LB- OG SØRSAMlSK. OMRÅDE 

Det vises til sak 21 og 22/95 vedrørende samisk bibliotek- og informasjonstjeneste. 

Sametinget ber Sametingsrådet følge opp nevnte vedtak, der det framgår at Samisk, 
Spesialbibliotek organiseres som en del av sametingssystemet med avdelinger i lule- og 
sørsamisk område. " ' 
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I denne forbindelse ber Sametinget om at det øremerkes midler også til avdelingene i lule- og 
sørsamisk område. 

FOIBlag 12, ~ Nila HM1rDc.M4sø; ,.8IU11t!JIi1lgsgrupptJ: 
V ASSDRAGSUTBYOOING I NORDLAND 

Senterpartiets sametingsgruppe har flere ganger etterlyst Sametingsrådets/Sametingets 
engasjement i forhold til lokalbefolkningens protest mot planlagt vassdragsUtbygging i. 
Nordland. Jfr. Vårt brev av 11.02.98 (vedlegges). 

SP's sametingsgruppe ber om at sakensette$ opp på dagsorden i Sametingsrådet: . 
. . ' .. . . 

. n. Innleverte forslag 

Møts1tJdtøØpD itmstiJliDg overfor~ 

Forslagene 1 - 4 og 6 - 12 oversendes Sametingsrådet for videre behandling. 

m. Votering 
Av 39 representanter var 39 tilstede .. 

Forslag'S ble ikke fremmet. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Møtelederskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. ProtokoDtilf ørsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 

V. Talerliste og replikkordskifte 
~ Taler j Replikk . . 

:I:::::L~~~~ .. hHJ.i.~L:::.:: .......... :: .. :.:.:: ... :: .. ::: ...... ::.::: .. ::::.::::r:::: ...... :::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2. : Nils O._ • ....;;.N_i~ls_e...;..n:--__ 
3. ~ Nils Henrik måse . 

··4~·· .. ·TAm~(fErikSen··· .... ················· .. · .. ················· .. ······r·· .. ····· .. ································ .................................................... . 

. :~~:=J~S!n~m:::~==:~::::==:~~:::::~:~~::::::::::::~:::~:~::::::r~~~::::::::::::~:=:::=: ...................... _ ........ ~:=~~ 
6. : Sven-Roald Nystø . __ .... 1;...-_____ ------
7. ~ Ove Johnsen . 

··8:·····T9ie·HCilrik··~gg.~~=~·~·~·.·~~·.=~~~.~·.·.·.·.·.·.·.=·=.·.·.=·r.~···-·····················-·········· ... -.. -.. -... ----........... -.--....... . 
9. ! Geir.Tommy'-Pedersen l' '. "'fo:"TGei!'iifåIid ...................................................... ·······T··························_··-·············_·· ............................................. . 

~IL ... l.W.!~~y. .. Q~.~ .................................. :: ........................... 1.. ............................................................................................ . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 
Forslagene 1- 40g 6 -12 oversendes Sametingsrådet for videre behandling. 
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Sak 30/98 Handlingsplan for samiske kyst- og f jordomdder -
Rullering 

Saken påbegynt 22.·september 1998 kl. 17.20. 

I. Dokum~ 

- Handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder 1997 - 2001 «Næringer, språ)c og . 
infrastruktur», vedtatt 22. mai 1996, 

ll. Innleverte fomlag 

S8.1DtJfiD.gsddt izmstDJiDg oved'or StuæI:irpC 

Handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder 1997 - 2001 
SametingsridtJts fa'Slag av 18. IIUpst 1998 

1 Innledning 

Sametinget vedtok i mai 1996 Handlingspla11 for samiske kyst- og f]orrJområdermed 
«næringer, språk og infrastruktur» som referanseramme. 

Sametinget ønsker er. målrettet innsats for å styrke samisk identitet, språk, kultur, næringer og 
samfunnsliv i kyst- \.Ig fjordområdene. Planen skal ha en samordnende funksjon med hensyn 
til tiltak og virkemidler som tinget ønsker å gjennomføre. Dette gjelder satsing på kulturell 
revitalisering og identitetsoppbygging, jordbruk, reindrift, fIske, duodji, nærings
kombinasjoner, samiske kulturhus, samisk språkutvikling, utvikling av kulturbasert reiseliv og, 
informasjonsvirksomhet. 

Det geografISke området for handlingsplanen strekker seg fra Tysfjord i Nordland i sør til 
Grense Jakobselv i nordøst. 

Sametinget, via Samisk utviklingsfond, er i Statsbudsjettet for 1998 tildeh 2 millioner kroner 
ekstra for spesielle tiltak i samiske kyst- og fjordområder. Samisk næringsråd vil derfor være 
en sentral aktør for fmansiering av de enkehe tiltak. Sametinget eri ferd med å styrke 
saksbehandlerkapasiteten for oppfølging av planen. Imidlertid foreligger det idag ikke , 
tilstrekkelige ressurser for gjennomføring av handlingsplanen slik forutsatt. 

Gjennomføringen er derfor basert på bred medvirkning fra en rekke instanser på lokah, 
regionah og sentrahnivå. I den.videre planprosess ligger det en utfordring i å knytte 
forslagene i tingets handlingsplan direkte til arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg, 
Landsdelsutvalgets satsing på næring- og kultursiden, samt det pågående arbeid i den.enkehe 
fylkeskommune og hos den enkehe fylkesmann. Det vil i mange tilfeller også være aktueh å 
samarbeide direkte med de enkehe kommuner. Ambisjonen er å samordne det offentlige 
virkemiddelapparatet mot felles mål og tiltak. Virkemidler i prosessen er koordinering og . 
samarbeid mellom impliserte organer, og plassering av ansvar for konkret oppfølging og . 
handling. 

-~ l? li? 4. 
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2 Runering av planen 

Sametinget legger opp til at Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder 1997 - 2001 
rulleres hvert annet år. Sametingsrådet oppnevnte i sak R 15/98 Handlingsplanen for samiske 
kyst- og fjordområder, en tverrpolitisk arbeidsgruppe som hadde som mandat å utarbeide et 
konsept for rullering av planen. Gruppens vurderinger legges via Sametingsrådet fram for 
Sametinget i plenum 22. - 25. september 1998. Tingets behandling danner rammer for videre
oppfølging av planen. 

Arbeidsgruppens sammensetning: 

: Rådsmedlem Berit Ranveig Nilssen (leder) 
Representant WI71yØmebakk 
RepresentamGeir Liland 
Representam Per A. Bæhr 
Representant Peder Mathisen 
Representam Eva Josefsen 

Handlingsplanen som ble vedtatt av Sametinget 22. mai 1996, er grunnlaget for rullerings
dokumentet. For rulleringsperioden 1998 - 2000 er det lagt vekt på at handlingsplanen skal 
være et aktivt styringsdokument for Sametinget, og tingets underliggende råd. Handlings
planen bør derfor ikke være for omfattende, men ha et omfang som tar hensyn til de rammer 
og ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Det er lagt vekt på at planen inneholder forslag 
til tiltak, som det vil være mulig å gjennomføre i løpet av den 2 årsperioden rulleringen 
omfatter. 

Sametinget setter hovedfokus på kvinner ved årets rullering av handlingsplanen. 

Sametinget legger spesieh vekt på kvinners plass i lokalsamfunnene i samiske kyst- og 
fjordområder. Gode vilkår for at kvinner skal bli boende er et sentralt tema når disse bygdene 
skal videreutvikles. I utforming av mål, strategier og tiltak i handlingsplanen for samiske 
kyst- og fjordområder er det derfor tatt hensyn til faktorer som kvinner legger vekt på', i tillegg, 
til utforming av spesielle kvinnetihak. 

Sametinget ønsker å delta aktivt i arbeidet hvor verdiskaping, næringsutvikling og 
kompetanseoppbygging står sentralt, og har vital betydning for utvikling av det samiske 
samfunn. Gjennom arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg vil vesentlige deler av 
Handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder 1997-2001 kunne følges opp. Sametinget 
har derfor i dette arbeidet pekt på betydningen av samiske kompetansesentre og flerbrukshus i 
ulike deler av det samiske bosettingsområdet, satsing på samiske primærnæringer som 
reindrift, fISke og landbruk, samt utvikling av informasjonsteknologi 

Satsingsområdene som omhandler utvidelse av samisk utviklingsfonds virkeområde og 
'utvidelse av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, tas ut av handlingsplanen ved denne 

rulleringen, Jfr. kap. 3 om status og framdrift. Reindrift inngår som et nytt innsatsområde. 
Sametinget ønsker å vektlegge tiltak overfor reindriftsutøvere som enten er bofaste i samiske 
kyst- og fjordområder eller oppholder seg i disse områdene deler av året. Også duodji tas inn 
som et nytt innsatsområde. Dette er en av de sentrale samiske i primærnæringene der mange 
kvinner er sysselsatt. 

Planen viI inneholde 10 innsatsområder for årene 1998 - 2000: 

1. K uJtureU revita1isering og identitetsbygging 
2. Jordbruk 
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3. Reindrifi 
4. Fiske 
5. Duodji 
6. Kulturbasert reiseliv 
7. Næringskombinasjoner 

·8. Samisk språkutvikling 
9. Samiske kultur- og flerbrukshus 
lO.lnformasjonsYirksomhet 

. 3 . Status og framdrift 
.. . . Enkehe av tiltakene i handlingsplanen er pr. dato igangsatt, mens hoveddelen av tihakene· . 

gjenståT å sette ut i livet. Det er lagt opp til en prosess med rullering av handlingsplanen hvert 
annet år. Det gir tinget mulighet til å <<ta ut» tihak som er gjennomført, og tiltak som ikke 
lenger er aktuelle, og dermed fornye planen med nye prioriteringer. 

UnderkapittelS om innsatsområder, kommenteres status for det enkehe området. To av 
innsatsområdene i den opprinnelige planen er tatt ut, og kommenteres spesielt her. 

Utvidelse av det geografISke området til samisk utviklingsfo11d 

Sametinget vedtok nye forskrifter for Samisk utviklingsfond isak 9/97, 7. februar 1997 .. 
Forskriftene ble gjort gjeldende 1. juli samme år. Fondets geografISke virkeområde ble lagt 
opp til å følge valgkretsinndelingen til sameti.ngsvalget som. det øverste organiserende element. 

Innenfor hver valgkrets framgår det: 

• hvilke kommune! og deler av kommuner som omfattes av det geografiske virkeomr~det 

• i de valgkretser der ikke hele valgkretsen omfattes av det geografISke virkeområdet, kan 
det gis støtte til tihak som særlig styrker samisk språk og kultur i resten av valgkretsen 

• i de valgkretser der ikke alle reindriftssamer omfattes av det geografISke virkeområdet, kan 
det gis støtte til reindriftssamisk næringsvirksomhet i resten av valgkretsen 

Når det gjelder valgkrets 8 Midt-Troms, omfatter virkeområdet dert samiske befolkningen i et 
avgrenset geografisk område, og i valgkrets 12 Sørsameområdet, omfatter virkeområdet den. 
samiske befolkningen i hele valgkretsen. Samisk utviklingsfonds forskrifter følger som 

. vedlegg til planen. 

Når.det gjelder en eventuell ytterligere utvidelse av det geografISke virkeområdet, er dette et 
spørsmål som kontinuerlig må vurderes. En utvidelse av virkeområde har klar sammenheng 
med hvilke virkemidler som stilles til rådighet til enhver tid. For årene 1998 - 2000 synes. det ikke 
ut fra dagens situasjon å va:re realistisk med en utvidelse av samisk utviklingsfonds . 
virkeområde. På den andre siden har Sametinget vedtatt å .utarbeide en strategisk næringsplan 
for fondet, i den sammenheng vil også fondets geografiske virkeområde bli vurdert. 

Utvidelse avtibakssonen for Nord-Troms og Finnmark 

Spørsmålet om utvidelse av tihakssonen for Nord-Troms og Finnmarker fremmet overfor de 
sentrale myndigheter som en del av handlingsplanen. Det foreligger ingen direkte tilbake
melding til Sametinget. Kommunaldepartementet gjennomførte 1996 - 97 en evaluering av . 
tihakssonen, som grunnlag for eventuelle endringer. I St.meld. nr. 31 (1996-97) Om distrikts
og regionalpolitikken, heter det at Regjeringen vil føre videre tiltakssonen, men at det kan' 
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være aktuelt på kon sikt å justere noen av virkemidlene slik at de fungerer bedre (jf. pkt. 7.9). 
Dette standpunktet er gjentatt i St.meld. nr. 41 (1996-97) Om norsk samepolitikk, jf. vedlegg 
4. 

Den nåværende regjeririg vurderer å utvide ordningen med å ettergi studielån fra å gjelde 
tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, til å gjelde andre deler av det distriktspolitiske 
· virkeområdet, med 50% av det som gis i tiltakssonen Ufo statsråd Ragnhild Q. Haarstads 
«Regional- og distriktspolitisk redegjørelse 1998»,.30. april 1998 i Stortinget) ... 

Med den utvikling og debatt som har vært og .fremdeles pågår om tiltakssonen, synes den 
beste strategi å være å avvente de erfaringer som vil bli.gjort med den bebudede utvidelSe før 
Sametinget eyentueh'reiser spørsmålet på nytt. Innsatsområdet tas ~or ut av denne planen,' " 
· og legges til1øpende vurdering. . . 

Sjøsamekvinner i fokus 

Det har vist seg at færre kvinner enn menn nyter godt av midlene fra Samisk utviklingsfond. 
Dette har sammenheng med at kvinner gjerne søker støtte til tiltak som har f alt utenfor de 
støtteområder som fondet tradisjoneh har prioritert. Særlig er det innenfor serviceyrker at 
kvinner ønsker å etablere seg. Sametinget søker derfor å tilpasse støtteordningene slik at de 
fanger opp behovene til de kvinnelige støttemottakere. Det er også et mål for Sametinget å 
tilpasse støtteordningene slik at kvinner kan etablere seg innafor primærnæririgene. 

I løpet av høsten 1997 og våren 1998, har det i regi av Samisk kvinneprosjekt vært avholdt 
møter for kvinner i samiske kyst- og fjordbygder. På møtene for kvinner i de samiske kyst- og 
fjordområder har næringsliv, kultur, kulturminner og språk vært tema. Spesielt har 
problematikken omkring duodji. både enkehetableringer og fellestiltak, vært diskutert. I 
Tysfjord er det foreslått etablering av et kvinnekraftsenter og Samisk kvinneuniversitet, mens 
det i Varanger ble fokusert på kultunninner, miljøvern og informasjonsteknologiens 
muligheter for kvinner i distriktene. I,Kåfjord er samisk språk og støtte til samiske næringer 
sentrale temaer. Et sentralt trekk i utviklinga er at unge kvinner flytter ut, og i liten grad 
kommer tilbake for å bosette seg i bygdene. For å kunne bevare og styrke samiske 
lokalsamfunn, er det nødvendig å se på faktorer som er viktige for at kvinner blir boende. 

. . 

4 . Økonomiske og administrative konsekvensec 

Som et ledd i den videre saksbehandling av Handlingsplanen for samiske kyst- og fjord-
· områder vil det bli utarbeidet prosjektsbeskrivelser med milepæls- og aktivitetsplaner for tiltak 
innenfor de innsatsområdene Sametinget prioriterer. I prosjektbeskrivelse ne vil det framgå på 
hvilken måte tingets underliggende fagråd og eksterne samarbeidsparter skal involveres i 
prosessen. 

Prosjektbeskrivelsene vil danne. grunnl~g J or..gjennomf øring, av tiltakene innafor de' 
økonomiske rammer som stilles til rådighet, samtidig som eventuelle behov for ekstern 
fInansiering synliggjøres. 
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5 Innsatsområder 1998 - 2001 

5.1 Ku1ture1l revitalisering og identitetsbygging 
Bakgrunn: 
Den samiske kulturen i samisk kyst- og fjordområder er i varierende grad i en presset 
situasjon. På tross av at statens fornorskningspolitikk forlengst er forlatt, er disse 
mekanismene fortsatt tilstede i deler av befolkniIigen og kan avleses i den generelle 
samfunnstttvikIingen. Den sjøsamiske kU1turener i økende grad under press. Uten en offensiv 
og bevisst handling for å motviike·denne utviklingen, vil snart store deler av denne kulturen 
være borte; Det er derfor påkrevd med fokus og prioritering· av områder hvor det hittil har ..-
skjedd lite i forhold til kUlturell revitalisering. . . .. 

Mål: 
Sjøsamisk identitetsbygging og kulturell revitalisering. 

Strategi: 
Stimulere den sjøsamiske befolkningen til å ta ansvar for egen historie og synliggjøring av 
kultur. 

TIltak: 
• Etablere og informere om ordninger som muliggjør historiske nedtegneIser 
• Tilrettelegge for formidling av historie og lokal kunnskap gjennom barnehager og skoler 
• Bidra til at det utarbeides kursopplegg i tradisjonell kunnskap, som for eksempel 

matlaging og gammebygging . 
• Retten til å lære om egen historie og kultur, bl.a gjennom voksenopplæring 
• Bidra til marOeidelse og formidling av litteratur og undervisningsmateriell med tilknytning 

til sjøsamiske områder 
. • Styrking av samisk kulturf aglig utdanning på høgskolenivå 

I toårsperioden skal følgende tiltak gis prioritetes: 
• Etablere og informere om ordninger som muliggjør historiske nedtegnelser . 
• Tilrettelegge for formidling av historie og lokal kunnskap gjennom barnehager og skoler 

Ansvarlige alåøær: . 
Sametinget, Samisk kultutråd, Samisk utdanningsråd, fylkeskommuner og kommuner. 

5.2 Jordbruk 
Status og endæde forutBetDinger: 
Samlet sett kan jordbruk i samiske områder betegnes å bestå aven særegen drlftsf orm under 

. hardeJdimatiske forhold, hvorsmåskaladrift og kombinasjonsutøvelse står sentrah. 
Begrensede arealressurser, og dermed begrensede inntektsmuligheter i tradisjonell 
jordbruksproduksjon, gjør at tilpasningen ofte løses gjennom driftskombinasjoner, og' 
gjennom samdrift med andre bruk der dette er mulig. Det er derfor grunnlag for å satse på en 
strukturell tilpasning i forhold til de rammebetingelser næringen i nord står overfor. Med 
bakgrunn i at jordbruk og næringskombinasjoner nøye henger sammen, må det fortsatt 
overføres midler til Samisk utviklingsfond over jordbruksavtalen. '. 

I St.meld. nr. 41 (1996-97) går Reg,ierinSen inn for eI1 sterk prioriteriI1g svde/I1ordI1orske 
jordbruket (herunder samisk jordbruk) i de generelle virkemidlene under ,jopbrukssvtaJen. 
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Særlig gjelder det støtten til næringskombinasjonsvirksomhet i tradisjonelle samiske 
bosettingsområder som faller inn under Samisk utViklingsfonds virkeområde. For å oppnå 
denne målsettingen, har nåværende Regjering utvidet rammene til Samisk Næringsråd med 2 
millioner kroner. 

Innenfor jordbruket er det viktig med egne tiltak rettet mot kvinner. Kvinnene har tradisjonelt 
stått sentrah innenfor jordbruk og husdyrhold. Men kvinnenes status og innflytelse i næringen 
er endret samtidig med endringene i næringen totah. Mange kvinner arbeider i dag i . . 
jordbruket, uten at de er registrert som gårdsarbeidere eller eiere. Inntekt fra handel, hotell og 
annen privat og .offentlig tjenesteyting ~'mye for kvinner, i tillegg til jordbruket. 

. Kombinasjonstilpasninger vil derfor kunne være med på å styrke kvinners stilling innenfor 
. jordbruket .. ' . ...... '. . . 

Endret m4lfcmnulering: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kyst og fjordområder. 

Strategier: 
• Å øke Sametingets innflytelSe i utformingen av jordbrukspolitikken 
• Å etablere en landbrukspolitisk sone i samiske bosettingsområder 

Tiltak: 
• Ivareta samiske interesser i jordbruksforhandlingene 
• Bidra til økte bevilgninger fra jordbruksavtalen til samisk jordbruk via Samisk 

utviklingsfond 
• Bidra til å sette fokus på leiejordsproblematikken, samt å få jord som ligger brakk i bruk 
• Yte støtte til modernisering eller utbygging av nye gårdsbruk mellom 0.4 og 1,5 årsverk 
• Biw" til å redusere me}'"aniseringskostnadene i jordbruket 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kombinasjonsnæring der jordbruk er en av komponentene 
• Bidra til at melkekvoteneikke omsettes utenfor samiske områder 
• Bidra til å få en rovvihforvahning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene 
• Bidra til at ungdom sikres melkekvoter ved nyetablering· 
• Bidra til at frakttilskuddsordninger styrkes 

I toårsperioden gis følgende tiltak prioritet: . 
• Yte støtte til modernisering eller utbygging av nye gårdsbruk mellom 0,4 og 1,5 årsverk 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kobinasjonsnæring der jordbruk er en av komponentene . . 

AnsvarJige a.ktøær: 
Regjeringens Nord~N:Q1'ge, utvalg, Sametinget,. Landbluksbanken, statlige og regionale 
landbruksmyndigheter, fylkeskommuner og kommuner. 

5.3 Reindrift 

Bakgrunn: 
Innslaget av reindrift i samiske kyst- og fjordområder er i hovedsak todeh. Den ene typen er . 
den kystnære reindrifta, som ikke er preget av lange sesongflyttinger. I tillegg er det et stort 
innslag av reindriftsutøvere, spesieh i Finnmark, som flytter fra innlandet i vinterhalvåret til 
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kyst- og fjordområder i sommerhalvåret. Reindriften har tradisjoneh vært en viktig faktor med 
hensyn til kulturutveksling og bruk av samisk språk i kyst- og fjordområdene. 

Mål: 
Å forbedre vilkårene for reindriftsutøvere i samiske kyst- fjordområder. 

S1Iategi: 
Innlede samarbeid ,med reindriftsforvaltningen og kommunale myndigheter. 

Tiltak: 
• Bidra til forbedring av standard på sommerboliger' 
,. Bidra til l forbedre tilgangen på helse- og sosiale tjenester til reindrifts~ 
• Bidra tiIi"forbedre infrastruktur på sommerboplasser, som ve~ vann, renovasjon og a~løp 
• Bidra til tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med salg av duodji 
• Bidra til å hindre næringskonflikter 
• Bidra til å få en rovviltforvahning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene 

I toåIsperioden gis' følgende tiltak prioritet: 
• Bidra til å få en rovviltforvahning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene 
• Bidra til tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med salg av duodji, 

Ansvarlige aktører: 
Sametinget, statlige og regionale landbruksmyndigheter, reindriftsforvaltningen, 
fylkeskommuner og kommuner. 

5.4 Fiske 

Status og endrede f orutsetDinger: 
Sametinget har i februar behandlet innstillingen fra Fiskeridepartementets samiske fiskeri
utvalg, sak 13/98. I vedtaket understreket tinget betydningen av å ivareta det kystnære fISket 
som et viktig materieh grunnlag for bo- og sysselsettingen i samiske kyst- og fjordområder. 
Samiske fISkerirettigheter må ivaretas, tilbakeføres og videreføres innenfor rammene av et 
særskilt geografISk tiltaksområde. Sametinget slutter seg til utvalgets påpeking aven utvikling 
preget av begrensninger i fangstgrunnlaget, sviktende rekruttering, hindring av 
næringskombinasjoner og manglende infrastruktur. 

For at en slik utvikling skal gjennomføres må det utvikles nødvendig infrastruktur, 
, 'forvahningsmessige ordninger og reguleringer som trygger og sikrer fjord-og kystfISket som 

næring. Som første fase i innføringen aven samisk fISkeripolitikk vil Sametinget foreslå 
opprettelsen av et forsøksområde for forvaltning av kyst- og fjordsystemer. Tanafjord, 
Lyngenfjord og Tysfjord foreslås som forsøksområde. 

Den 18. junil9981a.Regjeringen fremen.Stortingsmeldingom norsk flSkeripolitikk, St. meld. 
nr. 51 (1997-1998) Perspektiv på utvikling av DOrsk fiskerinæring. Sametinget hadde store 
forventninger til at denne stortingsmelding skulle følge opp innholdet i det vedtak Sametinget 
har fattet. Dette ville bl.a. ha vært med på å sikre samiske flSkerier for fremtiden, og være en 
naturlig konsekvens av norsk samepolitikk og av dagens internasjonale rettsutvikling innen 
urfolkspolitikken. 

Fiske etter laks i elvene og i sjøen har alhid representert en viktig del av det samiske nærings
runnlaget genereh, og den sjøsamiske kulturen spesieh. LaksefISket må derfor stadig inneha 
denne viktige rollen som materiell kulturbærer. I forvahning og beskatning av lakse-
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bestandene må den samiske kunnskap og tradisjon nedfeh gjennom generasjoner legges til 
grunn. 

Kvinnene i fIskerinæringa befInner seg i mange tilfeller på mottakssentralene, det vil si på 
videref oredlingssiden i fIskeindustrien, der de arbeider på bel- eller dehid. Sametinget søker 
derfor å tilpasse tiltak innafor fiskeindustrien til de behov kvinner har, herunder også nærings
kombinasjoner. . 

Fiskeridepartementet har i flere år bevilget midler til styrking av næringskombinasjoner i de 
samiske områdene. Denne bevilgningen er ikke ·blitt videreført de siste tre årene. Sametinget . 
har derfor bedt om at Fiskeridepartementet gjenopptar: sin bevilgning til styrking av nærings-

. koin binas joner og andre flSkeriti1tak i samiske områder~ Sametinget konkretiserer ytterligere . 
-. behov for uiidler til samiske flSkeriti1tak for 1998 og 1999 .. 

Endret må1fmmuleång: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 

Nye strategier: 
• Å opprette flSkeripolitisk sone for å prøve ut lokahilpassa forvahningsordninger i tre 

samiske kyst- og fjordområder: Tanafjorden i Finnmark, Lyngen i Troms og Tysfjord i 
Nordland . 

• Å innføre nærhets- og avhengighetsprinsippet i forvahning og beskatning av maritime 
ressurser. 

Tiltak: 
• Bidra til å styrke mottaksanlegg, videreforedling og annen nødvendig infrastruktur 
:: Bidra til styrking av trygde- og sosiale ordninger for flSkerne 
.. Bidra til fritt fiske for fartøy under 10,66 nlcter lengste lengde 
• Bidra til rekrutteringstiltak for kvinner og ungdom 
• Bidra til samarbeid mellom oppdrettsnæringen og tradisjoneh kyst- og fjordflSke 
• Bidra til å sikre flSkerne erstatninger som følge av selinvasjoner, og bidra til at . 

selbestanden reduseres 
• Bidra til at større andel av kvotene går til de mindre fartøyene 
• Bidra til gjennomføring av miljøtihak i fiskeoppdrettsanlegg, herunder etablering av 

landbaserte anlegg 
• Bidra til at kvote på norsk kysttorsk tilfaller den konvensjonelle flåte . 
• Bidra til at kongekrabbe som ressurs kommer lokale flSkere til gode . 
• Medvirke til at Fiskeridepartementet viderefører ordningen med bevilgninger til Utvikling av 

næringskom binas joner i samiske distrikt . 
• Bidra til at marine ressurser som tradis joneh ikke er utnyttet, tas i bruk 
• Bidra tillokah eierskap ved etablering av oppdrettsanlegg 
• Bidra til å~utrede laksens vandring, vekst samt kartlegging av de viktigste miljøfaktorene 

som innvirker på bestandsutviklingen 
• Bidra til at hverken dehakerloven svekkes, eller at enhetskvoteordningen blir innført . 
• Bidra til at loddebestanden i Barentshavet fortsatt fredes mot fJSke. Ved et eventueh 

fremtidig loddeflSke må bestanden sikres mot overbeskatning, og fangst tillates kun til 
konsum. All utkastlodde må leveres for produksjon ved landanlegg 

• Bidra til å få utredet og etablert ordninger for oppforing av villfJSk i samiSke kyst- og 
fjordområder . 
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I toårsperioden gis følgende tiltak prioritet:: 
• Bidra til å styrke mottaksanlegg, videreforedling og annen nødvendig infrastruktur 
• Bidra til å sikre fiskerne erstatninger som følge av selinvasjoner, og bidra til at 

selbestanden reduseres 
• Bidra til at kongekrabbe som ressurs kommer lokale fISkere til gode 
• Bidra til styrking av trygde- og sosiale ordninger for fISkerne 
• Bidra til at loddebestanden i Barentshavet fortsatt fredes mot fIske. Ved et eventueh 

fremtidig loddefISke må bestanden sikres mot overbeskatning, og fangst tillates kun til ' 
konsum. All utkastlodde må leveres for produksjon ved landanlegg 

, ,Ansvarlige aktører. 
Fiskeridepartementet, Sametinget, SNO, fJSlcerirettledere, fylkeskommuner og kommuner. 

5.5 Duodji 

Bakgnmn: 
Duodji har tradisjoneh både vært en næring og en kulturfaktor i samiske kyst- og fjord
områder. Sametinget vil legge til rette for utvikling av næringsrettet duodji, i kombinasjon med 
andre næringer, der også duod ji som kulturfaktor vektlegges. 

Samisk næringsråd har utført et utredningsarbeid over bruken av virkemidlene i duodji med 
forslag til nyorganisering og fordeling av virkemidlene. Dette arbeidet er grunnlag for forslag 
til nye retningslinjer for forvahningen av duodji-midlene. Forslaget er sendt på høring, og vil 
ventelig bli behandlet av Sametinget i november 1998. 

Mål: 
Styrke dU~Ji som kulturfaktor og næring, både som eney1'"ke og i kombinasjon med andre 
nænnger. 

Strategi: 
Strategier for å nå de ulike mål er produktutvikling, kompetansehevning, markedsføring, salg 
og veiledning. Midler nyttes særlig til å skape en mer næringsrettet produksjon i form av 
investeringsstøtte til lokaler, maskiner og øvrig produksjonsutstyr. 

Tiltak: 
• Bidra til ,at duodji utvikles som næring og kulturfaktor i samiske kyst og fjordområder 

Ansvarlige aktmer: 
Samisk næringsråd 

5.6 Kulturbasert reiseliv 

Status og 'endrede forutsetninger: 
Sametinget har igangsatt et utredningsarbeid som grunnlag for en helhetlig samisk reiselivs
plan. Sametinget ønsker en bred vurdering av samisk medstyring i reiselivsprosjekt hvor 
samisk kultur formidles og eksponeres. Det er uttrykt ønske om en bredere vurdering av 
reIselivets plass i samisk nærings- og kulturutvikling. En viktig side med samisk reiselivsplan: 
er å vurdere de etiske og prinsipielle sider ved bruk av samisk kuhur i reiselivssammenbeng. ,En 
slik utredning fordrer samarbeid med andre aktører, slik det er lagt opp til i Handlingsplan for 
kyst- og fjordområder. Troms og Finnmark fylkeskommuner deltar i planarbeidet. Nordland 
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fylkeskommune har allerede utarbeidet en egen samisk reiselivsplan. Utredningen skal være 
ferdigstilt i 1998. 

Mandatet for reiselivsplanen er utformet slik at det skal gis en kon oversikt over utøvelse av 
samisk reiselivsvirksomhet, samt de fmansieringsordninger som eksisterer pr. i dag for 
næringen. Det skal gis en kon oversikt over nasjonale og regionale føringer for reiselivet. De 
prinsipielle sider ved samisk reiselivsvirksomhet vurderes i lys av Sametingets politikk på 
nærings- og kulturområdet. Det skal fremmes forslag til retningslinjer som grunnlag for, 
samisk reiseliv, og innspill på satsingsområder for framtidig samisk reiselivsvirksomhet. 

Innafor reiselivsnæringen er det mangek:vinnC:r ansatt. Det må derfor igangsettes tiltaksom 
, ,særlig vil ko~e kvinner til_gode innenfor denne næringen, f.eks. tiltak ·knyttet til arktisk ' 
matstrategiog til duod ji ' 

Endret målfOlDlulering: 
Jf. Handlingsplanen for samiske kyst og fjordområder. 

Tillegg: 
• Øke kompetanse og bedre samordning og samarbeid mellom aktørene innenfor de tilbud 

som gis 
• Samlet profilering av tilbudene 
• Fokus på ekthet og kvalitet i produkttilbudet 

Strategier: 
• Bidra til at samiske premisser vektlegges i reiseIivsprosjekt hvor samisk kultur formidles og 

eksponeres 
• Igangsette en vurd:;:iing av reiselivets plass i samisk nærings- og kulturutvikling 
• Vurdere de etiske og prinsipielle sidene ved bruk av samisk kultur i reiselivssammenheng 
• Bidra til et bredt samarbeid mellom ulike aktører både fmansielt og kompetansemessig 
• Defmere mål, strategier, tiltak samt ansvarlige aktører innenfor reiselivsnæringen 

I toåIsperioden gis følgende tiltak prioåtet: 
Tiltak må vurderes etter at reiselivsutredningen er lagt fram. 

5.7 Næringskombinasjoner 

Status og endrede forutsetninger: 
Kombinasjoner av flere næringer har vesentlig betydning for utvikling av helhetlige samiske 
lokalsamfunn. Tradisjoneh har kvinner vært engasjen i primærnæringene i kombinasjon med 
hushold og omsorgsansvar. Duodji har spesieh vært ei næring mange kvinner har inntekt fra. I 
dag søker kvinner også utkomme fra servicesektoren, enten det er privat eller offentlig 
virksomhet. Det er viktig at rammebet4tgelserog støtteordninger tilpasses slik at 
kombinasjoner av næringer tilpasses kvinners muligheter for utkomme. 

Sametinget vedtok nye retningslinjer for næringskombinasjonsordningen i september 1996. 
Retningslinjene ble gjon gjeldene fra 1997. I de nye retningslinjene ble nærings
kombinasjonsordningen gjen gjeldende for hele Samisk utviklingsfonds virkeområde. Det ble, 
også gjort endringer med hensyn til inntektsgrenser, og hvem ordningen skull~ gjelde for. 

Endret målformulering: .. 
bigen endringer jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 
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Nye strategier: 
Å legge forholdene til rette for næringskombinasjoner, slik at dette blir en bærekraftig na:ring 

. i samiske kyst- og fjordområder. 

Tiltak: 
• Bidra til levedyktige virksomheter i kombinasjon med andre næringer 
• Videreføre en pennanent driftsstøtteordning for de næringer som har behov for det . 
• Evaluere og tilpasse retningslirijene for driftsstøtteordningen , . 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kombinasjon med jordbruk som en av komponentene '. ' 
.• Bidra til at det utarbeides. læreplaner for'æ:ringskømbinasjoner i videregAende opplæring' 

• I toårsperioden gis følgende tiltak prioritet: 
• Evaluere og tilpasse retningslinjene for driftsstøtteordningen 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

'kombinasjon med jordbruk som en av komponentene 

Ansvarlige aktører: 
Sametinget og Samisk næringsråd 

5.8 Samisk sprAkutvilding 

Status og endtede farutaetniDger: 
I lov av 12. juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) kapittel 
3, som ble tilføyd ved lov 21.12.1990, gis det bestemmelser om samisk språk. l.even slår fast at 
samisk og norsk er likeverdig ~pr~k, og at det skal være likestilte språk i henhcld. til lovens 
bestemmelser. Det er opprettet et f orvaltningsområde for samisk språk hvor det gjelder særlige 
regler for bruk av samisk i offentlig forvaltning. Området består av Karasjok, Kautokeino, 
Nesseby, Tana og Porsanger kommuner i Finnmark, og Kåfjord kommune i Troms. Innenfor 
dette forvaltningsområdet har offentlige organer blant annet plikt til å svare på samisk ved 
både skriftlige og muntlige henvendelser på samisk. 

Sametinget har bl.a. prioritert utviklingen av språklige tiltak med sikte på å fremme samisk 
språk utenfor forvaltningsområdet, gjennom utarbeidelse av planer for det sørsamiske- og 
lulesamiske området, samt Ofoten, Senja og Sør-Troms området Disse utredningene fremmer 
.forslag til konkrete språktiltak. Sametinget har behandlet og sluttet seg til forslagene i 
utredningene Ufo Sametingets vedtak av 08.- 10.06.93 i sak 22193, av 25.- 27.05.94 i sak 
26/94 og av 22.- 24.11.94 i sak 46/94). 

Overlevering av morsmålet fra en generasjon til den neste er et område der familien og 
hjemmet har hatt en sentral rolle. I samiske kyst- og fjordområder i dag er kunnskaper om 
samisk.språk., spesieh.de lokale.sjøsamiske dialekter i ferd med å·gå tapt. Det ligger derfor en 
betydelig utfordring i å styrke og utvikle samisk språk her. Etablering av flere språksentre i 
samiske kyst- og fjordområder på linje med de som er etablert i Kåfjord og Porsanger, vil 
være et godt tiltak. 

Endlet mAlfonnulering: 
Ingen endringer jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 

Tiltak: 
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• Bidra til å opprette en støtteordning for kommuner som på sikt kan omfattes av samelovens 
språkregler 

• Utvide forvahningsområdet for samelovens språkregler til områder der dette er mulig å 
gjennomføre 

• Etablere lokale språksentre 
• Iverksette et program for dokumentasjon og utvikling av samisk maritim og sjøsamisk 

terminologi '.' , 
• Bidra til å opprette en stipendordning for førskolelærere, lærere og språkmedarbeidere ' 
• Bidra til å opprette språkopplæring uten peISOnlige kostnader for den voksne samiske, 
befo~g' '. ' 

" .' Bidra til å' styrke samisk kuhurfaglig utdanning på høyskolenivå 
• Bidra til å sikre at barn får anledning til å lære samisk 
• Opprette grunntilskudd til lokale språksentra 
• Bidra til en generell opprusting av skoleverket slik at samisk språk og kuhur styrkes 
• Bidra til at det utvikles nye metoder for andrespråksopplæring 

I toårspMioden gis følgende tiltak prioåtet: 
• Opprette grunntilskudd til lokale språksentre 
• Etablere lokale språksentre 

Ansvarlige aktmer. 
Sametinget, Samisk språkråd, aktuelle departementer, fylkeskommuner, kommuner. 

- 5.9 Samiske kuhur- og f1erbrukshus 

Status og endrede forutsetninger: 
Sametinget er beredt til å deha aktivt i det videre arbeidet der verdiskaping, næringsutvikling 
og kompetanseoppbygging står sentrah og har vital betydning for utvikling av det samiske 
samfunn. Gjennom arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg har Sametinget påpekt 
betydningen av samiske kompetansesentra og kuhurhus i ulike deler av det samiske 
bosettingsområdet. 

Kvinner ønsker ofte mer enn en arbeidsplass for å bosette seg i samiske områder. Samiske 
kuhurbygg kan bidra til en infrastruktur som gir trivsel og utviklingsmuligheter for lokal
samfunnene. Det er viktig å planlegge slike bygg med tanke på en flerbruksmodell; inkludert, 
tilbud til barn og unge. 

Endret m41fOl'DluJering: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 

Strategier: 
• Etablere samiske kuhurbygg i samiske kyst- og fjordområder slik at Sametinget når sitt 

overordnede mål; å sikre at det samiske folk har reelle muligheter for samisk kuhurutøvelse 
• Bidra til å sikre drift av de kuhurinstitus joner I flerbrukshus som er etablert 

Tiltak: 
• Bidra til bygging av Åjasamiske senter i Kåfjord kommune, Troms, (utvidelse og drift)' 
• Bidra til bygging av V årdobaiki samisk senter i Ofoten og Sør-Troms 

,., nDtl. 
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• Bidra til å etablere Østsamisk museum i Sør-Varanger kommune, Finnmark, som samisk 
tusenårssted . 

• Bidra til utvidelse aVÅrran - julevsåme guovdda§ / lulesamisk senter, Tysfjord kommune, 
Nordland 

• Bidra til at Vårjj'at såmi musea / Varanger samiske museum, Nesseby kommune, 
Finnmark sikres driftsstøtte 

• Bidra til etablering av samisk kulturhus på Senja 

I toårsperioden gis. følgende tiltak prioritet: . 
• . Bidra til å sikre drift av de kulturinstitusjoner / flerbrUkshus som er etablert 
• Biqra til å etablere Østsamisk museum i Sør-Varanger kommune, Finnmark, sam samisk 

tusenårSsted . . . 

• Bidra til bygging av Aja samisk senter i Kåfjord kommune, Troms, (utvidelse og drift) 

Ansvarlige a.ktøær: 
Sametinget, Samisk kulturråd, Samisk næringsråd, Kulturdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, fylkeskommuner og kommuner. 

S.10 Informas jonsvirksomhet . 

Status og endrede farutsetDinger: 
Sametinget har i 1995 vedtatt en egen informasjonsstrategi med handlingsplan fram til 
31.12.97. Sametinget vil i løpet av perioden rullere informasjonsstrategien. Status for og ny 
satsing på informasjonsvirksomhet vil bli drøftet og vedtatt. Fra informasjonsstrategien ble 
vedtattug fram til i dag, er følgende prioritert: utgive!~ av eget informasjonsblad - fra og 
med 1996, informasjonskampanje rettet mot kyst- og fjordområder i forbindelse med 
sametingsvalget -97, og forarbeid i forbindelse med opprettelse av samisk 
informas jonst jene~e. 

Endrede målformuleringer: 
• Øke informasjon om Sametingets virksomhet, slik at man gjennom dette får økt 

oppslutning om samemanntallet, samt interesse for Sametingets arbeid. 
• Sørge for at flest mulig av den samiske befolkning blir informert om saker som berører 

deres hverdag 
•. Synliggjøre Sametingets arbeid 
• Bidra til å øke anerkjennelsen av Sametinget og vekke interesse for politisk dehaking og . 

innflytelse . 

• Synliggjøre samenes rettigheter i hht gjeldene lover og inngåtte internasjonale avtaler 

S1rategier: 
• Etablering aven samisk informasjonstjeneste i regi av Sametinget 
• Etablering av samisk bibliotektjeneste 
• Planlagt bruk av videreinformatører og andre informasjonskanaler 
• Handlingsplan for 1999 - 2001 med ekstra innsats på kyst- og fjordområdene 

Tiltak: 
Tiltak vil defmeres i rulleringen av Sametingets informasjonsstrategi . 

S' . \ . fl DA 
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I toåDperioden gis følgende tiltak prioritet: 
Tiltak prioriteres i forbindelse med rullering av Sametingets informasjonsstrategi 

AnsvaItige aktører: 
Sametinget 

FOIBlsg 1, ~ JJ.11Iy Ømebakk, AP' 8IltmdngsgnJJ1JJl': 

Kap. 3. UtvidelaeavtiJtabsonen far Nord-Tl'CJIDI og Fmnmark, nytt siste avsnitt: 

.. Med den utvikling og debatt som bar vært 9g fremdeles pågår om tiltakssonen, vil mange 
. hevde at det ml høstes erfaringer før evt. utvidelse. . 

Sametinget vil for sin del understreke at en utvidelse utover nåværende tiltakssone, uansett 
hvilken form, vil undergrave effekten av virkemidlene og de heh nødvendige stimuleringstiltak 
for befolkningen, også den samiske, i nåværende tiltakssone. 

For ytterligere å synliggjøre behovet for å beholde dagens virkemiddelordninger, tas dette 
innsatsområdet ut av planen. Kommunal- og regionaldepartementet må før statsbudsjettet 
vedtas underrettes om Sametingets standpunkt. 

Pkt. 5.4 Fiske, nytt siste strekpunkt under tiltak: 

• Bidra til fredning av fjordområdene for fIske med aktive redskaper, samt autoline og 
snurrevad 

Kap. 3, tillegg etter siste avsnitt,: 

I denne sammenhen; må Sametinget medvirke til stimulering av ti!!ak som prioriterer 
kvinnearbeidspla~:· 

Pkt. 5.10 Informas~ tillegg under strategier, tredje strekpunkt: 

• herunder organisasjoner, lag og foreninger 

Nytt punkt, Pkt. 5.11 Samisk utviklingsfonds vidæområde: 

Samisk utvildingfonds virkeområde 

Sametinget ønsker å beholde utvidelse av Samisk utviklingsfonds virkeområde som ~get 
innsatsområde. Etter utvidelsen som Sametinget vedtok i 1997,kan man innenfor de nye 

. områdene klart se eksempler på hvor viktig det å befmne seg innenfor virkeområdet faktisk er . 
for å få satt fart i arbeidet med styrkingen av samisk identitet, språk, kultur; næringer og 
samfunnsliv. . 

På bakgrunn av disse eksemplene kan en fastslå at det å innlemme de kommuner som bar 
ønsket det i virkeområdet, vil være en meget effektiv måte å få satt fart i arbeidet med . 
målsettingen for<denne· planen. Det~må derfor være ambisjonen at en på sikt kan klare å 
innlemme de områdene som står utenfor. Sametinget vil derfor i denne toårsperioden prioritere 
innlemming aven ny kommune. 

Tiltak: 
Lyngen kommune i Troms innlemmes fra 01.01.2000 

Det må stilles !crav til kommunene som nyter godt av SUFs støtteordninger. I denne 
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sammenheng må det kreves at det i kommunenes årsrapport synliggjøres egeninnsats for 
samfunnsoppbygging som også har betydning for samisk kuhur og språk. 

Handlingsplan for kyst- og fjordområdene ble første gang vedtatt i mai 1996. Sametingets 
rullering av planen innebærer en del endringer som også gir konsekvenser for de berørte 
parter. Planen må nå sendes alle som er listet opp som ansvarlige aktører. 

Sametinget ønsker en dialog og at samarbeid med berørte parter i arbeidet for 
gjennomføringen 'av handlingsplanen, og vil samtidig presisere at partene oppfordres til å 
komme med innspill og tilbakemeldinger som kan bakes inn i fortsettelsen. . 

. . Forslag ~ zripæ8tmtJmt FiDar Iifjall, NSR: 

Pkt 5.3 ReiDdrlft, tiltak nytt punkt: 

• Bidra til at fehslakting av rein kan gjennomføres 

Forslag ~ mpre.ttmt1l.D.t Roger Aduæzz, SWs IlIITTJtrdngsgru;ppe: 

Kap. 5.9 under tiltak pkt. 3: 

Strykes det som kommer etter komma, ( .. som samisk tusenårssted) 

Under prioritet strykes pkt. 2 i sin helhet bort. 

Under status og endrede forutsetninger, tillegg: 
Nytt avsnitt om østsamisk museum som tusenårssted 

Kap. 5.4, under tihak nytt pkt: 

• Bidra til at snurrevad blir klassiflsert som aktiv redskap 

Under prioritet nytt pkt.; Pkt. 3 tiltak kommer også ber. 

Kap 3,2. avsnitt, siste setning strykes to og erstattes med ett. 

Avsnittet om utvidelse av det geografiske virkeområde til Samisk utviklingsfond, taes bort her 
og kommer som eget kap, 5.1l. 

Nytt punkt 5.11: Utvidelse av det geograf'JSke område til samisk utviklingsfond 

.Bakgrunn: 

Sametinget vedtok nye forskrifter for Samisk utviklingsfond i sak 9/97, 7. februar 1997. 
Forskriftene ble gjort gjeldende 1. juli samme år. Fondets geografISke virkeområde blelagt 
opp til å følge valgkretsinndelingen til sametingsvalget som det øverste organiserende element. 

Innenfor hver valgkrets framgår det: 

• hvilke kommuner og deler av kommuner som oppfattes av det geografISke virkeområdet 
• i de valgkretser der ikke hele valgkretsen omfattes av det geografISke virkeområdet; kan 

det gis støtte til tiltak som særlig styrker samiske språk og kultur i resten av valgkretsen 
• i de valgkretser der ikke alle reindriftssamer omfattes av det geografISke virkeområdet, kan 

det gis støtte til reindriftssamisk næringsvirksomhet i resten av valgkretsen , . 
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Når det gjelder valgkrets 8 Midt-Troms, omfatter virkeområdet den samiske befolkningen i et 
avgrenset geografisk område, og i valgkrets 12 Sørsameområdet, omfatter virkeområdet den 
samiske befolkningen i hele valgkretsen. 

Det har vist seg at fæp-ekvinner enn menn nyter godt av midlene fra Samisk utviklingsfond. 
Dette har sammenheng med at kvinner gjerne søker støtte til tiltak som har falt utenfor de 

, støtteområder som fondet tradisjonelt har prioritert. Særlig er det innenfor serviceyrker at 
, kvinner ønsker å etablere seg. Sametinget søker derfor å tilpasse støtteordningene slik at de' 

fanger opp behovene til de kvinnelige støttemottakere. ,Det er også et mål for Sametinget å
tilpasse støtteordningene slik at kvinner kan 'etablerer seg innafor primærnæringer. 

M41: 
Styrke primærnæringen for densåmiske befolkning som er utenfor SUFsVirkeområde. ' 

Strategi: 
At den samiske befolkning på etnisk grunnlag innenfor primærnæringene blir sidestilt med de 
områder som er innenfor SUFs virkeområde. 

Tiltak: 
• søknadsskjema tilpasses ny strategi 
• øke bevilgning til SUF. 

Prioritet: 
Det samme som under tiltak. 

m. Votering 
Av 39 representanter var 35 tilstede. 

Forslag 1, sid~ 4, ble oversendt Sametingsrådet. 

Forslag 3, side 2 om kap. 3, ble trukket tilbake. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1, kap. 3, tillegg nytt siste avsnitt, ble forkastet med 20 stemmer. 

2. Forslag 1, kap. 3, tillegg etter siste avsnitt, ble enstemmig vedtatt. 

3. Forslag 2, tilleggspkt., ble enstemmig vedtatt. 

4. Forslag 1 og forslag 3, tilleggspkt. i 5.4, ble enstemmig vedtatt. 

5. Forslag 3, tilleggspkt. under prioritet, ble enstemmig vedtatt. 

6. Forslag 3, tillegg 5.9, ble forkastet med 20 stemmer. 

7. ForslagJ,stryke deler av .. pkt. i.5.9,--ble.forkastet·med 32· stemmer. 

8. Forslag 3, stryke pkt. 2, ble forkastet med 34 stemmer. 

9. Forslag 1, tilleggspkt. 5.10, ble forkastet med 22 stemmer. 

10.Forslag 1, nytt kap. 5.11, ble forkastet med 23 stemmer. 

11.Forslag 3, nytt kap. 5.11, ble forkastet med 32 stemmer. 

l2.Sametingsrådets innstilling, med unntak av allerede vedtatte endringer og tillegg, ble 
enstemmig vedtatt. ' 
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IV. ProtokoI1ti1f ørsel 

R8]J18æDtlUJt Roger ~ SVFa aaræt:iD.gsgruppt' frtm1.l116t følgtmds protokolltilfØI'86l: 

SVF' sametingsgruppe er svært skuffet over at ikke Sametinget ville ivareta den samiske 
befolkning innenfor primærnæringene som bor utenfor virkeområdet til SUF. 

. Sametinget hadde hatt muligheten til· å dette ved å støtte vårt forslag om at den samiske 
befolkning på etnisk grunnlag innenfor primærIlæring utenfor virkeområdet skulle likestilles 
med områder utenfor virkeområdet til SUF. .. 

S.ll: ~ av det geograiJSke cmu:ådetil""';sk ~cmd 
.Bakgruim:. 

Sametinget vedtok nye forskrifter for Samisk utviklingsfond i sak 9/97, 7. februar 1997. 
Forskriftene ble gjort gjeldende 1. juli samme år. Fondets geografISke virkeområde ble lagt 
opp til å følge valgkretsinndelingen til sametingsvalget som det øverste organiserende element. 

Innenfor hver valgkrets framgår det: 

• hvilke kommuner og deler av kommuner som oppfattes av det geografISke virkeområdet 
• i de valgkretser der ikke hele valgkretsen omfattes av det geografISke virkeområdet,kan 

det gis støtte til tiltak som særlig styrker samiske språk og kuhur i resten av valgkretsen 
• i de valgkretser der ikke alle reindriftssamer omfattes av det geografISke virkeområdet, kan 

det gis støtte til reindriftssamisk næringsvirksomhet i resten av valgkretsen 

Når det gjelder valgkrets 8 Midt-Troms, omfatter virkeområdet den samiske befolkningen i et 
avgrenset geografisk område, og i valgkrets 12 Sr,nameområdet, omfatter virkeområdet den 
samiske befolkningen i hele valgkretsen. 

Det har vist seg at færre kvinner enn menn nyter godt av midlene fra Samisk utviklingsfond. 
Dette har sammenheng med at kvinner gjerne søker støtte til tiltak som har fah utenfor de 
støtteområder som fondet tradis joneh har prioritert. Særlig er det innenfor serviceyrker at 
kvinner ønsker å etablere seg. Sametinget søker derfor å tilpasse støtteordningene slik at de 
fanger opp behovene til de kvinnelige støttemottakere. Det er også et mål for Sametinget å 
tilpasse støtteordningene slik at kvinner kan etablerer seg innafor primærnæringer. 

Mål: 
Styrk primærnæringen for den samiske befolkning som er utenfor SUFs virkeområde. 

Strategi: 
At den samiske befolkning på etnisk grunnlag innenfor primærnæringene blir sidestilt med de 
områder som er innenfor SUF s virkeområde. 

Tiltak: 
• søknadsskjema tilpasses ny strategi 

• øke bevilgning til SUF 
Prlaritet: 
Det samme som under tiltak. 
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v. Talerliste og replikkordskifte 

: Taler : Replikk 

::I:·::::::I:~~~:(~~y.~i.g:Ni.~~~~~:~~~~i4f.~~i::I:::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2. ~ Willy 0mebakk l 
··i·····TRoger·Pedersen······················································r·S~en=Ro·alcfNy.st"ø············ .................................. . 

...................... 1. ..................................................... : ......................................................... ~ ... ~ ......................................... ·.·~.·.· ... · .... j.~~gii ... ~~~~!~.~~ ....... ·~ ..... · ......................................................................................... . 

.. ~~ ....... l.~.~~.~ .. ~~.~~ ...................................................... l.~!?g.~ .. ~~~.~ ..................................................... . 
: l Peder Mathisen . 

::~:;::::::j::t~i:t~~I~~:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J~~!!Y.:Ø.~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::: 

-i~t~~~~:~~-~;~::;~~~~:~;~~~;;~~~-~~~-
.. ~: ....... l.~~~!!~.M.~~~.~~~ ................................... --.-L---.. --.--.----.. __ ....... _ ......... _. __ ................. . 
9. ~ Steinar Pedersen .' i 

·.· .. tØ.; .... J .. Qt~y· .. M.~.~.~)?.~~~.~~ ....... · ............... · ... · ............. · ................... · ...... r ......................... ~ ....... · ............. · ............... ~ ............ ~ ............... ~ ........................................................................................ . 
... ~.~.: ... L9.~~!..I.!?~~y .. ~~~~~~~~ ..... _ ...... _ ...................... l ............. -............ _ ................................................................. . 
12. ~ Jarle Jonassen .. i . ............ .,. .................................................... _ ...... u_._ ............ ~ ........... _ ....... ____ .. ___ . __ .. __ ... _ .. _ ...... _ ........................ . 
13. : Ra~ild Nystad i· . 
· .. I{ ... "J .. W.!~jy.3~~~ji.~~·~ ... · ..... ~·.·.·~~·.· ... ·.·.~·.~~·.·.~ ..................... , .......................... ~ .. ~~ .. .r~=.~~~= ... =.~=.~~.~.~ .. :.~~~ .. ~~ .. ~~~ ... ~~~~~ .. ~~~~~ .. ~ .... ~~ .. ~ .. ~~ .. ~~ .. ~ ...... ~~~.~.~~~ ...... ~~ .... : ... 
. ... ~.?.: ... l.~~g~.:r~.~~~ .................................................... ..1 .......... _ ... _._ ...... _ ........................................... ~ ..................... . 
. }§: ... l.~~.~ .. ~y.~~.g.~~J~~~~ .. ~~~~~ ... L ........................ _ ............................................... ~ ................. . 
............ .:..!..~~~}~~~~.~~ .. (f.~~:~!.4.~} .......................... L. ........................................................................................... . 

:I;tr!~~~~~\~!~;i:±==··~~=====·:~.~~~=~~~ 
............. ):~~!?g~ .. ~~~~~.~~ . .(f.~~:~!.4.~.~ .. 7.4.:.9.?l .... 1... ........................................................................................... . 
............ L~~.g~.?~~~~~..cf.~q:.~~~? .. ~~.~Q~l.. ... L.. ................................................ ; ............................... ~ .......... . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder 1997- 2001' 
Vedtatt iSamdingd 24.septembt:r 1998 

l Innledning 

Sametinget vedtok i mai 1996 Handlingsplan for samiske kyst- og fjordornrAdermed . 
«næringer," språk og infrastruktUD) som referanseramme. 

Side 51 

Sametinget ønsker en målrettet innsats for å styrke samisk identitet, språk, kultur, næringer og 
samfunnsliv i kyst- og fjordområdene. Planen skal ha en samordnende funksjon med hensyn 
til tiltak og virkemidler som tinget ønsker å gjennomføre. Dette gjelder satsing på kulturell 
'revitalisering og identitetsoppbygging, jordbruk, reindrift, fISke, duodji, nærings
kombinasjoner, samiske kulturhus, samisk språkutvikling, utvikling av kulturbasert reiseliV og 
informasjonsvirksomhet. 
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Det geografiske området for handlingsplanen strekker seg fra Tysfjord i Nordland i sør til 
Grense Jakobselv i nordøst. 

Sametinget, via Samisk utviklingsfond, er i Statsbudsjettet for 1998 tildeh 2 millioner kroner 
ekstra for spesielle tihak i samiske kyst- og fjordområder. Samisk næringsråd vil derfor være 
en sentral aktør for fmansiering av de enkehe tihak. Sametinget er i ferd med å styrke 
saksbehandlerkapasiteten for oppfølging av planen. lmidlenid foreligger det i dag ikke 
tilstrekkelige ressurser for gjennomføring av handlingsplanen slik forutsatt. 

Gjennomføringen er derfor basert på bred medvirkning fra en rekke instanser på lokah, 
regionalt og sentralt nivå. I den videre planprosess ligger det en utfordriilg i å knytte 

. forslagene i tingets handlingsplan direktetil arbeidet i Regjeringens Nord .. Norge utvalg, 
Landsdelsutvalgets satsing på rtæring-og kulturSiden, samt det pågående arbeid i den enkehe 
fylkeskommune og hos den enkehe fylkesmann. Det vil i mange tilfeller også være aktueh å 
samarbeide direkte med de enkehe kommuner. Ambisjonen er å samordne det offentlige 
virkemiddelapparatet mot felles mål og tihak. Virkemidler i prosessen er koordinering og 
samarbeid mellom impliserte organer, og plassering av ansvar for konkret oppfølging og 
handling. 

2 R~gavpmn~ 

Sametinget legger opp til at Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder 1997 - 2001 
rulleres hvert annet år. Sametingsrådet oppnevnte i sak R 15/98 Handlingsplanen for samiske 
kyst- og fjordområder, en tverrpolitisk arbeidsgruppe som hadde som mandat å utarbeide et 
konsept for rullering av planen. Gruppens vurderinger legges via Sametingsrådet fram for 
Sametinget i plenum 22. - 25. september 1998. Tingets behandling danner rammer for videre 
oppfølging av planen. 

Arbeidsgruppens sammensetning: 

Rådsmedlem Berit Ranveig Nilssen (leder) 
RepresentantW.z7Jy Ømebakk 
Representant Geir liland 
Representant Per A. Bæhr 
Representant Peder Mathisen 
Representant Eva Josefsen 

. Handlingsplanen som ble vedtatt av Sametinget 22. mai 1996, er grunnlaget for rullerings- . 
dokumentet. For rulleringsperioden 1998 - 2000 er det lagt vekt på at handlingsplanen skal 
være et aktivt styringsdokument for Sametinget og tingets underliggende råd. Handlings
planen bør derfor ikke være for omfattende, men ha et omfang som tar hensyn til de rammer 

. og ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Det er lagt vekt på at planen inneholder forslag 
til tihak, som det vilv.ære mJJlig! gjennomføre i løpet av den 2 årsperioden rulleringen 
omfatter. 

Sametinget setter hovedfokus på kvinner ved årets rullering av handlingsplanen. 

Sametinget legger spesieh vekt på kvinners plass i lokalsamfunnene i samiske kyst- og 
fjordområder. Gode vilkår for at kvinner skal bli boende er et sentrah tema når disse bygdene 
skal videreutvikles. I utforming av mål, strategier og tihak i handlingsplanen for samiske . 
kyst- og fjordområder er det derfor tatt hensyn til faktorer som kvinner legger vekt på, i tillegg 
til utforming av spesielle kvinnetihak. 

Sign: .... ~~: ..... I .... ~ .. 

MØteboksekreta:re:r: Synnøve Solbakk og Randi R. Salto Møteboken bestir totalt av 109 sider 



Sametingets plenum - Møtebok 3/98 Side 53 

Sametinget ønsker å delta aktivt i arbeidet hvor verdiskaping, næringsutvikling og 
kompetanseoppbygging står sentrah, og har vital betydning for utvikling av det samiske 
samfunn. Gjennom arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg vil vesentlige deler av 
Handlingsplan for samiSke kyst- og fjordområder 1997-2001 kunne følges opp. Sametinget 
har derfor i dette arbeidet pekt på betydningen av samiske kompetansesentre og flerbrukshus i 
ulike deler av det samiske bosettingsområdet, satsing på samiske primærnæringer som 
reindrift, fIske og landbruk, samt utvikling av informasjonsteknologi 

Satsingsområdene som omhandler utvidelse av samisk utviklingsfonds virkeområde og 
utvidelse av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, tas ut av handlingsplanen ved denne 
rulleringen, jfr~ kap. 30mstatus og. framdrift. Reindrift inngår som et nytt innsatsområde .. 
Sametinget . ønsker å vektlegge tiltak overfor reindriftsutøvere sOm enten erbof aste i .samiske 

. kyst- og fjordområder eller oppholder seg i disse områdene deler av året. Også duodji tas inn 
som et nytt innsatsområde. Dette er en av de sentrale samiske i primærnæringene der mange 
kvinner er sysselsatt. 

Planen vil inneholde 10 innsatsområder for årene 1998 - 2000: 

1. KultureU revitaJisering og identitetsbygging 
2. Jordbruk 
3. Reindrift 
4. Fiske 
5. Duodji 
6. Kulturbasert reiseliv 
7. Næringskombinasjoner 
8. Samisk språ.kutvilding 
9. Samiske kultur- og flerbrukshus 
jO. Informasjonsvirksomhet 

3 Status og framdrift 

Enkehe av tihakene i handlingsplanen er pr. dato igangsatt, mens hoveddelen av tiltakene 
gjenstår å sette ut i livet. Det er lagt opp til en prosess med rullering av handlingsplanen hvert 
annet år. Det gir tinget mulighet til å «ta ut» tiltak som er gjennomført, og tiltak som ikke 
lenger er aktuelle, og dermed fornye planen med nye prioriteringer. 

Under kapittelS om innsatsområder, kommenteres status for det enkehe området. To av 
innsatsområdene i den opprinnelige planen er tatt ut, og kommenteres spesieh her. 

lJtyjdeJse av det geografISke området til samisk utviklingsfond 

Sametinget vedtok nye forskrifter for Samisk utviklingsfond i sak 9/97, 7. februar 1997. 
Forskriftene ble gjort gjeldende l. juli samme år"Fondet~ geograflSke virkeområde ble lagt 
opp til å følge valgkretsinndelingen til sametingsvalget som det øverste organiserende element. 

Innenfor hver valgkrets framgår det: 

• hvilke kommuner og deler av kommuner som omfattes av det geograflSke virkeområdet 
• i de valgkretser der ikke hele valgkretsen omfattes av det geograflSke virkeområdet, kan 

det gis støtte til tiltak som særlig styrker samisk språk og kultur i resten av valgkretsen . 
• i de valgkretser der ikke alle reindriftssamer omfattes av det geograflSke virkeområdet, kan 

det gis støtte til reindriftssamisk næringsvirksomhet i resten av valgkretsen 
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Når det gjelder valgkrets 8 Midt-Troms, omfatter virkeområdet den samiske befolkningen i et 
avgrenset geografisk område, og i valgkrets 12 Sørsameområdet, omfatter virkeområdet den 
samiske befolkningen i hele valgkretsen. Samisk utviklingsfonds forskrifter følger som 
vedlegg til planen. 

Når det gjelder en eventuell ytterligere utvidelse av det geografIske virkeområdet, er dette et 
spørsmål som kontin,uerlig må vurderes. En utvidelse av virkeområde har klar sammenheng 
med hvilke virkemidler som stilles til rådighet til enhver tid. For årene 1998 - 2000 synes det ikke' 
ut fra dagens situasjon å være realistisk med en utvidelse av samisk utviklingsfonds 
virkeområde. På den andre siden har Sametinget vedtatt å utarbeide en strategisk.næringsplan 
for fondet, i den sammenheng vil også f.ondets geografIske virkeområde bli vurdert. 

Utvidelse av tDtakssonen for Nord-Troms og Finnmark 

Spørsmålet om utvidelse av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark er fremmet overfor de 
sentrale myndigheter som en del av handlingsplanen. Det foreligger ingen direkte tilbake
melding til Sametinget. Kommunaldepartementet gjennomførte 1996 - 97 en evaluering av 
tiltakssonen, som grunnlag for eventuelle endringer. I St.meld. nr. 31 (1996-97) Om distrikts
og regionalpolitikken, heter det at Regjeringen vil føre videre tiltakssonen, men at det kan 
være aktueh på kort sikt å justere noen av virkemidlene slik at de fungerer bedre (jf. pkt. 7.9). 
Dette standpunktet er gjentatt i St.meld. nr~ 41 {1996-97} Om norsk samepolitikk, jf. vedlegg 
4. 

Den nåværende regjering vurderer å utvide ordningen med å ettergi studielån fra å gjelde 
tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, til å gjelde andre deler av det distriktspolitiske 
virkeområdet, med 50% av det som gis i tihakssonen (jf. statsråd Ragnhild Q. Haarstads 
«Regional- og distriktspolitisk redegjørelse 1998»,30. april 1998 i Stortinget). 

Med den utvikling og debatt som har vært og fremdeles pågår om tihakssonen, synes den 
beste strategi å være å avvente de erfaringer som vil bli gjort med den bebudede utvidelse før 
Sametinget eventueh reiser spørsmålet på nytt. Innsatsområdet tas derfor ut av denne planen, 
og legges til løpende vurdering. 

Sjøsamekvinner i fokus 

Det har vist, seg at færre kvinner enn menn nyter godt av midlene fra Samisk utviklingsfond 
Dette har sammenheng med at kvinner gjerne søker støtte til tiltak som har fah utenfor de 
støtteområder som fondet tradis joneh har prioritert. Særlig er det innenfor serviceyrker at 
kvinner ønsker å etablere seg. Sametinget søker derfor å tilpasse støtteordningene slik at de 
fanger opp behovene til de kvinnelige støttemottakere. Det er også et mål for Sametinget å 
tilpasse støtteordningene slik at kvinner kan etablere seg innafor primærnæringene. ' 

I løpet av høsten 1997 og våren 1998, har det i regi avSamisklcvinneprosjekt vært avholdt 
møter for kvinner i samiske kyst- og fjordbygder. På møtene for kvinner i de samiske kyst- og 
fjordområder har næringsliv, kuhur, kuhurminner og språk vært tema. Spesieh har 
problematikken omkring duodji, både enkehetableringer og fellestiltak, vært diskutert. I 
Tysfjord er det foreslått etablering av et kvinnekraftsenter og Samisk kvinneuniversitet, mens 
det i Varanger ble fokusert på kuhurminner, miljøvern og informasjonsteknologiens 
muligheter for kvinner i distriktene. I Kåfjord er samisk språk og støtte til samiske næringer 
sentrale temaer. Et sentrah trekk i utviklinga er at unge, kvinner flytter ut, og i liten grad 
kommer tilbake for å bosette seg i bygdene. For å kunne bevare og styrke samiSke 
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lokalsamfunn, er det nødvendig å se på faktorer som er viktige for at kvinner blir boende. I 
denne sammenheng må Sametinget medvirke til stimulering av tikak som prioriterer 
kvinnearbeidsplasser. 

4 Økonomiske og administrative konsekvenser 
Som et ledd i den videre saksbehandlitig av Handlingsplanen for samiske kyst- og fjord-' 
områder vil det bli utarbeidet prosjektsbeskrivelser med milepæls- og aktivitetsplaner fot tiltak 
innenfor de innsatsområdene Sametinget priQriterer. I prosjektbeskrivelsene vil det Jramgå på 
hvi}l{en måte f:ingets underliggende fagråd og ekstern~ .såmarbeidsparter skal involveres i . 
prosesse~ ..... ... . 

. Prosjektbeskrlvelsene vil danne gninnlag for gjennomføring av tiltakene innafor de' 
økonomiske rammer som stilles til rådighet, samtidig som eventuelle behov for ekstern 
finansiering synliggjøres. 

5 Innsatsområder 1998 - 2001 

5.1· KuJturellrevita1isering og'identitetsbygging 

Bakgrunn: 
Den samiske kuhuren i samisk kyst- og fjOrdområder er i varierende grad i en presset 
situasjon. På tross av at statens fornorskningspolitikk forlengst er forlatt, er disse 
mekanismene fortsatt tilstede i deler av befolkningen og kan avleses i den generelle 
samfunnsutviklingen. Den sjøsamiske kuhuren er i økende grad under press. Uten en offensiv 
og bevisst handling for å motvirke denne utviklingen, vil snart store deler av denne kuhuren 
være borte. Det er derfor påkrevd med fokus og prioritering av områder hvor det hittil har 
skjedd lite i forhold til kuhurell revitalisering. 

Mål: 
Sjøsamisk identitetsbygging og kulturell revitalisering. 

Strategi: 
Stimulere den sjøsamiske befolkningen til å ta ansvar for egen historie og synliggjøring av . 
kuhur. 

'iiltak: 
• Etablere og informere om ordninger som muliggjør historiske nedtegnelser 
• Tilrettelegge for formidling av historie og lokal kunnskap gjennom barnehager og skoler 
• Bidra til at det utarbeides kursopplegg i tradisjonell kunnskap, som for eksempel' 

matlaging C?g gamme~ygging . 
• Retten til å lære om egen historie og kultur, bl.a gjennom voksenopplæring 
• Bidra til utarbeidelse og formidling av litteratur og undervisningsmateriell med tilknytning 

til sjøsamiske områder 
• Styrking av samisk kuhurf aglig utdanning på høgskolenivå 

I toåtsperloden skal følgende 1iltak gis prioriteres: . 
• . Etablere og informere om ordninger som mullggjørhistoriske nedtegneiser 
• Tilrettelegge for formidling av historie og lokal kunnskap gjennom barnehager og skoler 

S· ., ~ 
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Ansvarlige aktmer: 
Sametinget, Samisk kulturråd, Samisk utdanningsråd, fylkeskommuner og kommuner. 

5.2 Jordbruk 
Status og endJ:ede forutsetninger: . 
Samlet sett kan jordbruk i samiske områder betegnes å bestå aven særegen driftsform·under 
harde klimatiske forhold, hvor småskaladriftog kombinasjonsutøvelse står sentralt. 
Begrensede arealressurser,og dermed begrensede inntektsmuligheter i tradisjonell' 

. jordbruksproduksjon, gjør. at tilpasningen· ofte løses' gjennom driftskombinasjoner, og . 
. gjennom samchift med andre bruk der dette er mulig. Det er derfor grunnlag for å satse på en 

strukturell tilpasning i forhold til de rammebetingelser næringen i nord står overfor. Med 
bakgrunn i at jordbruk og næringskombinasjoner nøye henger sammen, må det fortsatt 
overføres midler til Samisk utviklingsfond over jordbruksavtalen. 

I St.meld. nr. 41 (1996-97) går Regjeringen inn for. en sterk prioritering av det nordnorske 
jordbruket (herunder samisk jordbruk) i de generelle virkemidlene under jordbruksavtalen. 
Særlig gjelder det støtten til næringskombinasjonsvirksomhet i tradisjonelle samiske 
bosettingsområder som faller inn under Samisk utviklingsfonds virkeområde. For å oppnå 
denne målsettingen, har nåværende Regjering utvidet rammene til Samisk Næringsråd med 2 
millioner kroner. 

Innenfor jordbruket er det viktig med egne tiltak rettet mot kvinner. Kvinnene har tradis joneh 
stått sentrah innenfor jordbruk og husdyrhold. Men kvinnenes status og innflytelse i næringen 
er endret samtidig med endringene i næringen totah. Mange kvinner arbeider i dag i 
jordbruket, uten at de er registrert !;om gårdsarbeidere eller eiere. Inntekt fra håndel, hotell og 
annen privat og offentlig tjenesteyting betyr mye for kvinner, i tillegg til jordbruket. 
Kombinasjonstilpasninger vil derfor kunne være med på å styrke kvinners stilling innenfor 
jordbruket. 

Endret målformulering: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kyst og fjordområder. 

Strategier: 
• Å øke Sametingets. innflytelse i utformingen av jordbrukspolitikken 
• Å etablere en landbrukspolitisk sone i samiske bosettingsområder 

Tiltak: 
• Ivareta samiske interesser i jordbruksforhandlingene 
• Bidra til økte bevilgninger fra jordbruksavtalen til samisk jordbruk via Samisk 

utvildingsf ond 
• Bidra til å sette fokus på leiejordsproblematikken, samt å få jord som ligger brakk i bruk 
• Yte støtte til modemisering eller utbygging av nye gårdsbruk mellom 0,4 og 1,5 årsverk 
• Bidra til å redusere mekaniseringskostnadene i jordbruket 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kombinasjonsnæring der jordbruk er en av komponentene 
• Bidra til at melkekvotene ikke omsettes utenfor samiske områder 
• Bidra til å få en rovvihforvahning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene' 
• Bidra til at ungdom sikres melkekvoter ved nyetablering 
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• Bidra til at frakttilskuddsordninger styrkes 

I toåmperioden gis følgende tiltak priaritet~ 
• Yte støtte til modernisering eller utbygging av nye gårdsbruk mellom 0,4 og 1,5 årsverk 
• Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kobinasjonsnærin~ der jordbruk er en av komponentene 

Ansvadige abøær: . 
Regjeringens Nord-Norge utvalg, Sameting~~ Landbruksbanken, statlige og regionale 
land~myndigheter, fylkeskommuner og kommuner. 

53 Rejndåft 

Bakgrunn: . 
Innslaget av reindrift i samiske kyst- og fjordområder er i hovedsak todeh. Den ene typen er 
den kystnære reindrifta, som ikke er preget av lange sesongflyttinger. I tillegg er det et stort 
innslag av reindriftsutøvere, spesieh i Finnmark, som flytter fra innlandet i vinterhalvåret til 
kyst- og fjordområder i sommerhalvåret. Reindriften har tradisjoneh vært en viktig faktor med\', 
hensyn til kuhurutveksling og bruk av samisk språk i kyst-og fjordområdene. 

Mål: 
Å forbedre vilkårene for reindriftsutøvere i samiske kyst- fjordområder. 

Strategi: 
Innlede samarbeid med reindriftsforvaltningen og kommunale myndigheter. 

Tiltak: 
• Bidra til forbedring av standard på sommerboliger 
• Bidra til å forbedre tilgangen på helse- og sosiale tjenester til reindriftsutøvere 
• Bidra til å forbedre infrastruktur på sommerboplasser, som vei, vann, renovasjon og avløp 
• Bidra til tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med salg av duodji 
• Bidra til å hindre næringskonflikter 
• Bidra til å få en rovvihforvaltning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene 
• Bidra til at feltslakting av rein kan gjennomføres 

. I toåmperioden gis følgende tiltak prioritet: 
• Bidra til å få en rovvihf orvahning som bedre ivaretar hensynet til primærnæringene. 
• Bidra til tilrettelegging av infrastruktur i forbindelse med salg av duodji 

Ansvarlige a.låøær: 
Sametinget, statlige og regionale landbruksmyndigheter , reindriftsforvahningen, 
fylkeskommuner og kommuner. 

5.4 FISke. 

Status og eDdtede forutsetninger: 
Sametinget har i februar behandlet innstillingen fra Fiskeridepartementets samiske 
fIskeriutvalg, sak 13/98. I vedtaket understreket tinget betydningen av å ivareta det kystnære . 
fIsket som et viktig materieh grunnlag for bo- og sysselsettingen i samiske kyst- og 
fjordområder. Samiske fIskerirettigheter må ivaretas, tilbakeføres og videreføres innenfor 
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rammene av et særskili geografisk tiltaksområde. Sametinget slutter seg til utValgets påpeking 
aven utvikling preget av begrensninger i fangstgrunnlaget, sviktende rekruttering, hindring 
av næringskombinasjoner og manglende infrastruktur. 

For at en slik utvikliJ:lg skal gjennomføres må det utvikles nødvendig infrastruktur, 
forvaltningsmessige ordninger og reguleringer som trygger og sikrer fjord- og kystfisket som 
næring. Som første fase i innføringen aven samisk fiskeripolitikk vil Sametinget foreslå 
opprettelsen av et forsøksområde for forvahning av kyst- og fjordsystemer. Tanafjord, 
Lyngenfjord og Tysfjord foreslås som forsøksområde.· 

!)tm 18. juni 1998 la Regjeringen frem en StOrtingsmeldirig om norsk fIskeripolitikk, St. meld~ 
nr. 51 (1997-.1998) Perspektivp4 utvikling av l1orskfJSker:inæring. Sametinget hadde store· . 
forventninger til at denne stortingsmeldingen skulle følge opp innholdet i det .vedtak 
Sametinget har fattet. Dette ville bl.a. ha vært med på å sikre samiske fIskerier for fremtiden, 
og være en naturlig konsekvens av norsk samepolitikk og av dagens internas jonale 
rettsutvikling innen urfolkspolitikken. 

Fiske etter laks i elvene og i sjøen har alltid representert en viktig del av det samiske nærings
runnlaget genereh, og den sjøsamiske kuhuren spesieh. LaksefIsket må derfor stadig inneha 
denne viktige rollen som materiell kuhurbærer. I forvahning og beskatning av lakse
bestandene må den samiske kunnskap og tradisjon nedfehgjennom generasjoner legges til 
grunn. 

Kvinnene i fIskerinæringa befInner seg i mange tilfeller på mottakssentralene, det vil si på 
videreforedlingssiden i fIskeindustrien, der de arbeider på æl- ellerdehid. Sametinget søker 
derfor å tilpasse tiltak innafor fIskeindustrien til de behov kvinner har, ærunder også nærings
kombinasjoner. 

Fiskeridepartementet har i flere år bevilget midler til styrking av næringskombinasjoner i de 
samiske områdene. Denne bevilgningen er ikke blitt videreført de siste tre årene. Sametinget 
har derfor bedt om at Fiskeridepartementet gjenopptar sin bevilgning til styrking av nærings
kombinasjoner og andre fIskeritiltak i samiske områder. Sametinget konkretiserer ytterligere 
behov for midler til samiske fISkeritiltak for 1998 og 1999. 

Endret målfmmulering: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 

Nye strategier: 
• Å opprette fISkeripolitisk sone for å prøve ut lokahilpassa forvahningsordninger i tre 

samiske kyst- og fjordområder: Tanafjorden i Finnmark, Lyngen i Troms og Tysfjord i 
Nordland 

• Å innføre nærhets- og avhengighetsprinsippet i forvahning og beskatning av maritime 
ressurser. 

Tiltak: 
• Bidra til å styrke mottaksanlegg, videreforedling og annen nødvendig infrastruktur 
• Bidra til styrking av trygde- og sosiale ordninger for fISkerne 
• Bidra til fritt fISke for fartøy under 10,66 meter lengste lengde . 
• Bidra til rekrutteringstihak for kvinner og ungdom 
• Bidra til samarbeid mellom oppdrettsnæringen og tradisjoneh kyst- og fjordfISke 
• Bidra til å sikre fISkerne erstatninger som følge av selinvasjoner, og bidra til at 

selbestanden reduseres 
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• Bidra til at større andel av kvotene går til de mindre fartøyene 
• Bidra til gjennomføring av miljøtiltak i fIskeoppdrettsanlegg, herunder etablering av 

landbaserte anlegg 
• . Bidra til at kvote på ·norsk kysttorsk tilfaller den konvensjonelle flåte 
• Bidra til at kongekrabbe som ressurs kommer lokale fISkere til gode 
• Medvirke til at Fiskeridepartementet viderefører ordningen med bevilgninger til utvikling av 

næringskombinasjoner i samiske distrikt 
• Bidra til at marine ressurser som tradisjoneh ikke er utnyttet, tas i bruk 
• Bidra tillokah eierskap ved etablering av oppdrettsanlegg 

.• Bidra til å Utrede laksens vandring, vekst samt kartlegging av de viktigste miljøfaktorene 
som iiuiVirkerpå bestandsutviklingen -. . 

• . Bidra til at hverken dehakerloven svekkes eller at enhetskvoteordningen blir innført 
• Bidra til at loddebestanden i Barentshavet fortsatt fredes mot fISke. Ved et eventueh 

fremtidig loddefISke må bestanden sikres mot overbeskatning, og fangst tillates kun til 
konsum. AD utkastloddemå leveres for produksjon ved landanlegg 

• Bidra til å få utredet og etablert ordninger for oppforing av villfISk i samiske kyst- og 
fjordområder 

• Bidra til fredning av fjordområdene for fISke med aktive redskaper, samt autoline og 
snurrevad 

I toårsperioden gis følgende tiltak prioritet: 
• Bidra til å styrke mottaksanlegg, videreforedling og annen nødvendig infrastruktur 
• Bidra til å sikre fISkerne erstatninger som følge av selinvasjoner, og bidra til at 

selbestanden reeuseres 
• Bidra til at kOl1gt:~abbe som ressurs kommer lokale fISkere til gode 
• Bidra til styrking av trygde- og sosiale ordninger for fISkerne 
• Bidra til at loddebestanden i Barentshavet fortsatt fredes mot fISke. Ved et eventueh 

fremtidig loddefiske må bestanden sikres mot overbeskatning, og fangst tillates kun til 
konsum. All utkastlodde må leveres for produksjon ved landanlegg 

• Bidra til fritt fIske for fartøy under 10,66 meter lengste lengde 

Ansvarlige aktører: _ _ . 
Fiskeridepartementet, Sametinget, SND, fISkerirettledere, fylkeskommuner og kommuner. 

5.5· Duodji 
Bakgrunn: 
Duodji hartradisjoneh både vært en na:ring og en kulturfaktor i samiske kyst- og fjord
områder. Sametinget vil legge til rette for utvikling av næringsrettet duodji, i kombinasjon med 
andre næringer, der også duodji som kulturfaktor vektlegges. 

Samisk næringsråd har utført et utredningsarbeid over bruken av virkemidlene i duodji med 
forslag til nyorganisering og fordeling av virkemidlene. Dette arbeidet er grunnlag for forslag 
til nye retningslinjer for forvahningen av duodji-midlene. Forslaget er sendt på høring, og vil . 
ventelig bli behandlet av Sametinget i november 1998. 

MAl: 
Styrke duodji som kulturfaktor og næring, både som eneyrke og i kombinasjon med andre 
nænnger. 

r- hVlA 
Sign: ... _\"1 ..... i .... ~.~. 

Møteh9ksekretærer: Synnøve Solbakk og Randi R. Balto Møteboken består totalt av 109 sider 



5amenngcts plenum • ~Øtebok 3/98 Sicie 60 

Strategi: 
Strategier for å nå de ulike mål er produktutVikling, kompetansehevning, markedsføring, salg 
og veiledning. Midler nyttes særlig til å skape en mer næringsrettet produksjon i form av 
investeringsstøtte til lokaler, maskiner og øvrig produksjonsutstyr. 

Tiltak: 
• Bidra til at duodji utvikles som næring og kulturfaktor i samiske kyst og fjordområder 

Ansvarlige aktøær: 
Samisk næringsråd 

. 5.6 KultUrbasertreise1iv 
Status og endlede forutsetninger: 
Sametinget bar igangsatt et utredningsarbeid som grunnlag for en helhetlig samisk reiselivs
plan. Sametinget ønsker en bred vurdering av samisk medstyring ireiselivsprosjekt hvor 
samisk kultur formidles og eksponeres. Det er uttrykt ønske om en bredere vurdering av 
reIselivets plass i samisk nærings- og kulturutvikling. En viktig side med samisk reiselivsplan 
er. å vurdere de etiske og prinsipielle sider ved bruk av samisk kultur i reiselivssammenheng. En 
slik utredning fordrer samarbeid med andre aktører, slik det er lagt opp til i Handlingsplan for 
kyst- og fjordområder. Troms og Finnmark fylkeskommuner dehar i planarbeidet. Nordland 
fylkeskommune har allerede utarbeidet en egen samisk reiselivsplan. Utredningen skal være 
ferdigstih i 1998. 

Mandatet for reiselivsplanen er utformet slik at det skal gis en kort oversikt over utøvelse av 
samisk reiselivsvirksomhet, samt de finansieringsordninger som eksisterer pr. ! dag for 
næringen. Det skal gis en kort oversikt over nasjonale og regionale føringel for reiselivet. De 
prinsipielle sider ved samisk reiselivsvirksomhet vurderes i lys av Sametingets politikk på 
nærings- og kulturområdet. Det skal fremmes forslag til retningslinjer som grunnlag fot 
samisk reiseliv, og innspill på satsingsområder for framtidig samisk reiselivsvirksomhet. 

Innafor reiselivsnæringen er det mange kvinner ansatt. Det må derfor igangsettes tiltak som 
særlig vil komme kvinner til gode innenfor denne næringen, f.eks. tiltak knyttet til arktisk 

. matstrategi og til duodji. . 

Endret mAlfarmulering: 
Jf. Handlingsplanen for samiske kyst og fjordområder. 

Tmegg: 
• . Øke kompetanse og bedre samordning og samarbeid mellom aktørene innenfor de tilbud 

som gis 
• Samlet profilering av tilbudene 

. • Fokus på ekthet og kvalitet i produkttilbudet 

Strategier: 
• Bidra til at samiske premisser vektlegges i reiselivsprosjekt hvor samisk kultur formidles og 

eksponeres 
• Igangsette en vurdering av reiselivets plass i samisk nærings- og kulturutvikling 
• Vurdere de etiske og prinsipielle sidene ved bruk· av samisk kultur i reiselivSsammenbeng . 
• . Bidra til et bredt samarbeid mellom ulike aktører både fmansieh og kompetansemessig 
• Defmeremål, strategier, tiltak samt ansvarlige aktører innenfor reiselivsnæringen 
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I toårsperiodeu gis følgende tiltak prioritet: 
Tiltak må vurderes etter at reiselivsutredningen er lagt fram. 

5.7 Næringskombinasjoner 

Status og endrede forutBetninger: . 
Kombinasjoner av flere næringer har vesentlig betydning for utvikling av helhetlige samiske· 
lokalsamfunn. Tradisjoneh har kvinner vært'engasjerti primærnæringene i kombinasjon med 
hushold og omsorgsansvar. Duodji har spesieh vært ei næring mange kvinner har inntekt fra. r : 

. dag søker kvUmer også utkommefra servicesektoren, enten det er privat eDer offentlig . 
Virksomhet. Det er viktig at rammebetingelser og støtteordninger tilpasses slik at . 
kombinasjoner av næringer tilpasses kvinners muligheter for utkomme. 

Sametinget vedtok nye retningslinjer for næringskombinasjonsordningen i september 1996. 
Retningslinjene ble gjort gjeldene fra 1997. I de nye retningslinjene ble nærings- . 
kombinasjonsordningen gjort gjeldende for hele Samlsk utviklingsfonds virkeområde. Det ble 
også gjort endringer med hensyn til inntektsgrenser, og hvem ordningen skulle gjelde for. 

Endret mIlfarmulerlng: . 
Ingen endringer jf. Handlingsplanen for samiske kyst- og fjordområder. 

Nye strategier: '. 
Å legge forholdene til rette for næringskombinasjoner, slik at dette blir en bærekraftig næring 
i samiske kyst- og fjordområder. . 

Tiltak: 
• Bidra til levedyktige virksomheter- iicombinasjon med andre næringer 
• Videreføre en permanent driftsstøtteordning for de næringer som har behov for det 
• Evaluere og tilpasse retningslinjene for driftsstøtteordningen 
• Opprette et rekruttenngsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kombinasjon med jordbruk som en av komponentene 
• Bidra til at det utarbeides læreplaner for næringskombinasjoner i videregående opplæring 

I toårsperioden gis følgende tiltak prioritet: 
• Evaluere og tilpasSe retningslinjene for driftsstøtteordningen 
• . Opprette et rekrutteringsprogram for kvinner som ønsker å etablere seg i jordbruket eller i 

kombinasjon med jordbruk som en av komponentene 

Ansvarlige aktø.tdl. 
Sametinget og Samisk næringsråd 

5.8 Samisk språkutvilding 

Status og endrede forutsetninger: 
I lov av 12. juni 1987 nr 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) kapittel 
3, som ble tilføyd ved lov 21.12.1990, gis det bestemmelser om samisk språk. Loven slår fast.at 
samisk og norsk er likeverdig språk, og at det skal være likestilte språk i henhold til lovens . 
bestemmelser. Det er opprettet et forvahningsområde for samisk språk hvor det gjelder særlige' 
regler for bruk av samisk i offentlig forvahning. Området består av Karasjok, Kautokeino, 
Nesseby, Tana og Porsanger kommuner i Finnmark, og Kåfjord kommune i Troms. Innenfor .' 
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dette forvaltningsområdet har offentlige organer blant annet plikt til å svare på samisk ved 
både skriftlige og muntlige henvendelser på samisk.. 

Sametinget har bl.a. prioritert utviklingen av språklige tiltak med sikte på å fremme samisk 
språk utenfor forvahningsområdet, gjennom utarbeidelse av planer for det sørsamiske- og 
lulesamiske området, samt Ofoten, Senja og Sør-Troms området. Disse utredningene fremmer 
forslag til konkrete språktiltak. Sametinget har behandlet og sluttet seg til forslagene i 
utredningene Ufo Sametingets vedtak av 08.- 10.06.93 i sak 22/93, av 25.- 27.05.94 i sak 
26/94 og av 22.- 24.11.94 i sak 46/94). 

Overlevering av morsmålet fra en generasjon til den neste er et område der familien og . 
hjemmet haI hatten sentral rolle. I samiske kyst- og fjordområder i dag er kunnskaper om 

. samisk språk, spesieh de lokale sjøsamiske dialekter i ferd med å gå tapt. Det ligget derfor en 
betydelig utfordring i å styrke og utvikle samisk språk her. Etablering av flere språksentre i 
samiske kyst- og fjordområder på linje med de som er etablert i Kåfjord og Porsanger, vil 
være et godt tiltak. 

Endret målfmmuJering~ 
Ingen endringer jf. Handlingsplanen for samiske ~yst- og fjordområder. 

Tiltak: 
• Bidra til å opprette en støtteordning for kommuner som på sikt kan omfattes av samelovens 

språkregler 
• Uvide forvahningsområdet for samelovens språkregler til områder der dette er mulig å 

gjennomføre 
• Etablere lokale språksentre 
,. Iverksette et program for dokumentasjon og utvikling av samisk maritim og sjøsamisk 

tenninologi 
• Bidra til å opprette en stipendordning for førskolelærere, lærere og språkmedarbeidere 
• Bidra til å opprette språkopplæring uten personlige kostnader for den voksne samiske 

befolkning -

• Bidra til å styrke samisk kulturf aglig utdanning på høyskolenivå 
• Bidra til å sikre at barn får anledning til å lære samisk 
• Opprette grunntilskudd til lokale språksentra 
• Bidra til en generell opprusting av skoleverket slik at samisk språk og kultur styrkes 
• Bidra til at det utvikles nye metoder for andrespråksopplæring 

I toåIsperioden gis følgende tiltak prioritet: 
• Opprette grunntilskudd til lokale språksentre 
• Etablere lokale språksentre 

Ansvarlige. aktømr: 
Sametinget, Samisk språkråd, aktuelle departementer, fylkeskommuner, kommuner 

S.9 . Samiske kultur· og f1ecbrukshus 
Status og endrede forutsetninger: 
Sametinget er beredt til å deha aktivt i det videre arbeidet der verdiskaping, næringsutvikling 
og kompetanseoppbygging står sentrah og har vital betydning for utvikling av det samiske 
samfunn. Gjennom arbeidet i Regjeringens Nord-Norge utvalg har Sametinget påpekt 
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betydningen av samiske kompetansesentra og kulturhus i ulike deler av det samiske 
bosettingsområdet . 

Side 63 

. Kvinner ønsker ofte mer enn en arbeidsplass for å bosette seg i samiske områder. Samiske 
kulturbygg kan bidra til en infrastruktur som gir trivsel og utviklingsmuligheter for lokal
samfunnene. Det er viktig å planlegge slike bygg med tanke på en fIerbruksmodell, inkludert 
tilbud til barn og unge. 

Endtet mJlfmmu1ering: 
Ingen endringer, jf. Handlingsplanen for samiske kySt- og fjordområder. 

Strategier: .. .. . . .. _ _ 
. •. Etablere samiske kulturbygg i samiske kyst- og fjordområder Slik at Sametinget når sitt 

overordnede mål; å sikre at det samiske folk har reelle muligheter for samisk kulturutøvelse 
• Bidra til l sikre drift av de kulturinstitusjoner I fIerbrukshus som er etablert 

Tiltak: 
• Bidra til bygging av Åja samiske senter i Kåfjord kommune, Troms, (utvidelse og drift) 
• Bidra til bygging av Vårdobaiki samisk senter i Ofoten og Sør-Troms 
• Bidra til å etablere Østsamisk museum i Sør-Varanger kommune, Finnmark, som samisk . 

tusenårssted 
• Bidra til utvidelse av Årran - julevsåme guovddd/ lulesamisk senter, Tysfjord kommune, 

Nordland 
• Bidra til at V årjjat såmi musea I Varanger samiske museum, Nesseby kommune, 

Finnmark sikres driftsstøtte 
• Bidra til etablering av samisk kulturhus på Senja 

I toåøperioden gis følgende tiltak prioritet 
• Bidra til å sikre drift av de kuhurinstitus joner I flerbrukshus som er etablert 
• Bidra til å etablere Østsamisk museum i Sør-Varanger kommune, Finnmark, som samisk 

tusenårssted 
• Bidra til bygging aVÅja samisk senter i Kåfjord kommune, Troms, (utvidelse og drift) 

Ansvarlige a.ktøær:. . 
Sametinget, Samisk kultUrråd, Samisk næringsråd, Kulturdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, fylkeskommuner og kommuner. . 

5.10 Infonnas jonsvirksomhet 
Status og endtede forutsetDinger: 

. Sametinget har i 1995 vedtatt-en egeninformasjonsstiategi med handlingsplan fram til 
31.12.97. Sametinget vil i løpet av perioden rullere informasjonsstrategien. Status for og ny 
satsing på informasjonsvirksomhet vil bli drøftet og vedtatt. Fra informasjonsstrategien ble 
vedtatt og fram til i dag, er følgende prioritert: utgivelse av eget informasjonsblad - fra og 
med 1996, informasjonskampanje rettet mot kyst- og fjordområder i forbindelse med 
sametingsvalget -97, og forarbeid i forbindelse med opprettelse av.samisk 
informasjonstjeneste. 

E.ndIede målformuleringer: 
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• Øke infonnasjonom Sametingets virksomhet, slik at man gjennom dene får økt 
oppslutning om samemanntallet, samt interesse for Sametingets arbeid. 

Side~ 

• Sørge for at flest mulig av den samiske befolkning blir infonnen om saker som berører 
deres hverdag 

• Synliggjøre Sametingets arbeid 
• Bidra til å øke ane!kjennelsen av Sametinget og vekke interesse for politisk deltaking og 

innflytelse 
• Synliggjøre samenes rettigheter i hht gjeldene lover og inngåtte internasjonale avtaler· 

Strategier: 
• . Etableiing aven samisk informasjonstjeneste i regi av Sametinget 
• Etablering av samisk bibliotektjeneste . 
• Planlagt bruk. av videreinformatører og andre informasjonskanaler 
• Handlingsplan for 1999 - 2001 med ekstra innsats på kyst- og fjordområdene 

Tiltak: 
Tiltak vil defmeres i rulleringen av Sametingets informasjonsstrategi 

I toåIsperioden gis følgende tiltak prinåtm: 
Tiltak prioriteres i forbindelse med rullering av Sametingets infOrmasjonsstrategi 

Ansvarlige aktører: 
Sametinget 

Saken avsluttet 24. september 1998 kl. 09.30. 
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Sak 31/98 Sametingets intemas jonale engasjement 
Saken påbegynt 24. september 1998 kl. 09.30. 

I. Dokumenter 

• FNs urfolkstiår: Sametingenes felles mål og tihak 

Side 65 

• Innst. S. nr. 145 (1997-98). Innstilling fra kommunalkomiteen om norsk samepolitikk. 
St.meld. nr. 41 (1996-97) og St.meld. nr. 18 (1997-9.8). Side 29-30: Samene i utenrikspolitisk 

. sammenheng 

ll. Innleverte forslag 

SametiJlgsnIdt1 irmstiDirJg overfor $tumtinget: 

Sametinget legger vekt på å delta aktivt i det internasjonale arbeidet med urfolksspørsmål. 
Dette er et krevende arbeid som forutsetter en målrettet deltakelse i de ulike prosesser som er 
relevant for situasjonen for urfolk generelt og det samiske folk spesielt. 

Til grunn for det arbeidet Sametinget gjør i denne sammenheng, legges det opp til følgende 
prioritering i det internasjonale arbeidet: . . . 

1. Innsats oveåor organer som fastsetter internasjonale rettsstandarder 

• FN - Forente nasjoner: 

e WGIP (Working Grov.p on Indigenous Populations), det store urfoJksmøtet som 
samler 8-900 urfolksrepresentanter 

• FN-erklæringen om urfolks rettigheter og møtene i Menneskerettighets (MR)
kommis jonens arbeidsgruppe for utkastet til erklæring 

• Permanent forum for urfolk i FN, og møtene i MR~kommisjonens arbeidsgruppe 
for etableringen av et permanent forum 

• Oppfølging av arbeidet med FN-tiåret 
• FN kommisjonen for bærekraftig utvikling / Commission on Sustainable 

Development (CSD), oppfølgingsmøtene og prosedyrene knyttet til Rio-erkla:ringen . 
(Agenda 21) 

• FN konvensjonen vedrørende biologisk mangfold / Conventionon Biologica1 
Diversity (CBD) 

• ILO - International Labour Office: Rapporteringsprosedyrene knyttet til ILO 169· 

• FN organisasjonen for utdannelse. og kultur -UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

• Nordisk samekonvensjon 

• Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige 

Innsatsen vil primært gå på et faglig samarbeid med norsk UDIKRD, sameringene og andre 
urfolksgrupper om strategi og posisjoner. Dette innebærer en betydelig arbeidsinnsats i den 
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daglige oppfølging. Arbeidet vil i tillegg kreve politisk punktsatsing for avklaring av 
hovedposisj on er. 

2. Innsats overfor organer som forvalter økonomiske ressurser til samiske 
områder ' 

Dette innebærer en strategisk satsing i forhold til: 

• EU, Interreg., fellessamiske prosjekter med EUlNorsk finansiering. 
, , 

• Barentssamarbeidet, med vekt på prosjekter i Såp~i fortrinnsvis på russisk side. 

• Nordisk de!, særlig vedrørende fin~sieringen avinstitusjoner/prosjekter i Såpmi. 

Ressursinnsatsen vil primært gå på et faglig samarbeid med Sametingets underliggende råd 
som hovedaktører. I tillegg kTeves også her politisk punktsatsing. 

3. Innsats i fmbo1d til internas jonaJt solidaritetsarbeid med andre mf olk 
Innsatsen bør bestå i politiskpunktsatsning i tilknytning til noen utvalgte urfolk og andre 

, undertrykte folk. Til nå har aktivitetcri hovedsakelig vært knyttet til deltakelse i Rigoberta 
Menchu Tums,Indigenous'Initiative for Peace, og til Tibetsaken. Sametinget bør fortsette 
dette arbeidet gjennom å: 

• delta på møter arrangert av og blant urfolk 

• utarbeide støttevedtak knyttet til enkeltsaker, samt øve politisk press på de aktuelle lands 
myndigheter. 

4. Innsats overfor øvrige internasjonale organ/prosesser 
Sametinget bør følge arbeidet i øvrige internasjonale organer og prosesser, men bør vurdere 
og prioritere ressursinnsatsen svært nøye i forhold til de øvrige områdene. Det mest aktuelle 
synes å være tilstedeværelse og observasjon. De mest aktuelle organ for en slik innsats er: 

• Nordisk Råd 

• Barentssamarbeidet ' 

• Arktisk Råd 

Andre organ av interesse bør følges nøye, og vurderes etter viktighet for tingets arbeid. ' 

Forslag 1, æpte861Jtant JobIm MiJdæl Sam, .AP'a 8IUI1.8tiDgsgruppe: 

1. Nytt avsnitt etter pkt. 4: 

Sametinget tar kontakt med norske myndigheter med tanke på å etablere ordninger for 
samiske kulturutsendinger på norske utenriksstasjoner i de land der det er naturlig A 
samarbeide med i urfolksspørsmAl. ' 

2. Nytt avsnitt: 

Sametinget mener at det i det samiske mellomfolkelige og internasjonale arbeid er nødvendig 
med en grensegang mellom Sametingets og Sametingsrådets kompetanse. 
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I den fasen man nå er inne i, mener Sametinget at det må gjøres et klart valg mellom det man 
kan kalle en «presidentmodell» hvor det i praksis vil v~ Sametingsrådet som har hånd om de 
. mellomfolkelige forbindelsene, og en «parlamentsmodell» hvor Sametingsrådet henter sin 
ryggdekning for den mellomfolkelige politikken fra Sametinget. En slik modell innebærer at 
viktige initiativ, avtaler o.l. gjøres i næn samarbeid med de parlamentariske lederne i 
Sametinget. 

ill. Votering 
A v 39 representanter var 39 tilstede .. 

forSlag 1, 2. del, ble oversendt Sametingsrådet .. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1, l. del, ble enstemmig vedtatt. 

2. Sametingsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. Protoko11f11f ørsel. r 

$taiDar Pedmre~ AP'ø 8IUIJt1tirJgsgrupps, fmtDIl1t!Jt følgsJth protoko1lå7fææ/: 

Ap's sametingsgruppe trekker andre del av sitt forslag om kjøreregler for Sametingets 
internasjonale arbeid. 

Begrunnelsen for å trekke forslaget er Sametingspresidentens forsikring om at dette 
sakskomplekset kommer opp i sin fulle bredde på plenumsmøtet i februar 1999, i forbindelse 
med behandlingen av S~misk Parlamentarisk Råd. 

V. T~o~rep~kifte 
i Taler j~ . 

. ).~-.·.·~.·.·:r.~.~g·~·~.·.~.:.·.·Hy.~.~;:.·~~i4f.~~.~: ... ~.T.~ ............... ~.~ ... ~ ....... ~.=~ ....... ~.~.=.==.~.~.'=.'.~.'~:~~.~.~.'.'.'.':.'.'.~.'.'.'.' . 

... ~.: ...... :}.~~~.~ . .M~~L~.~.~ .............................................. L ........................................................................................... .. 
}.: ....... : .. Q1.~ .. ~.~.~ .. Ml:lgga.: ............................................. L ................................................................ _ ......................... .. 
4. : Steinar Pedersen . ___ ~~ _____________ . 
5.-TIiig~im Pavan----.. -··· l -. 
·.·.·§..:.·.·.·.·.·.·r.~g~~.Q!~L~~~~~~~.·.·~.·.·~~~.·.·~~~ ............ ~ ...... ~ ........ __ ~ .. ~ ...... ~ ............. ·.·~.·.·.·.~·.·.·.·.~·.·.·.·.~·.·.·.lQ!~.J!~~)!~~!8.g~~~.~=~=.=~.~~~ ... ~ ... ~.~.~.~~~ ...... ~ ______ ~~ . 
... ?.: ...... l.§y.~~.:!.~~~ .. ~y.~~ ................................................ L ........................................................................................... .. 
8. 1 Olav Magnar Dikkanen ~ ··g:· .. · .. l·Steiilar"l'ederSen····· .. · .. ········ .. · .. ·· .... ········· .. ·· ......... -r ............... -.-.. -... -----.... -.. ---...... . 

~ITh~~i~~-i~··E===:==~ 
VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Sametinget legger vekt på å delta aktivt i det internasjonale arbeidet med Urfolksspørsmål ... 
Dette er et krev-ende arbeid som forutsetter en målrettet deltakelse i de ulike prosesser som er 
relevant for situasjonen for urfolk generelt og det samiske folk spesielt 
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Til grunn for det arbeidet Sametinget gjør i denne sammenheng, legges det opp til følgende 
prioritering i det internasjonale arbeidet: 

1. Innsats overfor organer som fastsetter intemas jona1e rettsstandarder 

• FN - Forente nasjoner: 

• WGIP (W årking Group on: Indigenous Populations ), det store urfolksmøtet som· 
samler 8-900 urf o1ksrepresentanter .. . 

• FN-erklæringen om urf oIks rettigheter og rriøtene i Menneskerettighets (MR)-· _ 
kouimisjonens arbeidsgruppe for utkastet til erklæring .. 

•. . ~anent forum for urfolk i FN, og møtene i MR~kommisjonens .arbeidsgruppe 
for etableringen av et permanent forum 

• Oppfølging av arbeidet med FN-tiåret 
• FNkomrnisjonen for bærekraftig utvikling / Commission on Sustainable 

Development (CSD), oppfølgingsmøtene og prosedyrene knyttet til Rio-erklæringen 
(Agenda 21) 

• FN konvensjonen vedrørende biologisk mangfold / Convention on Biological 
Diversity (CBD) 

• ILO - International Labour Office: Rapporteringsprosedyrene knyttet til ILO 169 

• FN organisasjonen for utdannelse og kultur - UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 

• Nordisk samekonvensjon 

• Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige 

Innsatsen vil primært gå på et faglig samarbeid med norsk UDIKRD, sametingene og andre 
urfolksgrupper om strategi og posisjoner. Dette innebærer en betydelig arbeidsinnsats i den 
daglige oppfølging. Arbeidet vil i tillegg kreve politisk punkt:$atsing for avklaring av 
hovedposisjoner. 

2. Innsats overfor organer som f orvaher økonomiske ressurser til samiske . 
~er . 

Dette innebærer en strategisk satsing i forhold til: . 

• EU, Interreg., fellessamiske prosjekter med EUlNorsk finansiering. 

• Barentssamarbeidet, med vekt på prosjekteri Såpmi fortrinnsvis på russisk side. 

• Nordisk-I'åd,-særlig vedrørende finansieringen av institusjoner/prosjekter i Såpmi. 

Ressursinnsatsen vil primært gå på et faglig samarbeid med Sametingets underliggende råd 
som hovedaktører. I tillegg kreves også her politisk punktsatsing. 

3. Innsats i forl101d til internasjonalt sotidaritefsarbeid med andre mfolk 
Innsatsen bør bestå i politisk punktsatsning i tilknytning til noen utvalgte urfolk og andre 
undertrykte folk. Til nå har aktiviteten hovedsakelig vært knyttet til deltakelse i Rigoberta 

Sign: .:.>.S ......... 1 .... Ub.. 
Møteboksekretærc:r: Synnøve Solbakk og Randi R. Bako Møteboken best6r totalt av 109 sider 



~amenngets pienum • MØtebok 3/98 Slae 69 

Menchu Turns Indigenous Initiative for Peace, og til Tibetsaken. Sametinget bør fortsette 
dette arbeidet gj enn om å: . 

• delta på møter arrangert av og blant urfolk 

• utarbeide støttevedtak knyttet til enkeltsaker, samt øve politisk press på de aktuelle lands 
myndigheter. 

4. Innsats overfor øvrigeinternasjonale.organlprosesser 
Sametinget bør følge arbeidet i øvrige internasjonale organer og prosesser, men bør vurdere. 
og prioritere ressursinnsatsen svært nøye i forllold til.de øvrige områdene. Det mest aktuell~. 
synes å være tilstedeværelse og observasjon~ De mest aktuelle organ for en slik innsats er:· . 

• Nordisk Råd . 

• Barentssamarbeidet 

• Arktisk Råd 
Andre organ av interesse bør følges nøye, og vurderes etter viktighet for tingets arbeid . 

. S.Annet om Sametingets internasjonale engasjement 
Sametinget tar kontakt med nome myndigheter med tanke på å etablere ordninger for 
samiske kulturutsendinger på norske utenriksstasjoner i de land der det er naturlig å 
samarbeide med i urfolksspørsmål. 

Saken avsluttet 24. september 1998 kl. 11.25. 
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Sak 32/98 Nordisk: samekonvens jan 
Saken påbegynt 24. ~ptember 1998 kl. Il .25 . 

. l. Dokumenter 

Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon - rapport av juni 1998 fra den 
nordiske arbeidsgruppen for nordisk samekonvensjon. 

- Brev av 23 juni 1998 til regjeringene ogsametingene i Finland, Norge og Sverige fra Den 
. n:ordisk~ arbeidsgruppen for nordisk samekonvensjon 

ll. Innleverte forslag 

Ssmetingddøts iDDstiIIiDg oVl!Jlfor Ss.rætiDg«: 

Sametinget ser frem til et første møte mellom ministrene med ansvar for samiske saker i de 
respektive regjeringer og sametingspresidentene, for å drøfte den nordiske arbeidsgruppens 
forslag. 

Nordisk samekonvensjon 
Sametinget er positiv til et videre arbeid med nordisk samekonvensjon. Forslaget fra den 
nordiske arbeidsgruppen om å oppnevne et·ekspertutvalg som skal arbeide videre med 
konvensjonen støttes. Samtidig vil det være viktig å understreke at sametingene må ha en 
sentral rolle i det videre arbeidet, det gjelder både ved oppnevnelsen av ekspertutvalget og 
med hensyn til utformingen av dette utvalgets mandat. 

Det nordisk samesamarbeid 
Sametinget slutter seg til den nordiske arbeidsgruppens forslag om å opprette det nordiske 
samesamarbeidet. Det vil være nødvendig med et nært samarbeid mellom Regjeringen og 

. Sametinget i arbeidet frem mot opprettelsen av samarbeidet Sametinget finner det 
hensiktsmessig at en erklæring om et slikt samarbeid undertegnes av ministrene og 
sametingspresidentene. 

m .. Votering 
A v 39 representanter var 34 tilstede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

l. Sametingsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. Protoko1h:i1f ørsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 
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V. Talerliste og rep1ikkordslcifte 

............ :.':['~~ .............................................................................. ~.~ ...................................................... . 
J: ...... J~.g:~ .. ~.~y.~g1..~~~~!~f.~~~ ...................... 1... .......................................................................................... . 
2.· ~ Randi Skum i 

··3~·······:·Laila··WilkS································· ................................ ( ............................................................................................ . 
.................................... . ................................................................ .................................................................... . 

.. ~_. l~.~g~d Nl.~~ .. ____ .__ . . .. _._ .. __ ._ .......... . 
.. ?.: ..... j.~.~g:~.Æ.~~y.~.~ .. ~.~~~~f.~ ...................... .L ___ .......... _._ ............................................ ~ .................... ... 

. VI. Sametingets vEdtak etterv~gen er'følgende: 
Sametinget ser frem til et første møte mellom ministrene med ansvar for samiske saker i de 
respektive regjeringer og sametingspresidentene, for å drøfte den nordiske arbeidsgruppens 
forslag. 

NOIdisk samekonvens jon 
Sametinget er positiv til et videre arbeid med nordisk samekonvensjon. Forslaget fra den 
nordiske arbeidsgruppen om å oppnevne et ekspertutvalg som skal ~beide videre med 
konvensjonen· støttes. Samtidig vil det være viktig å understreke at sametingene må ha en 
sentral rolle i det videre arbeidet, det gjelder både ved oppnevnelsen av ekspertutvalget og 
med hensyn til utformingen av dette utvalgets mandat. 

Det nOIdisk samesamarbeid 
Sametinget slutter seg til den nordiske arbeidsgruppens forslag om å opprette det nordiske 
samesamarbeidet. Det vil være nødvendig med et nært samarbeid mellom Regjeringen og 
Sametinget i arbeidet frem mot opprettelsen av samarbeidet. Sametinget finner det 
hensiktsmessig at en erklæring om et slikt samarbeid undertegnes av ministrene og 
sametingspresidentene. 

Saken avsluttet 24. september 1998 kl. 11.50. 
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Sak: 33/98 Sametingets møteplan 1999 
Saken påbegynt 24. september 1998 kl. 11.50. 

I. Dokumenter 
Kalender 1999 

IT. ~·fOl'Slag. 

sll111fJtå1gstid irmst:iIJing over.for SatætizJget: 

Møteplan for Sametingets plenumsmøter i 1999: 

Uke 8: 22. - 26. februar 

Uke 22: 31. mai - 4. juni 

Uke 39: 27. september-l. oktober 

Uke 47: 22. - 26. november 

m. Votering 
A v 39 representanter var 38 tiistede. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Sametingsrådets inristilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. ProtokoDtilf ørsel 

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 
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VI. Sametingets vedtak etter voteringen er følgende: 

Møteplan for Sametingets plenumsmøter i 1999: 

Uke 8: 22. - 26. februar 

Uke 22: 31. mai - 4. juni 

Uke 39: 27. ~ptember - 1. oktober 

tJke47: 22. - 26. november 

Saken avsluttet 24. september 1998k1. 12.00. 
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Sak 34/98 Handlingsplan for likestilling - dmfting 
Saken påbegynt 24. september 1998 kl. 15.00. 

I. Dokumenter 
Rapport fra Sametingets likestillingsseminar, september 1996 
Rapport fra Samisk kvinneprosjekt, oktober 1997 

ll. Innleverte forslag 

SametirJgsrIdøta izmstiDing overfor ~ 

Sametinget drøfter Sametingsrådets drøftingsutkast til Handlingsplan for likestilling med 
innsatsområder og mål for 1998 - 2001. 

1 INNLEDNING 

1.1 Hvorfor en handlingsplan for likestilling 

Den tre-årige prosjektperioden til Samisk kvinneprosjekt er over ved utgangen av 1998. For å 
sikre en best mulig kontinuitet i Sametinget sitt arbeid med kvinne- og likestillingsspørsmål, .. 
er det nødvendig med en konkret plan som skisserer hvordan dette området bør følges opp. 

Han~li.ngsplanen for likestilling er delt inn i tre deler. Første del omhandler bakgrunnen for 
planen, perspektiver, mål og strategier, forholdet til andre planer og økonomiske og 
administrative konsekvenser. Andre del gir en kortfattet omtale av likestilling som et 
tverrsektorielt politikkområde og Sametingets arbeid med likestillingsspørsmål fram til i dag. 
Tredje del omhandler innsatsområder og mål for Sametingets arbeid for perioden 1998 -
2001. . 

Det legges opp til en rullering av planen·innafor hver sametingsperiode, slik at man kan 
justere mål, strategier og innsatsområder 

1.2 HovtXJmAl, perspektiv og strategier 

F or å nå Sametingets hovedmål er det nødvendig med tilrettelegging av samiske kvinner· og 
menns faktiske muligheter til å realisere et godt liv for seg og sine, og til beste for det samiske 
samfunnet. 

Likestillings- og kvinnepolitiske målsetninger oppdateres og fornyes kontinuerlig, og derfor er . 
det viktig at Sametinget ser på dette· arbeidet i et·prosessueh perspektiv. . 
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Strategien for å nå målet er todelt: Integrering av kvinne- og likestillingsperspektiv i alle 
arbeidsområder til Sametinget, og utvikling av spesielle tiltak rettet mot samiske kvinner. 

1.3 Forholdet til andre planer 

Handlingsplanen for likestilling må ikke ses på som et isolert produkt av kvinneprosjektet, '. 
men som en del av 'en prosess der Sametinget beveger' seg i retning av å ha et klart likestillings,;, 
og kvinneperspektiv i sitt arbeid. Dette gjelder Sametingets eget arbeid, men også arbeidet i' 
forhold til andre institusjoner og organer som påvirker utviklingen i det samiske &anifunn. 

'. H andlingsp18n for likestilling må først: og.fremst ses i sammenheng med Sametingsplanen"f or 
. 1998 - 2001. '. 

I Sametingets handlingsplan for samiske kyst- og fjordområder for 1997 - 2001 er det i 
forbindelse med rullering i 1998 foreslått at hovedfokus settes på kvinner. 

Planen må videre ses i sammenheng med det kontinuerlige plan- og budsjettarbeidet i 
Sametinget, med særlig fokus på de årlige virksomhetsplaner som utarbeides i Sametingets 
underliggende fagråd. På den måten kan kvinnestrategier innarbeides i det ordinære 
virkemiddelapparatet. 

1.4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Innsatsområdene for perioden 1998 - 2001 medfører konsekvenser både økonomisk og 
adIninistrati ... t. 0konomiaspektet søkes ivaretatt i budsjettprosessen for budsjettårene 1999, år 
2000 og 2001. iJe fleste forslag til innsatsområder er søkt tilp~set Sametingets ordinære 
støtteordninger. 

Det største økonomiske løftet vil eventueh komme i forbindelse med innsatsområde 6, 
Administrativ forankring av likestillingsspørsmål. Der vurderes det oppretting av to nye 
saksbehandlerstillinger i Sametinget, en i Sametingets hovedadministrasjon og en i Samisk 
næringsråds administrasjon. 

Konsekvenser av administrativ art vil, i tillegg til de to saksbehandlerstillingene som er 
foreslått, være at likestillingsspørsmål er et ansvar sommå forankres på ledelsesnivå. Spesieh . 
de som arbeider med plan- og budsjettspørsmål vil få et nytt arbeidsområde. 

2 RAMMEVILKÅR. 

2.1 LikestiDing-somet tverrsektorieh poHn1ckomtAde 

Arbeidet med likestilling må ses på som et tverrsektorieh politikkområde. På veg mot målet om 
full integrering av likestilling og kvinnepolitiske spørsmål i .politikkutforming, er det et sentrah 
poeng dette arbeidet blir en naturlig del av helheta, og ikke etableres som en egen sektor. 
Samtidig må det vurderes om det er nødvendig med spesielle tiltak for å oppnå målet med 
likestillingsarbeidet. . 
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I det norske likestillingsarbeidet har strategien vært tredelt: Likebehandling i grunnleggende 
rettigheter og plikter, særskilte tihak retta mot ett av kjønnene for raskere å nå reell likestilling, 
og en kritisk gjennomgang av samfunnets organisering og ressursbruk. 

Det er utviklet gode modeller i de nordiske land for hvordan offentlige institusjoner skal 
handtere likestillingsspørsmål og kvinnesatsing, og det er oppnådd gode resuhater i løpet av de 
siste tjue år. 

Sametinget må vurdere sine strategier og modeller ut i fra de erfaringer som er gjort i 
likestillingsarbeidet generelt, og ut i fra de behov som finnes i det samiske samfunn spesielt .. 

2.2 . SameDngets arbeid med likestillingsspørsmål fram til i dag 

Sametinget har gjennomført et kvinneprosjekt i en tre-årig periode fra 1996 til 1999. Målet for 
prosjektet bar vært å ivareta samiske kvinners spesielle behov i samfunnsutviklinga. 

Prosjektet har vært bemannet med en prosjektleder og ei faglig referansegruppe. 
Arbeidsmetodene til prosjektet har vært åta initiativ, å veilede og å koordinere tihak for å nå 
målet. Det har vært arbeidet etter tanken om en «dobbel strategi», der både integrering og 
ekstraordinære tiltak har stått sentrah. 

Fire innsatsområder har vært defmert i prosjektperioden: 

integrering av kvinneperspektivet i Sametingets arbeidsområder 
gode vilkår for kvinner i samiske lokalsamfunn 
flere kvinner inn på Sametinget 
det internasjonale ansvar. 

To geografISke områder, det sørsamiske området og samiske kyst- og fjordområder, har vært 
spesielt fokusert i prosjektperioden. 

Det første prosjektåret ble brukt til å defmereog konkretisere innholdet i prosjektet. I tillegg ble· 
det lagt vekt på at Sametinget skulle utvikle et eierforhold til prosjektet. Derfor ble det høsten 
1996 avholdt et likestillingsseminar i tilknytning til ei av Sametingets ordinære 
plenumssamlinger. Sametingets underliggende råd har også deltatt i prosjektets utadrettede 
virksomhet. 

Arbeidsoppgavene i 1997 besto av å følge opp de defmerte innsatsområdene, med· 
igangsetting av prosesser og gjennomføring av tiltak. Arbeidet i 1998 er preget av at Samisk 
kvinneprosjekt er inne i sitt siste prosjektår. Fram mot utgangen avl998, bør de fleste tiltak 
som er foreslått innafor innsatsområdene som er defmert i prosjektet, være gjennomført. Det 
gjenstår gjennomgang .a\Lresuhater-og-en plan for oppfølging av prosjektet. 

Det arbeid og de erfaringer som er gjort i prosjektperioden må forankres i Sametinget dersom 
det skal ha permanent virkning også etter at prosjektperioden er over. Gode tiltak m! 
institus jona1iseres, og det må arbeides mot permanente løsninger. Dersom dette ikke skjer vil 
det være en fare for at positive effekter og kompetanse forsvinner ved avslutning av 
prosjektperioden. 
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3 INNSATSOM:RÅDER OG MÅL FOR 1998 - 2001 

3.1 Innsatsområd~ 1: Ar1ig redegjørelse om arbeidet med Ekestilling 

Delmål 1: Regelmessige politiske redegjørelser for arbeidet med JikestiJ.Jing i Sametinget 

Det innføres en praksis med en årlig politisk.redegjørelse fra Presidenten til Sametingets' 
plenum for arbeidet med likestillingsspørsmAl og kvinnesatsing. Dette vil forplike·både den 
. politiske og administrative ledelse til kontinuerlig· å ha disse spørsmålene på dagsorden. 

For å sikre en faglig oppdatering på dette området bør Sametinget initiere et eget 
forskningsprogram på dette område. Et slikt program bør særlig fokusere på situasjonen til 
samiske kvinner. 

3.2 Innsatsområde 2: Integrering av 1ikestiDing og kvinneperspektivet 

I?f1f!112:f-~~r~1:;~m~f~{~~iG0~f~laililm~t;Bo1:8~f"f~~~1l! ••••..... ' ....... . 
.......................•••............ .......... : .................. : .. : ...... · .. ··.··H·········.····H .... ·HH··H .... ,,·H::.· .. ·:::::·::::~ .. :::::::: .. :: ..... :: .. : ..... :: ..... . 

Det må sikres kontinuitet i integrering av likestilling og kvinneperspektiv på alle saksområder i 
Sametinget. Spesieh er dette viktig i plan- og budsjettarbeid. I den sammenheng må det 
utarbeides klare rutiner, og arbeidet må forankres i den administrative ledelse. 

Det er nyttig med en kjønnskonsekvensanalyse av alle planlagte tiltak. Det bør produseres 
statistikker og data som synliggjør hvordan kvinner tilgodeses i de støtteordninger Sametinget 
forvaher, slik at denne kunnskapen kan vurderes i planlegginga . 

.. Handlingsplan for likestilling bør rulleres innafor hver sametingsperoide. 

3.3 Innsatsområde 3: Kvinner som satsningsområde i virksomhetsplaner og 
støtteordninger 

~ ~ ~1 . . . . .. . 
. .. :::::;:::;;:: .. 

. :.:::::::::::::::: 
•••••••••••••••••••••••• 0·0 ....... ::::::.:::.".::::::::::::.:::.:: .. :: 

1·~?i~~~~~~~j~~,IIII~m!l'I!llili,I,III:',II,11111 
• ·····mmm:·.· .• ··W· .. •·· •• mm·.mm.· •. : •.• : .•• ··.·········.: .. ·:········ ••• •·•· •.•.. ··:······.:·· .• : •• :m·.·::::·.:.:::i:.·: •• ;.:: ... ··i:··i:· .• ·:i.m·mmm.: 

I løpet av prosjektperiOden "til SainiskkVinneprosjektet har det vært gjennomført flere åpne 
informasjonsmøter for samiske kvinner. Samtlige av Sametingets underliggende fagråd har 
dehatt på disse møtene med egne foredrag retta spesiek mot samiske kvinner. På denne måten 
har de underliggende råd har vært engasjert i arbeidet med å fmne fram til problemstillinger 

. som samiske kvinner har vært opptatt av. 

På disse åpne informasjonsmøtene ble samiske kvinner defmert som en sentral ressursgruppe i . 
samiske lokalsamfunn. Det bør satses på kvinner i samiske lokalsamfunn i arbeidet med å 
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etablere nye arbeidsplasser. Det ble pekt på at samiske kvinner blant annet er sentrale som 
språk og kulturarbeidere. 

Flere forslag til oppfølgingsprosjekter kom fram som et resultat av møtene, blant annet , 
pros jektforslag knytta til duod ji, til samisk språk, til kulturminner og til IT -teknologi, alle med 
fokus på samiske kvinner. Forslag til prosjekter bør søkes tilpasset hvert av Sametingets 
underliggende fagråd, og bør i hovedsak kunne fmansieres gjennom Sametingets egne 
tilskuddsordninger. Det kan også være behov for ekstern fmansiering for noen av tiltakene,.og 
Sametinget bør vurdere om det er behov for å tttvikle nye tilskuddsordninger. ' 

, . 3.4.. Innsatsområde 4:· Flere kVinner Dm på Sametinget 

Iru~rl~iii~imllllllllllllilll,l!IIIIIIIIIIIIIII!I,,!liilllmiiililiiliiiiiil 
Sametinget har i dag en svært lav kvinneandel blant sine politisk valgte representanter. Det er 
dramatisk at kun 11 av 39 representanter er kvinner. Ved sametingsvalget i 1997 sank andelen 
kvinner fra 1/3 til 114 av tingets representanter. Det er dokumentert at kvinnerepresentasjonen 
må være over et visst nivå for å sikre gjennomslagskraft for kjønnsspesifikke synspunkter og 
verdier. 30% ser ut til å være en kritisk minimumsgrense. Sametinget har i dag en kvinneandel 
på 28,2%. ' 

I Sametingerådet fmner vi er 3 kvinner av 5 medlemmer. Sametingets øverste politiske leder, 
presidenten er en mann, mens visepresidenten er en kvinne. 

I de underliggende råd er fordelinga slik blant politikerene: 

Råd: Menn: Kvinner: Leder: 

Samisk næringsråd 3 2 'Mann 

Samisk språkråd 5 2 Mann 

Samisk 3 2 Kvinne. 
kulturminneråd 

Samisk kuhurråd 3 4 Kvinne 

Sametinget må i forkant av sametingsvalgeti år 2001 planlegge og gjennomføre 
informasjonsmøter' og kurs gjennom ulike organisasjoner, partier og grupperinger som 
ønsker å stille lister. 

Kompetansesenteret for likestilling vil være en naturlig samarbeidspartner på samme måte 
som i forkant av sametingsvalget i 1991. Det bør også etableres informasjonskanaler gjennom 
ungdomsorganisasjonen Davvi NuolTa, Såråhkkå, og andre samiSke kvinneorganisasjoner og 
nettverk. . 
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På lengre sikt må Sametinget evaluere sin valgordning, og vurdere om valgreglene bør endres 
slik at kvinner sikres en større andel av mandatene i Sametinget. 

3.5 Innsatsområde 5: Den internasjonale arenaen 

I Sameting~nes felles mål og tiltak for FNs urfolkstiår er ett av tiltakene å etablere nettve~k . 
for urfolkskWmer. Målet er å aktivere, øke og ivareta urfolkskvinners mulighet til å deha i 
politiske ~slutningsprosesser. Slike nettverk kan etableres gjennom arbeidet i FN, 
Barentssamarbeidet og Samisk parlamentarisk råd. 

I tillegg er det viktig at Sametinget satser på tiltak for urfolkskvinner gjennom 
Barentssamarbeidet. 

Sametinget i Norge har gjennom Presidentmøtet i Samisk Parlamentarisk Råd tatt initiativ til å 1 

etablere et nettverk mellom de kvinnelige representantene iSametingene i Norge, Sverige og 
Finland, og i regi av Samisk Parlamentarisk Råd planlegges det eget seminar om 
likestillingsspørsmål for de tre Sametingene. 

3.6 Innsatsområde 6: Administrativ forankring 

Delmål 6: A d1111l11Strativ forankring BvlikestiJJingsarbeideti S8.I!1etinget ..... 
" ........ : .. :::.::::.::::.::::::::::::::: .... .......... ......... 

Arbeidet med likestilling og kvinnespørsmål krever en fast administrativ forankring på 
ledelsesnivå. I Sametinget vil dette si på direktør-, underdirektør-og kontorsjefnivå . 

.. 

Samtidig med at det arbeides med integrering av likestilling og kvinnesatsning, viser erfaringer 
. at god oppfølging, og gode resultater i dette arbeidet, oppnås gjennom at det er etablert egne 
stillinger. Det er viktig at slike spesialstillinger gis status og innhold 

'Sametinget bør vurdere oppretting av to spesialstillinger, ei stilling ved Sametingets 
hovedadministrasjon og ei stilling ved administrasjonen til Samisk næringsråd. 

Ei saksbehandlerstilling ved Sametingets hovedadministrasjon vil kunne tillegges rådgiVning 
for Sametingets plan- og administrasjonsavdeling, slik at kvinneperspektivet følger all plan
og budsjettarbeid'i Sametinget.' Stillingen kan også tillegges ansvar for å bistå politisk avdeling 
med kvinne- og likestillingsspørsmål, og ha ansvar for at kvinneperspektivet innarbeides i all 
virksomhet i denne avdelinga. 

Ei saksbehandlertilling ved administrasjonen til Samisk næringsråd, vil kunne defmeres som 
«kvinnekonsulentstilling». Ei slik stilling vil kunne tillegges oppgaver med å sikre. at 
kvinnesatsning innarbeides i den årlige virksomhetsplanlegginga til Samisk næringsråd I 
tillegg kan saksbehandleren tillegges utadretta virksomhet, der åpne infonnasjonsmøter. og 
påfølgende «kontordager» for samiske kvinner vil være sentrale elementer. 

Sign: ... \.~ ..... / .... ~ .. 
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Samtidig bør Sametinget bør sikre en god kvinneandel blant ledende stillinger. I dag er det i 
Sametinget en relativt jevn fordeling av kvinner og menn i ledende stillinger. 

En oversikt ledende stillinger i Sametinget pr. juli 1998 viser følgende: 

Stillingsbetegnelse Menn Kvinner 

direktør 1 

underdirektør . 1 

kontorsjefer· . 3 2 

nestledere 4 2 

Det er først på nestledernivå innafor de ulike kontorer at vi fInner en høyere andel av menn 
framfor kvinner, fIre menn og to kvinner. Dette kan føre til at Sametinget om noen år ikke har 
en like god kjønnsfordeling i ledende administrative stillinger som i dag. Sametinget bør 
derfor følge opp Arbeids- og administrasjonsdepartementets prosjekt «Kvinner, kjønn og 
kompetanse istaten». 

m. Votering 
A v 39 representanter var 39 tilstede. 

Saken ble avsluttet uten votering. 

IV. ProtokoDtilf ørsel 

Det ble ikke fremmet protokolhilf ørsel i denne sak. 

.' ~ 
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v. Talerliste og replikkordskifte 

.... :.'I'I!.l~.................................. ... ............... :~............. .................................. . 
, .. ~.: ..... ..L~y.~.~::~.~.~~~ .. Ny.~~~ .. ~~~g!.~:f.~~!. ............ 1... ........................................................................................... . 
.. ~.:: ..... J~~~.M~!~.9..: .. g~~ ....................................... ~.M.~.g~~ .. M.~~~~ ........................................... . 

; j Peder Mathisen .............•............................................................................................. ··I·isak .. t~f"athiS··(i"lf~a······························· ...... . 

·I:~::.TM~~ii~~ .. ~~y.~.)§~~~~~~ .......................... .i.~~g.~~:~~~~::=::::~:=~:::::::::::~::::::::.:::.:::: .. . 
4. : Nils Henrik Måsø 1 Isak Mathis O.Hætta 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·:.~·r.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· .••••• ::~: •• :~.: ...... :~ ..•... ~~~ .....••• ~ .....•...•.... ~~ .•...• : ................ ~~ .. ~~~:~~::~~~:~~~~~::~:::]~j~~.~y~~g::.tf4~~~·::.·::::.·.·:::.·.·:::: .. : .. :~=·.· ...... : .. : ...... ~ . 
j . r Nils Henrik Måsø ·S·:·.·····j·Xile"ia;o-·······························_-···.-.. ; .. ---' 1··-·,..············--···········-······················ .. _ .. __ ......... . 

••••••••••••• ;. .................................................................................................. 4!" .................................................................................................. . 

.. ~.: ...... :.~~g~~.~~~!.~~ ..................................................... J~Y.:~~:~~~.~}~y.~~ ............................................. ... 
............ .' ................... _ .... _ .................................................................... 1.M.~g.@~ .. M~!~~ ........................................... . 
_ .. _ .. _1 ___ . 1 Berit Ranveig Nilssen 

.............. : .............. :: .... : .... :::: ........... :::::::: ........................................ :::: ...... :~ .... ~ ................ ~ ........ ~ ...................................... : .. J.~.;.:.~~~~::: .. ::::~:::::::::.~ .. :::: ...... :~::::: .... ~~::~::~:::: .. . 
7. : Gro Merete Siri i . ···S·:··'··TLiiflii··wiikS·································· .............................. 1'.-_ ....... __ ............ --_ .. _ ..................................................... . 

.. g: .. · ... tStekar"l'ederseii .. -... ·.-..... ·.--------Tisak Mathis O. Hætta-·--· .. ····--.. ··_······_·-

:;~;[~i~i~~_~:~~~=-~--~~~~:~-=T~~~-==~~~=~~=:-
11. ! Magnhild Mathisen ~ 

·I~~::.T~·~~.~:§~~m···:::···.·.···~··~._.~.·.~:~:~~.·.·.=.== ....... C===:==.~~~:·:::::~~~:=··::~:~:~~:::.·::~~::.' 
13. : Ole Henrik. M agg a : 

·jA·:.·.·.·J.·A·~·~?.4·.·g~~ ..... ··.·.· .. ·.··.·.·.··.·.·.·.· ... ·.·.·.····.· .. · .... ~ .. ~·· .. ·.·.·.·.·.···.·.· ... ·.·I·.· ............ :: ...... : ...... ~ ...... : .. ~::::~:~:~~ .. ~~~ .. ::::: .......... : .......... ~~ .......... ~ .. ~:: .. ~ ...... ~ .... :: .. ~ .. : .... ~ .... ~~ .... ~:~~~ 
15. : Per A. Bæbr : 
.I~ .. ; ... ·.T.~~~.~.~~.~s.~g~i .. ·.· ................ · .... :· ......................... :~ ... T. ............. : .. : .... : ............ : ............. ~ ....... :::.~ ....................... ~ ...................................... ~ ...... ~ .. ~ ................ ~ .... ~ ...... : .... ~ .. 
... ~.?: .... 1.~~.~.~ .. ~~~ .. p.~~!.~.~ ........................................... 1 ............................................................................................... . 
18. j E il Olli ! ............. , ...... S............................. . .................. , ................................................................ , ............................... . 

}.~: .. ..L~~.!.~~.~y. .. ~~e~~I1 ..................... _ .............. 1 ......... _ ........ _ ... _ ............................................... _ .................. . 
20. : Willy' Olsen ; 

···ii~·:Tjarie "io·n:asse·n:··························································r······································· ...................................................... . 
. ·;·.~.~.~: .. IX~g~~:.~·~y.~M ....... ·.·.···.:················ .................................. .r: .............. ::: .. ::: .... : ....................................... : ....... .' ........... ~ ................................... : .. : .............................................. .. 

23. ! Mar~eta Påve Kristiansen 
-2~i"··n~ii1ar··lli~···IC·"········ . . ... . .... : ......... _-... _-.............. -.. -_ ................... -.......... -..... _ .... -_ . 
............. ; ........................ ~ ................................................................. .; .............................................................................................. . 
25. : Aile Javo ! 

·.·.·~~.~·.·.T.~.~g·~~.·.~y.~.~4·.· .... :: .. :· ........ : ...... : .. ::::: .. : ...... : ..... ::: .. :::::: .. : .. : .... .T ............... ~ .... :: .. : ................... ~ ............ : ...... :::: .. : .... : ...... : .................... : .......................... : ................................. : .. : .. 

.~ .11.:..1 Sv~!!:Roald. NX~~-' ... ~~~r.~f.~~!._._._. ~ __ o ________ _ 

VI. Sameting. vedtak etter voteringen er f øIgende: 
Se pkt ill. Votering. 

Saken avsluttet 24. september 1998 kl. 18.20. 
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Sak 35/98 Sametingets organisering 
Saken påbegynt 25. februar 1998 kl. 09.00. 

l. Dokumenter 
Organisasjonsutvalgets utredning av 17.01.97 
Sametingets forretningsorden av mai 1998 ' 

'n.' ~forslag 
"S~irmsti/lingoverfor~ 

Slcie S: 

1. Sametingets arbeidsorden består av grunnregler og forretningsorden med det innhold som 
framgår av Sametingsrådets vedlagte forslag av 19.08. 1998. 

2. Forslaget til grunnregler og forretningsorden trer i kraft 26. september 1998. 

3. Møtelederskapets leder gis godtgjørelse tilsvarende Sametingsrådets medlemmer fra 
, tidspunktet for ikrafttredelse. 

Sign: .... ;.:: .. ~ ... : I .... &E..A. 
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SAMETINGETS FORRETNINGSORDEN 

(F astsatt av Sametinget ......... ) Sametingsrådets forslag av 19.08.1998 

'. . 

. KAPITI'ELI SAMETINGETS PLENUMSMØTE, Owr.AKErSE AV 
SAKER OG MØTElEDELSE 

§ 1 . Sametingets plenumsmøter . 

Sametinget skal holde minst 3 plenumsmøter i løpet av kalenderåret. 

§ 2 Møteledelse og beslutningsdyldigbet 
Møtelederskapet fremmer forslag til saksliste og tidsplan for Sametingets forhandlinger. Disse 
godkjennes av Sametinget i begynnelsen av hvert plenumsmøte. 

Sametinget er beslutningsdyktig når minst 20 representanter dehar. i avstemningen. 

§ 3 Permisjoner 
Permisjoner til den enkehe samling refereres i plenum. Søknader om permisjon av lengere 
varighet avgjøres av Sametinget etter innstilling fra møtelederskapet. 

§ 4 Nyesaker 

Enhver representant har adgang til å reise 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, ener innstilling fra møtelederskapet, hvordan saken skal behandles: 

·a) sendes til Sametingsrådet uten realitetsvotering, for å innhente rådets uttalelse eller forslag, 

b) legges ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst en dag og deretter føres opp på 
kartet til behandling, 

c) tas opp til avgjørelse straks hvis ikke møtelederen eller 115 av de medlemmer som er 
tilstede, . motsetter seg dette, 

d) avvises eller ikke tas under behandling. 

Finner møtelederskapet at en ny sak egner seg for avgjørelse i samme møte, bør 
møtelederskapet føre den opp særskih på dagsordenen, med opplysning om at den vil bli 
foreslått behandlet straks. 

Sign: .... S .. S .... I .... ~. 
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KAPITTEL 2 BEHANDLING AV FORSLAG, DEBATTER OG SPØRSMÅL 
TIL SAMETINGSRÅDET 

§ ·5 Framleggelse av foølag 
. På Sametingets plenumsmøter fremmes forslag til vedtak i sakene i følgende rekkefølge fra 

Sametingets talerstol: Det innstillende organ, Sametingets grupper og Sametingets . 
representanter. 

Alle forslag skal leveres skriftlig til møtelederen. 

§ ·6 BebandHng av foølag 

Forslag som fremsettes i tilknytning til en sak under debatten, behandles i samsvar med 
følgende bestemmelser: 

Forslag som er omhandlet og utfonnet i innstillingen fra Sametingsrådet eller fremmet i 
tilknytning til merknadene fra gruppene, tas opp til avgjørelse sammen med innstillingen når 
forslagsstilleren krever det. Det samme gjelder andre forslag i vedkommende sak når de er 
forhåndsvarslet ved innlevering til møtelederskapet gjennom Sametingets administrasjon 

· senest kl. 16.00 dagen før den dag saken skal behandles iSametinget. 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 § 4 d foran, omfattes ikke av bestemmelsene i denne 
paragraf. . 

§ 7 Om debattene 

· Debattene bør ikke ha lengere varighet enn det som er vedtatt i tidsplan i henhold til § 2.· 

Ved innledning av debatten kan Sametinget, etter forslag fra møtelederskapet, vedta å 
begrense taletiden, samt å fordeletaletiden mellom gruppene. Taletiden fordeles 
forholdsmessig etter de forskjellige gruppers størrelse, dog·slik at grupper med få 
representanter får mer taletid enn det de forholdsmessig skulle ha fått. 

Dersom gruppene på forhånd har levert møtelederskapet en liste over representanter som 
ønsker ådeha i debatten, kan møtelederskapet på dette grunnlag sette opp liste over 
rekkefølgen av talene. En taler fra hver gruppe skal stå øverst på talelisten. 

§ 8 Debatter 
Representantene taler fra Sametingets talerstol. Anmodning om ordet til en sak. skal skje fra .. 

· representantens plass. Taleren retter ordet·til Sametingets møteleder, og skal holde seg strengt 
til den sak som er under behandling. 

Taletiden for en saksordfører og det første innlegget til gruppens hovedinnleder, kan ikke 
overstige 15 minutters taletid. 

Saksordføreren og gruppens hovedinnleder kan i tillegg til hovedinn1egget ta ordet opptil 2 
ganger, første gang inntil 10 minutter og andre gang inntil 5 minutter. 0vrigerepresentanter. 
har rett til å få ordet inntil to ganger. Første gang inntil 10 minutter. Andre gang inntil 5 . 
minutter. 

Sign: .. 5.S .... / ... ~. 
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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 sette strek, kan det ikke fremmes nytt forslag i saken. 

Viser det seg nødvendig under debatten kan taletiden begrenses dersom Sametinget gir sin 
saintykke . 

... § .9 Replikkordskifte 

. Møtelederen kan gi adgang til replikkordskifte. Et enkeh innlegg skal da ikke overskride to 
minutter, og hele replikkdebatten skal ikke overskride 15 minutter. 

§ 10 Protokolltilf ørs1er . 
I hver sak skal det gis adgang til protokolltilførsel. Denne skal fremmes skriftlig til 
møtelederen under forhandlingene. 

§ 11 Spørsm41 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 opp til 5 minutters taletid og svareren opp til 10 minutters 
taletid. Det er adgang til tilleggsspørsmål. Spørreren får opp til 3 minutters taletid og svareren 
opp til 5 minutters taletid. 

Andre kan ta ordet til spørsmålet. Disse får opp til 3 minutters taletid. 

. Det kan settes frem forslag i forbindelse med spørsmål. Disse behandles i overensstemmelse 
med § 6. 

KAPITTEL 3 AVSTEMNINGER 

§ 12 A vstemningsordningen 

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.,A-vstemningsmåten 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 § 
~a~h . 

En representant som ikke er tilstede i salen når møtelederen erklærer at en sak er tatt opp til· 
avstemning, dehar ikke i avstemningen. De representanter som er tilstede, må ikke forlate 
salen før avstemningen er ferdig. 

/' , .. 
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§ 13 Avstemningens gyldighet 

For at vedtak i Sametinget skal være gyldige, kreves det at de er fattet med flenall av de 
stemmer som er avgitt, ~vis ikke annet er bestemt i denne forretningsordenen. 

S:o: Se 

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

§ 14 Avstemninger 

A vstemningen ordnes på en av følgende måter: 

.... a)· Ved ai møtelederen oppfordrer enten ~ representanter som· er imot et . forslag, eller de som .. 
er for, om l reise seg. Møtelederen kan da foreta kontravotering. Ahernativt kan 
voteringsanlegg nyttes. 

b) Ved navneopprop. Finner møtelederen at det ml være unødvendig med navneopprop, men 
en representant setter fram krav om opprop, avgjør Sametinget avstemningsmåten uten 
debatt ved avstemningen etter bokstav a. 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 representant hvis nummer er trukket ut ved 
loddtrekning på forhånd. . 

Ved avstemning etter § 14 a og b avgjøres saken ved vanlig stemmeflertall, dvs. over 
halvparten av de avgitte stemmer. Viser avstemningen like mange stemmer for og imot, 
foretas ny votering. Viser avstemningen like mange stemmer for og imot også da, gjør 
møtelederens stemme utslaget. 

§ 15 Avstemnmgv~a~ 
Ved ansettelser gjelder følgende regler: 

H vis 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 dem som ved . 

første avstemming har fått høyest stemmetall. 

Ved. neste .avstemning regnes den for ansatt som har fltt flest stemmer (enkeh flertall). Hvis 
ansettelsen fremdeles ikke er avgjort fordi flere har fått like mange stemmer treffes 
avgjørelsen ved loddtrekning. 

KAPI'ITEL 4 MØTET EDERSKAP, KOMITEER OG SAMETINGSRÅD 

§ 16 Møte1ederskapet 
Sametinget velger et møtelederskap etter grunnreglene § 2-2. Møtelederskapet skal bestå aven 
leder, nestleder og tre medlemmer. 

Møtelederskapets leder innkaller møtelederskapets medlemmer til møte. Møtelederskapet er 
beslutningsdyktig når tre medlemmer er samlet. Møtelederskapet .kan delegere 
avgjørelsesmyndighet til møtelederskapets leder .. 

Møtelederskapets funksjonstid følger Sametingets valgperiode. 

Sign: ... Sy .... I ... ~. 
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§ 17 Møtelederskapets oppgaver 

Møtelederskapets oppgaver er å: 

a) Innkalle og lede Sametingets forhandlinger etter reglene i kapitlene 1 til 3. 

Side 87 

b) Avgjøre søknader om permisjon til det enkehe plenum. Søknader om permisjon skal kun 
innvilges når det f~religger tungtveiende grunner. 

e) Fremme innstilling overfor Sametingets plenum i spørsmål vedrørende.Sametingets 
forretningsorden, jf. § 24 første ledd og andre ledd. ' 

. d) Påse at Sametingets grupper fremmer merknader til innstillinger i saker til behandling i 
. • Sametingets plenum. På bakgrunn av drøftelser med lederne for Sametingets grupper, 

fastsetter møtelederskapet frister for gruppene til å avgi sine merknader og fatter andre 
nødvendige bestemmelser for Sametingets saksforberedelser, jf. § 24 tredje ledd. 

e) Utpeke Sametingets deltakere på invitasjon til parlamentariske møter og konferanser 

f) Utføre andre oppgaver Sametinget overdrar til møtelederskapet. 

§ 18 Valgkomiteen 
. Etter at Sametinget har konstituert seg, velges en valgkomite på S medlemmer med like mange 
varamedlemmer. Leder og nestleder velges av Sametinget. I komiteen bør gruppene være best 
mulig representert. 

Valgkomiteen gir innstilling om alle valg som Sametinget overdrar til den å forberede. Jf. 
forøvrig grunnreglene § 2-3. 

§ 19 Valg av sametingsråd 
Sametingsrådet velges etter bestemmelsene i grunnreglene § 2-4 første ledd. Når forslag til 
sametingsråd er fremmet, foretas det avstemning over hele rådets sammensetning samlet. 
Sametingsrådet er valgt dersom det oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer ved 
første avstemning. Oppnås ikke mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas en ny 
avstemning. Her regnes det rådet som valgt som har flest stemmer (enkelt flertall). Har to 
forslag fått samme stemmetall, foretas ny avstemning blant disse. 

§ 20 Sametingsrådets arbeid 
Sametingsrådets arbeidsoppgaver er å forestå ledelse og drift av Sametingets virksomhet, jf. 
grunnreglene § 2-4 tredje ledd. 

Sametingsrådet som kollegium er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer 
er tilstede.Sametingsrådets-møter er lukkede ·dersom· ikke Sametingsrådet selv bestemmer 
annet. 

Sametingsrådet fremmer innstillinger i saker overfor plenum etter reglene i § 24 første og 
andre ledd. 

§ 21 Sametingsrådets funksjonstid 
Sametingsrådets funksjonstid følger Sametingets valgperiode etter grunnreglene § 2-4 tredje 
lede!. Har Sametingets flertall uttrykt mistillit til Sametingsrådet, meddeler presidenten 

Sign: ..• S~ ....... /...~. 
Møtebo~ekretære:r: Synnøve Solbakk og Randi R. Balto Møteboken består totalt av 109 sider 



.: ..... 
~f~ 

::>ametmgets plenum· :v1øtebok 3/98 SIde SS 

Sametingsrådets avgang. Nytt sametingsråd velges ener reglene i § 19 andre ledd. Tilsvarende 
gjelder for Sametingets vedtak etter grunnreglene § 24 tredje ledd litra b) og fjerde ledd. 
Fratrer presidenten etter grunnreglenes § 24 fjerde ledd, fratrer hele Sametingsrådet. 

§ 22 KontroDkomiteen 
Etter valg av nytt sametingsråd velges av og blant Sametingets representanter en 
kontrollkomite bestående av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og 
nestlederen velges fra opposisjonen. Jf. forøvrig grunnreglene § 2-3. 

§ 23· .KontroDkomiteenSoppgaver· 
Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er å: 

a) Utøve den parlamentariske kontroll over virksomheten som finansieres via Sametingets 
budsjett. 

b) Kontrollere Sametingets og dets underliggende organers årsregnskap og eventuelle 
merknader vedrørende disse fra Riksrevisjonen 

Komiteen kan foreta de undersøkelser i Sametingets administrasjon og i tingets underliggende " 
råd, som den anser nødvendig for Sametingets kontroll. Før komiteen selv foretar slike 
undersøkelser, skal Sametingsrådet underrettes og anmodes om å framskaffe de ønskede 
opplysninger. 

Komiteen skal avgi innstilling til Sametingets plenum om de saker den tar opp til behandling, 
jf. § 24 første ledd og andre ledd. 

KAPITTEL 5 SAKSBEHANDLING, PROTOKOILFØRING OG 
EKSPEDISJON AV SAKENE 

§ 24 Saksbehandling 

Saker som Sametingsrådet fremmer overfor Sametingets plenum skal meldes møtelederskapet 
4 uker før plenumsmøtet. Innstillinger i sakene skal sendes representantene 3 uker før 
plenumsmøtet. Tilsvarende frister gjelder for Kontrollkomiteen. Møtelederskapets innstilling i 
. saker etter § 17 første ledd litra c) sendes representantene' 3 uker før plenumsmøtet. 

I innstillinger som legges fram for Sametingets plenum, skal det være et klart skille mellom 
hva som er saksutredning og forslag til vedtak. 

Merknadene fra Sametingets grupper til innstillingene, skal så langt råd er søkes samlet i ett 

dokument til Sametinget. Dokumentet omdeles Sametingets representanter innen kl 12.00 
dagen før saken behandles·'iSametingets·plenum. 

§ 2S ProtokoDf øring 

Sametingets møtelederskap sørger for at det føres protokoll fra Sametingets forhandlinger, der 
forslag, taleliste, voteringer og vedtak registreres. Møtelederskapet underskriver forhandlings
protokollen for hvert møte. . 

Det foretas fullstendige opptak av forhandlingene i Sametingetsplenumsmøte~ Sametinget 
fastsetter nærmere regler for utskrift av ,forhandlingene. 
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Møtelederskapets, Sametingsrådets og Kontrollkomiteens møter protokollføres . 

. § 26 Underretning .om vedtak 

. Det skal etter hvert møte sendes utskrift av Sametingets og Sametingsrådets møteprotokoll til 
Sametingets representanter og vararepresentanter. Utskrift av møtelederskapets mmeprotokoll 
omdeles representantene i den grad. det fmnes nødvendig . 

. 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. 

§ 27 Oppbevaring av dokumenter 

Presidenten sørger for at Sametingets og Sametingsrådets protokoller og dokumenter holdes 
forsvarlig oppbevart og ordnet. 

K.APITIEL 6 ANDRE BESTEMMELSER 

§ 28 Protokollære bestemmelser· 

Ved Sametingets representasjoner følges følgende orden: President, møtelederskapets leder, 
visepresident, møtelederskapets nestleder, sametingsrådets medlemmer og møtelederskapets 
medlemmer. 

§ 29 Administrasjon 

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

§ 30 Fonetningsordenens gyldigb« 

Sametinget godkjenner forretningsorden på det første plenumsmøte i et nytt kalenderår. 
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SAMETINGETS GRUNNREGLER 
(Vedtatt av sametinget ••• ) Sametingsd.dm forslag av 19.08.l998 

KAPITTEL 1 SAMETINGETS KONSTmJERING, MIDLERTIDIG LEDELSE 
OG PRØVING AV VALG 

§ 1-:-1 Første ordinære plenumsmøte 

... Første,o~ plenumsmøte iSamefutget'boldes innen Utgangen av oktober måned,dog ikke • 
før 1. oktober det året valget foretas, jf. bestemmelsene i sameloven. Sametingets . 
plenumsmøte skal gjøres alminnelig kjent med høvelig varsel ved kunngjøring. 

§ 1-2 Apning av den fmsteordinære plenumsmøte etter valget 

Sametingets første ordinære plenumsmøte etter valget åpnes av den Kongen utpeker. 

§ 1-3 Representantenes plassermg 
I det samlede sameting tar representantene plass etter nummerorden av valgkretsene (jf. 
bestemmelsene isameloven). Førsterepresentanten skal alltid sitte lengst til venstre. 

§ 1-4 Midlertidig ledelse 

Sametingets første orcfulære plenumsmøte etter valget, kunngjøres og ledes av presidenten i 
det foregående sameting, inntil møtelederskap i det nye Sametinget er valgt. 

Dersom presidenten ~ forhindret i å møte, møter visepresidenten. 

Møtets leder foretar navneopprop og mottar representantenes og vararepresentantenes 
fullmakter. 

§ 1-5 Permisjoner 
Søknad om pennisjon behandles av Sametinget etter innstilling av presidenten. Sametingets 

, plenumsmøte kan ikke begynne før minst halvparten av representantene er tilstede. , 

§ 1~ FllDmaktskomiteen 

Sametinget velger blant sine representanter en komite på 5 medlemmer til prøving av 
fullmaktene for,representanterog.vararepresentanteri det nye Sametinget. Samtidig velger 
Sametinget komiteens leder og nestleder. I komiteen bør medlemmene være så vidt mulig 
geografIsk fordeh på valgkretsene. Sammen med de mottatte fullmaktene behandler komiteen 
innstillingen fra den forberedende fullmaktskomite (jf. kap. 4). 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 bestemmelsene i reglene for' 
valg av sameting. . 
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§ 1-7 Godkjenning av fullmaktene 

Representantenes fullmakter godkjennes ved avstemming. Den enkehe representant dehar 
ikke i avstemningen om godkjennelse av sin egen fullmakt. 

Mangler det nødvendige opplysninger til godkjennelse aven representant, kan denne gis en 
, midlertidig godkjennelse inntil endelig godkjennelse kan avgjøres. 

§ 1-8 Plikt til l motta verv og møteplikt . 
Personer som er valgt som medlem av Sametinget eller organ nedsatt av Sametinget plikter å ' 
deka i Sametingets eller respektive organs _er med mindre det foreligger gyldig f orf all, jf. 
bestemmelsene i saineloven.' ' 

KAPITI'EL 2 VALG AV MØTEIEDERSKAP, KOMITEER 00 
SAMETINGSRÅD . 

§ 2-1 Sametingets faste organer 
Sametingets høyeste organ er plenumsmøtet~ Sametinget velger etmøtelederskap, valgkomite, 
kontrollkomite og sametingsråd. 

§ 2-2 Møtelederskap 
Etter at innstillingen fra fullmaktskomiteen er ferdigbehandlet, velger Sametinget av og blant 
Sametingets representanter, et m~lelederskap som deretter overtar ledelsen av plenumsmøtet. 
Valget skjer som forholdsvalg. 

Møtelederskapet skallede Sametingets møtevirksomhet og utføre andre oppgaver plenum 
fastsetter. Tinget fastsetter nærmere regler for møtelederskapet i sin forretningsorden. 

§ 2-3 Komiteer 
. Etter at Sametinget har konstituert seg, velges av og blant Sametingets representanter en 
valgkomite og en kontrollkomile. 

Komiteenes funksjonstid følger Sametingets valgperiode 

'Sametinget fastsetter nærmere regler for komiteene i sin forretningsorden 

§ 2-4 Sametingsrådet 

Sametingsrådet skal yære sammensattav·en president,'visepresident og minst tre 
rådsmedlemmer. Sametinget velger av og blant Sametingets representanter et sametingsråd. 
Valget skjer som flertallsvalg ved avstemning over hele rådets sammensetning samlet.' Når 
Sametingsrådet er valgt fremmer det en tiltredelseserklæring overfor Sametingets plenum. 

Sametingsrådets arbeidsoppgaver er å forestå ledelse og drift av Sametingets virksomhet. Dette 
omfatter dog ikke oppgaver Sametingets plenum har tillagt andre organer. 

Sametingsrådets funksjonstid følger Sametingets valgperiode med mindre: 

a) Sametingets plenum har uttrykt mistillit til Sametingsrådet~ 
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b) Sametingets plenum godkjenner Sametingsrådets søknad om fratredelse. 
I slike tilfeller velges nytt sametingsråd etter reglene i første ledd. 

Sametingspresidenten kan når som helst i valgperioden søke Sametingets plenum om 
endringer i Sametingsrådets sammensetning. Dersom plenum godkjenner søknaden, velges 
nye rådsmedlemmer etter reglene i første ledd. 

Sametinget fastsetter nærmere regler for Sametingsrådet i sin forretningsorden. 

§ 2-5 Saksgangen meDom organene 
Sametinget fastsetter nærmere regler for saksgangen mellon:l Sametingets organer i sin 
forretningsOrden. . . 

KAPITTEL 3 SAMETINGETS FORHANDLINGER 

§ 3-1 Fouetningsorden 
Sametinget fastsetter en egen forretningsorden med bestemmelser for tingets forhandlinger og 
annen virksomhet. 

§ 3-2 Besbrtningsdyktigbet 
Sametinget er beslutningsdyktig når minst halvparten av tingets representanter dehar i 
avstemningen. 

Ved avstemning i forslag til endringer i Sametingets grunnregler, jf. § 5-4, er tinget 
beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene dehar i avstemningen. Behandlingen av 
slike forslag kan ikke ta til før minst t~tredjedel av representantene er til stede i 
plenumssalen. 

§ 3-3 Tale- og forslagsrett 
Kun valgte representanter og møtende vararepresentanter har tale- og forslagsrett under 
forhandlinger i Sametinget. 

§ 3-4 Forhandlingsspråk 
Sametingets hovedspråk er samisk. Under plenumsmøtene i Sametinget har alle rett til å tale 
samisk eller norsk etter eget ønske (jf. bestemmelsene isameloven). .. 

§ 3-5 Møteoff entHghetog taushetsplikt 
Sametingets plenumsmøter holdes for åpne dører. I særlige tilfeller kan dog tinget med 213's 
flertall vedta at en sak skal behandles for lukkede dører. 

Møter i Sametingets møtelederskap og komiteer er lukkede. 

Sametingets representanter har taushetsplikt i saker som er unntatt fra offentlighet. 
Tilsvarende gjelder i Sametingets underliggende organer. 
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KAPITTEL 4 VAlG AV SAMETING 

§ 4-1 Sametingsvalget 
Sametinget velges etter bestemmelsene isameloven. 

§ 4-2 Forberedende fuDmaktsk0mit6 
I siste plenumsmøte i valgperioden velges av og blant Sametingets representanter ~n komite på ' 

, 5 medlemmer med like mange varamedlemmer til foreløpig prøving av fullmaktene for . 
representanteDe og vararepresentåntenei det nye sameting. Samtidig velges leder og nestleder. ' 
l komiteen bør medlemmene være så vidt mulig geografISk fordeh på ,valgkretsene. ' 

Komiteen skal så 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 fmner nødvendig i denne 
sammenheng. 

" § 4-3 Foreløpig innstilling 

, Komiteen skal, før Sametinget trer sammen, levere en foreløpig innstilling til Sametingets 
admiIUstrasjon 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 fullmaktskomite å fungere. 

M:! den forberedende fullmaktskomit6 gi sin foreløpige innstilling før den har skaffet fram de 
nødvendige opplysninger om hver enkeh fullmakt, skal det gjøres særskih 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. 

KAPITTEL 5 ANDRE BES'fEMMELSER 

§ 5-1 Sametingets ledelse 

Presidenten er leder av Sametinget og visepresidenten er nestleder. I presidentens fravær 
fungerer visepresidenten som leder. Dersom også visepresidenten er fraværende velges,en ' ' 

, setteleder av og blant Sametingsrådets medlemmer. Ved fravær av lengre varighet velges 
setteleder av. Sametinget. 

§ 5-2 Årsmelding 

Den årlige melding om Sametingets virksomhet vedtas av Sametinget snarest det påfølgende 
" år, hvoretter meldingen sendes til Kongen Ufo bestemmelsene isameloven). 
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§ 5-3 Andre retningslinjer 
Sametinget kan fastsette nænnere retningslinjer for virksomheten i Sametingets organer. 

§.5-4 Endring av grunnreglene 

Forslag til endringer i grunnreglene må behandles av to påfølgende sameting. Det kan kun 
voteres over forslag som er fremmet i det foregående sameting. Vedtak om endring av 
grunnreglene fattes med flertall av de stemmer som avgis, jf. § 3-2 andre ledd . 

. Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eventuelle endringer av grunnreglene som 'følger av . 

. , endringer i samelovens bestemmelser. I slike tilfeller legges saken fram for Sametinget på . 
. ()~dinær måte. . ' 

Forslag l, SsrætiDgsnIdøt v/~ l8Bk Mstbis O.llJt:tta: 

Sametingsrådet legger fram følgende tilleggsinnstilling overfor Sametinget; 

Tillegg til punkt 2: 

«Dette gjelder dog ikke grunnreglene §2-2 og forretningsorden § 16 om møtelederskapet. 
Disse bestemmelsene trer i kraft umiddelbart.» 

Forslag ~ reprrøtmtJmt EgD ODi, APs ømtJtingsgmpptJ: 

FOlletningsorden: 

§ 11 - To tilleggssetninger: 

«Som et ledd i representantens saksforberedelse til Sametingets plenumsmøter kan det stilles 
skriftlige spørsmål til Sametingsrådet, som besvares i samme form. 
Møtelederskapet gir nænnere bestemmelser om frister for spørsmål og svar.» 

§ 17 e) endres til «Utpeke Sametingets dehakere til møter, konferanser, o.l. 
- Forestå invitasjoner til Sametingets plenumsmøter.» 

§ 24, - Ny andre setning, i tredje ledd siste ledd: 

«Disse innleveres til møtelederskapet kl. 16.00, dagen før vedkommende skal behandles i 
. plenum, og omdeles til Sametingets representanter uten opphold.» 

Tillegg til siste ledd: 
<<Alle vedtak med merknader/endringsforslag skal følge sakens dokumenter til endelig vedtak 
er fattet i saken. Merknader og endringsforslag skal fremgå i protokollen.» . 

Sametingets gnmmegler: 

§ 24: Ny andre setning: 

«Valget skjer på grunnlag aven politisk tiltredelseserklæring». 
Nåværende tredje setning strykes. 

§ 5-4, tillegg: 

<<1 inneværende valgperiode skal det likevel være mulig med en årlig rullering, ut fra de 
erfaringene som høstes.» 
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FeJJesforsslg fra NSR ~ og AFs sametiDgsgrupper: 

Nytt pkt. 4: 

Når det gjelder bestemmelsene i grunnreglene § 54 første ledd, kan Sametinget fatte vedtak 
om nødvendige endringer i grunnreglene i inneværende periode, dersom dette følger av andre 

, vedtak i Sametinget som får organisatoriske konsekvenser. 

Vs{Jkomhll8 irmstiJJmg dl nytt ~pt!it, fmrtJrJlBt sv mptestmtIUJt Nils Hemik , 
M4sø: 

Leder: ' Johan Mikkel Sara 

Nesteleder: Randi Solli PederSen 

Medlemmer: Einar Lifjell 

Eva Josefsen 

, Tor Nilsen 

ill. Votering 
A v 39 representanter var 39 tilstede. 

'APISVFISP 

APISVFISP' 

NSRlFG 

NSRlFG 

NSRlFG 

Forslag 2, om farr. orden, oversendes Sametingsrådet. 

Forslag 2, § 54, ble trukket tilbake. 

Voteringen ble gjennomført i følgende rekkefølge: 

1. Forslag 1 ble enstemmig vedtatt. 

2. Forslag 2, tillegg § 24, ble enstemmig vedtatt. 

3. Fellesforslaget ble. enstemmig vedtatt. 

, 4. Sametingsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

5. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

IV. ProtokoIltilf ørse1 
Det ble ikke fremmet protokolltilførsel i denne sak. 
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v. Talerliste og replikkordskifte 
: Taler ~ :J:teplikk 

·i~·······:·isak·MathiS6."Ffætta·~"s·akSordfører"T·········" ..................................................................... . 
··i······jaile'"Jon·asæn···················· .. ······························ .. ····r······························· ........................................................... .. 
··3~·······l·E···ii"·olli········································ ...... · .. · .. ·· .. ··· ...... · .. · .. ··t ...... · .. ·· .... · .......... · ...... · ............................................................ . 
............. , ...... S ....................................................................................... : ............................................................................................. . 
4.: Nils O. NIlsen. '-:--1-~ _-..,-______ _ . '''S:'-'TA'mund ErikSe';--'--' . ._ ...... _ .... .. 
. ·.·~·.:.·.·.·.·.·.·r.~.~g.~i.·.~~i.~.~·:.·.·.·.·.· ........................ : ........ : ........ : ............. ·:::.·.·.·.·.·:.~·.·.·.·.·:.T~~~~=~.~·:.·~::.·:.·::.·:::: ...... ~~::: .. : .. : .. : .. : ...... ; ...... ::~~: .. ~~:: .................................. ~ .. ~~ .. ~~~~.:~ .......... . 
7. : Nils Henrik Måsø . ~ 

::*:~::::::l:~~::$.~~ .. ······::::::::::::::::~:::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::]. . :.:~~::~::::~::==~ ..... ~~:~::::::::=~:::::=::=:: .. -.::::::::: 
9. . : Sven-Roald Nystø. 1 . . 

·j§;.·.·.·.r~g.~.·.·Qf!C~.·~.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.~ ..... : ................... '.' .... : ... '.': .. ~~ .... ~ ..... ·.·.·~ .... ~:~.·.·.·.'~ .. ~.·.·.·.·.·I~.·.·.·~,·.'~~ .. ~~:.· .... ~~ .... ~ .... :~::::.': ...... ~~~ .... ~ .. ~ ...... ~ .. ~~, .•.. ' .... : .................... ~~:~: .. : ............ ,.~:: .. ~ ..... ' ............ .. 
Il. : Jarle Jonassen 

i9ktk~~~~~~~:L~~=~~~~=~~~~~ __ : 
............. l.!.~~.~}~~.~,~~~ .. (f.~~:~!.~~~1. ......................... 1... ...... _ ............................................................................... , .. . 
.. J~.: .. :.; .. N'~~ .. g,~~ .. M..~~,{y.~g~~~: .. ~~~LL .......... _ ................................................................................ . 

VI. Sametingets vedtak etter voteringen erfølgeude: 

1. Sametingets arbeidsorden består av grunnregler og forretningsorden med det innhold som 
framgår av Sametingsrådets vedlagte forslag av 19.08. 1998. 

2. Fc:rslaget til grunnregler og forretningsorden trer i kraft 26. september 1998. 
Dette gjelder dog ikke grunnreglene § 2-2 og forretningsorden § 16 om møtelederskapet. 
Disse bestemmelser trer i kraft umiddelbart. 

3. Møtelederskapets leder gis godtgjørelse tilsvarende Sametingsrådets medlemmer fra 
tidspunktet for ikrafttredelse. 

4. Når det gjelder bestemmelsene i grunnreglene § 5-4 første ledd, kan Sametinget fatte 
vedtak om nødvendige endringer i grunnreglene i inneværende periode, dersom dette følger 
av andre vedtak i Sametinget som får organisatoriske konsekvenser. 

5. Møtelederskapets sammensetting ut denne valgperioden: 

Leder: Johan Mikkel Sara AP/SVF /SP 

Nesteleder: Randi Solli Pedersen APISVF/sP 

Medlemmer: Einar Lif jell NiRIFG 

. Eva Josefsen ··NSRlFG 

Tor Nilsen NSRlFG 
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SAMETINGETS FORRETNINGSORDEN 

Fastsatt av Sametinget 25. september 1998 

KAPITIEL 1 SAMETINGETS PLENUMSMØTE, OPPrAKELSE AV 
SAKER 00 MØTETEIlELSE . 

§ '1.' Samedngets plenumsmøter 
Sametinget skal holde minst 3 plenumsmøter i løpet av kalenderåret. 

§ 2 Møteledelse og beslutningsdyktjgbet 
Møtelederskapet fremmer forslag til saksliste og tidsplan for Sametingets forhandlinger. Disse 
godkjennes av Sametinget i begynnelsen av hvert plenumsmøte . 

. Sametinget er beslutningsdyktig når minst 20 representanter dehar i avstemningen. 

§ 3 Permisjoner 

Permisjoner til den enkehe samling refereres i plenum. Søknader om permisjon av lengere 
varighet avgjøres av Sametinget etter innstilling fra møtelederskapet. 

§ 4 Nyesaker 

Enhver representant har adgang til å reise 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, erler.innstilling fra møtelederskapet, hvordan saken skal behandles: 

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

b) legges ut til gjennomsyn for tingets medlemmer i minst en dag og deretter føres opp på 
kartet til behandling, 

.c) tas opp til avgjørelse straks hvis ikke møtelederen eller 1/5 av de medlemmer som er 
tilstede,motsetter.seg. dette, 

d) avvises eller ikke tas under behandling. 

Finner møtelederskapet at en ny sak egner seg for avgjørelse i samme møte, bør 
møtelederskapet føre den opp særskih på dagsordenen, med opplysning om at den vil bli 
foreslått behandlet straks. 
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KAPITTEL 2 BEHANDLING AV FORSLAG, DEBATTER OG SPØRSMÅL 
TIL SAMETINGSRÅDET 

§ 5 Fram1eggelse av forslag 

På Sametingets plenumsmøter fremmes forslag til vedtak i sakene i følgende rekkefølge fra 
Sametingets talerstol: Det innstillende organ, Sametingets grupper og Sametingets 
representanter. 

Alle forslag skal leveres skriftlig til møteledeten. 
.. , 

. '. . 

§ 6 Behandling avfarslag 

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 Sametingsrådet eller fremmet i 
tilknytning til merknadene fra gruppene, tas opp til avgjørelse sammen med innstillingen når 
forslagsstilleren krever det. Det samme gjelder andre forslag i vedkommende sak når de er 
forhåndsvarslet ved innlevering til møtelederskapet gjennom Sametingets administrasjon 
senest kl. 16.00 dagen før 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 § 4 d foran, omfanes ikke av bestemmelsene i denne 
paragraf. ' 

§ 7 Om debattene 

Debattene bør ikke ha lengere varighet enn det som er vedtatt i tidsplan i henhold til § 2 .. 

Ved innledning av debatten kan Sametinget, etter forslag fra møtelederskapet, vedta å 
begrense taletiden, samt å fordele taletiden mellom gruppene. Taletiden fordeles' 
forholdsmessig etter de forskjellige gruppers størrelse, dog slik at grupper med få 
representanter får mer taletid enn det de forholdsmessig skulle ha fått. 

Dersom gruppene på forhånd har levert møtelederskapet en liste over representanter som 
ønsker å deha i debatten, kan møtelederskapet på dette grunnlag sette opp liste over 
rekkefølgen av talene. En taler fra hver gruppe skal stå øverst påtalelisten. 

§ 8 Debatter 

Representantene taler fra Sametingets talerstol. Anmodning om ordet til en sak skal skje fra 
representantens plass. Taleren retter ordet ·til Sametingets møteleder, og skal holde seg strengt . 
til den sak som 'er under' behandling. 

T aletiden for en saksordfører og det første innlegget til gruppens hovedinnleder, kan ikke 
overstige 15 minutters taletid. 

Saksordføreren og gruppens hovedinnleder kan i tillegg til hovedinnlegget ta ordet opptil 2 
ganger, første gang inntil 10 minutter og andre gang inntil 5 minutter. Øvrige representanter 
har rett til å få ordet inntil to ganger. Første gang inntil 10 minutter. Andre gang inntil 5 
minutter. ' 
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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 idebatten. Når Sametinget har vedtatt 
å sette strek, kan det ikke fremmes nytt forslag i saken. 

Viser det seg nødvendig under debatten kan taletiden begrenses dersom Sametinget gir sitt 
samtykke. 

§'9 R~kifte 
~ " . . . . . 

, Møtelederen kan gi adgang til replikkordskifte. Et enkek innlegg skal da ikke overskride to 
minutter, og hele replikkdebatten skal ikke overskride IS minutter. 

§ ,10 ProtokoDtilf ørs1er 
I hver sak skal det gis adgang til protokolhilførsel. Denne skal fremmes skriftlig til 
møtelederen under forhandlingene. 

, ,§ .. 11 Spørsmål til Sametingsntdtt 
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 opp til 5 minutters taletid og svareren opp til 10 minutters 
taletid. Det er adgang til tilleggsspørsmål. Spørreren får opp til 3 minutters taletid og svareren 
opp til 5 minutters taletid. 

Andre kan ta ordet til spørsmålet. Disse får opp til 3 minutters taletid. 

Det kan settes frem forslag i forbindelse med spørsmål. Disse behandles i overensstemmelse 
med § 6. 

KAPI'ITEL 3 AVSTEMNINGER 

§·12 Avstemningsordningen 

Nål 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 væreoppgitt'og godtatt på forhånd. 

De enkehe 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 § 
14 a og b. 

En representant som ikke er tilstede i salen når møtelederen erklærer at en sak er tatt opp til·· 
avstemning, dekar ikke i avstemningen. De representanter som er tilstede, må ikke·forlate 
salen før avstemningen er ferdig. ' 

Sign: .. :s.s. .... / ... ~~. 
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§ 13 Avstemningens gy1digbet 

For at vedtak i Sametinget skal være 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. 

§ 14 Avstemninger 

A vstemningen ordnes på en av følgende niåter: 
..... ~) Ved·at.mØtelederen oppfoi~renten de .seritantersom er imot et forslag, eller de sOm· 

er for ,om å reise seg. Møtelederen kan da foreta kontravotering. Ahernativt kan 
voteringsanlegg nyttes. 

b) Vednavneopprop. Finner møtelederen at det må være unødvendig med navneopprop, men 
en representant setter fram krav om opprop, avgjør Sametinget· avstemningsmåten uten 
debattved avstemningen etter bokstav a. 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 representant hvis nummer er trukket ut ved 
loddtrekning på forhånd. 

Ved avstemning etter § 14 a og b avgjøres saken ved vanlig stemmeflertall, dvs. over 
halvparten av de avgitte stemmer. Viser avstemningen like mange stemmer for og imot, 
foretas ny votering. Viser avstemningen like mange stemmer for og imot også da, gjør 
møtelederens st.;:mme utslaget. 

§ 15 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 avstemming har fått høyest stemmetall. 

Ved neste avstemning regnes den for ansatt som har fått flest stemmer (enkeh flertall). Hvis . 
. ansettelsen fremdeles ikke er avgjort fordi flere har fått like mange stemmer treffes· . 
avgjørelsen ved loddtrekning. 

KAPITT.EL4 Møm,EDERSKAP,.KOMITEER OG SAMETINGSRÅD 

§ 16 Møtelederskapet 
Sametinget velger et møtelederskap etter grunnreglene § 2-2. Møtelederskapet skal bestå aven. 
leder, nestleder og tre medlemmer. 

Møtelederskapets leder innkaller møtelederskapets medlemmer til møte. Møtelederskapet er 
beslutningsdyktig når tre medlemmer er samlet. Møtelederskapet kan delegere . 
avgjørelsesmyndighet til møtelederskapets leder. 

Møtelederskapets funksjonstid følger Sametingets valgperiode. 
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§ 17 Møtelederskapets oppgaver 

Mmelederskapets oppgaver er å: 

a) Innkalle og lede Sametingets forhandlinger etter reglene i kapitlene 1 til 3. 

SId: 101 

b) Avgjøre søknader om permisjon til det enkehe plenum. Søknader om pennisjon skal kun 
innvilges når det foreligger tungtveiende grunner. 

e) Fremme innstilling overfor Sametingets plenum i spørsmål vedrørende Sametingets . 
forretningsorden, jf. § 24 første ledd og andre ledd. 

, , d) Påse at Sametingets grupper fremmer merknader til innstillinger i saker til behandling i 
, Sametmgets plenum. På bakgrunn av drøftelser medlederne for Sametingets grupper, 

fastsetter møtelederskapet frister for gruppene til å avgi sine merknader og fatter andre' 
nødvendige bestemmelser for Sametingets saksforberedelser, jf. § 24 tredje ledd. 

e) Utpeke Sametingets deltakere på invitasjon til parlamentariske møter og konferanser. 

f) Utføre andre oppgaver Sametinget overdrar til møtelederskapet. 

§ 18 Valgkomiteen 

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

Valgkomiteen gir innstilling om alle valg som Sametinget overdrar til den å forberede. Jf. 
forøvrig grunnreglene § 2-3. 

§ 19 Valg av sametingsråd 

Sametingsrådet velges etter bestemmelsene i grunnreglene § 2-4 første ledd. Når forslag til 
sametingsråd er fremmet, foretas det avstemning over hele rådets sammensetning samlet. 
Sametingsrådet er valgt dersom det oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer ved 
første avstemning. Oppnås ikke mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas en ny 
avstemning. Her regnes det rådet som valgt som har flest stemmer (enkeh flertall). Har to 
forslag fått samme stemmetall, foretas ny avstemning blant disse. 

§ 20 Sametingsrådets arbeid 
Sametingsrådets arbeidsoppgaver er å forestå ledelse og drift av Sametingets virksomhet, jf. 
grunnreglene § 2-4 tredje ledd. 

Sametingsrådet som kollegium er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådets medlemmer 
er tilstede. Sametingsrådets-møter er ,lukkede dersom 'ikke Sametingsrådet selv bestemmer 
annet. 

Sametingsrådet fremmer innstillinger i saker overfor plenum etter reglene i § 24 første og 
andre ledd. 

§ 21 Sametingsrådets funksjonstid 

Sametingsrådets funksjonstid følgerSainetingets valgPeriode etter grunnreglene § 24 tredje 
ledd. Har Sametingets flertall uttrykt mistillit til Sametingsrådet~ meddeler presidenten 
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Sametingsrådets avgang. Nytt sametingsråd velges etter reglene i § 19 andre ledd. Tilsvarende 
gjelder for Sametingets vedtak etter grunnreglene § 24 tredje ledd litra b) og fjerde ledd. 
Fratrer presidenten etter grunnreglenes § 24 fjerde ledd, fratrer hele Sametingsrådet. 

§ 22 KontroDkOmiteen 

Etter valg av nytt sametingsråd velge av og blant Sametingets representanter en 
kontrollkomite bestående av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og , 
nestlederen velges fra opposisjonen. Jf. forøvrig grunnreglene § 2-3. 

" , 

. § 23. Kontrollkomiteens oppgaver· 

Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er å: 

a) Utøve den parlamentariske kontroll over virksomheten som fmansieres via Sametingets 
budsjett. 

b) Kontrollere Sametingets og dets underliggende organers årsregnskap og eventuelle 
merknader vedrørende disse fra Riksrevisjonen 

Komiteen kan foreta de undersøkelser iSametingets' adrninistras jon og i tingets underliggende 
råd, som den· anser nødvendig for Sametingetskontron .. Før komiteen selv foretar slike 
undersøkelser, skal Sametingsrådet underrettes og anmodes om å framskaffe de ønskede 
opplysninger. 

Komiteen skal avgi innstilling til Sametingets plenum om de saker den tar opp til behandling, 
jf. § 24 første ledd og andre ledd. . 

KAPITTEL 5 SAKSBEHANDLING, PROTOKOILFØRING OG 
. EKSPEDISJON AV SAKENE 

§ 24 Saksbehandling 

Saker som Sametingsrådet fremmer overfor Sametingets plenum skal meldes møtelederskapet 
4 uker før plenumsmøtet. Innstillinger i sakene skal sendes representantene 3 uker før 
plenumsmøtet. Tilsvarende frister gjelder for Kontrollkomiteen. Møtelederskapets innstilling i 
saker etter § 17 første ledd litra c) sendes representantene 3 uker før plenumsmøtet. 

I innstillinger som legges fram for Sametingets plenum, skal det være et klart skille mellom' 
hva som er saksutredning og forslag til vedtak. 

Merknadene fra Sametingets grupper til innstillingene, skal så langt råd er søkes samlet i ett . 
dokument til Sametinget. Dokumentet omdeles Sametingets representanter innen kl 12.00 ' 
dagen før .. saken,behandles iSametingets plenum .. 

§ 25 ProtokoDf øring 

Sametingets møtelederskap sørger for at det føres protokoll fra Sametingets forhandlinger, der 
forslag, taleliste, voteringer og vedtak registreres. Møtelederskapet underskriver ,. 
forhandlingsprotokollen for hvert møte. 

Det foretas fullstendige opptak av forhandlingene i Sametingets plenumsmøte. Sametinget 
fastsetter nærmere regler for utskrift av forhandlingene. 
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Møtelederskapets, Sametingsrådets og Kontrollkomiteens møter protokollføres. 

§ 26 Underretning om vedtak 

Det skal etter hvert møte sendes utskrift av Sametingets og Sametingsrådets møteprotokoll til 
Sametingets representanter og vararepresentanter. Utskrift av møtelederskapets møteprotokoll 
omdeles representantene i den grad det fInnes nødvendig. 

Presidenten sørge~ 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 ~nderretning av vedtak. 

§ 27 Oppbevaring av dokumenter 

Presidenten sørger for at Sametingets og Sametingsrådets protokoller og dokumenter holdes 
forsvarlig oppbevart og ordnet. 

KAPITTEL 6 ANDRE BESTEMMELSER 

§ 28 ProtokoDære bestemmelser 
Ved Sametingets representasjoner.følges følgende orden: President, møtelederskapets leder, 
visepresident, møtelederskapets nestleder, sametingsrådets medlemmer og møtelederskapets 
medlemmer. 

§ 29 Administrasjon 

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

. . § 30 Foaetningsordenens gyldighet 

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

Sign: Sj ,. tAeJ). ............... . ................ . 

Møteboks.ekretzrer: Synnøve Solbakk og Randi R. Balto Møteboken består totalt av 109 sidc:c . . 



~amenngets plenum - MØtebok 3/98 

SAMETINGETS GRUNNREGLER 
Vedtatt av sametinget 25. september 1998 

KAPITTEL 1 SAMETINGETS KONSTInJERING, MIDLERTIDIG LEDELSE 
,00 PRØVING AV VALG 

§ l-l Fømte 0Idinære plenumsmøte . 

Første'.ordinære plenumsmøte i Sametinget holdes innen utgangen av okt~ber måned, dog ikke'" 
før 1. oktober det året valget foretas, jf. bestemmelsene isameloven. SametiIigets 
plenumsmøte skal gjøres alminnelig kjent med høvelig varsel ved kunngjøring. 

§ 1-2 Åpning av denfømteordinære plenumsmøte etter valget 
Sametingets første ordinære plenumsmøte etter valget åpnes av den Kongen utpeker. 

§ 1-3 Representantenes plassering 

I det samlede sameting tar representantene plass etter nummerorden av valgkretsene (jf. 
bestemmelsene isameloven). Førsterepresentanten skal alltid sitte lengst til venstre. 

§ 1-4 Midlertidig ledelse 
Sametingets første ordinære plenumsmøte etter valget, kunngjøres og ledes av presidei1Tel~ l 
det foregående sameting, inntil møtelederskap i det nye Sametinget er valgt. 

Dersom presidenten ~ forhindret i å møte, møter visepresidenten. 

Møtets leder foretar navneopprop og mottar representantenes og vararepresentantenes 
fullmakter. 

§ 1-5 Permisjoner 
Søknad om permisjon behandles av Sametinget etter innstilling av presidenten. Sametingets 
plenumsmøte kan ikke begynne før minst halvparten av representantene er tilstede. . 

§ 1-6 FuDmaktskomiteen 

Sametinget velger blant sine representanter en komite på 5 medlemmer til prøving av 
fullmaktene for. representanter og vararepresentanter-idet'nye Sametinget. Samtidig velger 
Sametinget komiteens leder og nestleder. I komiteen bør medlemmene være så vidt mulig 
geografIsk fordeh på valgkretsene. Sammen med de mottatte fullmaktene behandler komiteen 
innstillingen fra den forberedende fullmaktskomite (jf. kap_ 4). 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 bestemmelsene i reglene for 
valg av sameting. . 
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§ 1-7 Godkjenning av fullmaktene 
Representantenes fullmakter godkjennes ved avstemming. Den enkelte representant dehar 
ikke i avstemningen om godkjennelse av sin egen fullmakt. 

Mangler det nødvendige opplysninger til godkjennelse aven representant, kan denne gis en 
midlertidig godkjennelse inntil endelig godkjennelse kan avgjøres. 

§ 1-8 Plikt til å motta verv og møteplikt 
. Personer som .er valgt som medlem av Sametiltget eller organ nedsatt av Sametinget pliktet å _ 
deha i SameUilgets eller respektive organs møter med mindre det foreligger gyldig forfall, jf. 
-bestemmelsene isameloven. - -

K.APITIEL 2 VALG AV MØTEIEDERSKAP, KOMITEER OG 
SAMETINGSRÅD 

§ 2-1 Sametingets faste organer 
Sametingets høyeste organ er plenumsmøtet. Sametinget velger etmøtelederskap, valgkomite, 
kontrollkomite og sametingsråd. 

§ 2-2 Møteledeækap 
Etter at innstillingen fra fullmaktskomiteen er ferdigbehandlet, velger Sametinget av og blant 
Sametingd, representanter, et møtelederskap som dereit~: overtar ledelsen av plenumsmøtet. 
Valget skjer som forholdsvalg. 

Møtelederskapet skallede Sametingets møtevirksomhet og utføre andre oppgaver plenum 
fastsetter. Tinget fastsetter nærmere regler for møtelederskapet i sin forretningsorden~ 

§ 2-3 Komiteer 
Etter at Sametinget har konstituert seg, velges av og blant Sametingets representanter en 
valgkomite og en kontrollkomile. 

Komiteenes funksjonstid følger Sametingets valgperiode 

Sametinget fastsetter nærmere regler for komiteene i sin forretningsorden 

§ 24 Sametingsrådet 
Sametingsrådet skal være sammensatt aven-president;-visepresidentog minst tre 
rådsmedlemmer. Sametinget velger av og blant Sametingets representanter et sametingsråd. 
Valget skjer på grunnlag aven politisk tiltredelseserklæring. Valget skjer som flertallsvalg 
ved avstemning over hele rådets sammensetning samlet. 

Sametingsrådets arbeidsoppgaver er å forestå ledelse og drift av Sametingets virksomhet. Dette 
omfatter dog ikke oppgaver Sametingets plenum har tillagt andre organer. __ --

Sametingsrådets funksjonstid følger Sametingets valgperiode med mindre: 

a) Sametingets plenum har uttrykt mistillit til Sametingsrådet. 
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b) Sametingets plenum godkjenner Sametingsrådets søknad om fratredelse. 
I slike tilfeller velges nytt sametingsråd etter reglene i første ledd. 

Sametingspresidenten kan når som helst i valgperioden søke Sametingets plenum om 
endringer i Sametingsddets sammensetning. Dersom plenum godkjenner søknaden, velges 
nye rådsmedlemmer etter reglene i første ledd. 

Sametinget fastsetter nærmere regler for Sametingsrådet i sin forretningsorden. 

§ 2-5 Saksgangen meDom organene . 
. Sanieting~ fåstsetter nærmere regler for saksgangen mellom Sametingets organer i sin 
forretningsorden. 

KAPI'ITEL 3 SAMETINGETS FORHANDLINGER 

§ 3-1 Forietningsorden 
Sametinget fastsetter en egen forretningsorden med bestemmelser for tingets forhandlinger og 
annen virksomhet. 

§ 3-2 BeshrtningsdyktighEt 
Sametinget er beslutningsdyktig når minst halvparten av tingets representanter dehar i 
avstemningen. 

Ved avstemning i fc~slag til endringer i Sametingets grunnregler. :jf. § 54, er tinget 
beslutningsdyktig når minst to-tredjedel av representantene dehar i avstemningen. 
Behandlingen av slike forslag kan ikke ta til før minst 2/3 av representantene er til stede i 
plenumssalen. 

§ 3-3 Tale- og forslagsrett 
Kun valgte representanter og møtende vararepresentanter har tale- og forslagsrett under 
forhandlinger i Sametinget. 

. § 3-4 FOIhandlingsspråk 

Sametingets hovedspråk er samisk. Under plenumsmøtene i Sametinget har alle rett til å tale 
samisk eller norsk etter eget ønske (jf. bestemmelsene isameloven) . 

. § 3-5. Møteoff(mtlighet og taushetsplikt 

Sametingets plenumsmøter holdes for åpne dører. I særlige tilfeller kan dog tinget med 2/3's 
flertall vedta at en sak skal behandles for lukkede dører. 

Møter i Sametingets møtelederskap og komiteer er lukkede. 

Sametingets representanter har taushetsplikt i saker som er unntatt fra offentlighet. 
Tilsvarende gjelder i Sametingets underliggende organer. 
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KAPITTEL 4 VALG AV SAMETING 

§ 4-1 Sametingsvalget 
Sametinget velges etter bestemmelsene isameloven. 

. § 4-2 Forberedende fuBmaktskOmite 
I siste plenumsmøte i valgperioden velges av og blant Sametingets representanter en komite på 
5 medlemmer med like mange varamedlemmer til foreløpig prøving· avfullinaktene for 
representantene og vararepresenta,ntene.i det nye sameting. Samtidig velges leder og .nestleder.' 
I komit~n bør medlemmene være så vidt mulig geografISk fordeh på valgkretsene.· 

Komiteen skal så langt det er nødvendig, gjennomgå og gjøre rede for innholdet av de 
dokumenter som er kommet fra k:retssamevalgstyrene 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. 

§ 4-3 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 fullmaktskomite å fungere. 

Må den forberedende fulim~ktskomite gi sin foreløpige innstillli"1g før der!-har skaffet fram de 
nødvendige opplysninger om hver enkeh fullmakt, skal det gjøres særskih rede for årsakene 
til forsinkelsen, og når et endelig resuhat 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. . 

KAPITIEL 5 ANDRE BESTEMMELSER 

. § 5-1· Sametingets ledelse 

Presidenten er leder av Sametinget og visepresidenten er nestleder. I presidentens fravær 
fungerer visepresidenten som leder. Dersom også visepresidenten er fraværende velges en -,
setteleder av og blant Sametingsrådets medlemmer. Ved fravær av lengre varighet velges 
setteleder av Sametinget. 

§ 5-2 Årsmelding 
Den årlige melding om Sametingets virksomæt vedtas av Sametinget snarest det påfølgende 

. år, hvoretter meldingen sendes til Kongen Ufo bestemmelsene isameloven). 
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§ 5-3 Andre retningslinjer 

Sametinget kan fastsette nærmere retningslinjer for virksomheten i Sametingets organer. 

§ 5-4 Endring av grunnreglene 
. Forslag til endringer .i.grunnreglene må behandles av to påfølgende sameting. Det kan kun 
·voteres over forslag som er fremmet i det foregående sameting. Vedtak om endring av 
grunnreglene fattes med flertall av de stemmer som avgis, jf. § 3-2 andre ledd. 

Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke eventuelle endringer av grunnreglene som følger· av 
endringer i samelovens bestemmelser. I slike tilfeller legges saken fram for Sametinget på 
ordinær måte. .. .. . . 

Saken avsluttet 25. september 1998 kl. 10.40. 

S. r\ . ~ 
19n: .. ....;:_ ...... 1 .................. . 
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Undertegnede har lest gjennom protokollen, og finner de bokfene beslutninger å være i 
overensstemmelse med Sametingets vedtak. 

KåråSjohka 25. september 1998 

Møtelederskapet 

-~.;: . 

/:;;Al$/" v 

/ Johan Mikkel Sara 
, leder" 
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, 

Møteboksekretærer: Synnøve. Solbakk og Randi R. Balto 

.. & . ." /' . 
\ . - ~ . 

~ Ove. Jo~sen 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



