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PROTOKOLL

Møte i NSRs landsstyre 25.-26. februar 2006, Karasjok.

TIL STEDE: Martin Urheim (leder), Olav Andersen (styremedlem), Ing-Lill Pavall 
(styremedlem), Aili Keskitalo (president), Káre-Elle Partapuoli (leder NSR:U), Ann-Mari 
Thomassen (parl lederskap) fom. sak 16/06.

Forfall: Jarle Jonassen (pol. nestleder), Ingrid Nordahl (styremedlem), Jánoš Trosten (parl. 
leder).

SSAAKKSSLLIISSTTEE::
Sak 09/06 Referatsaker

Sak 10/06 Henvendelser fra medlemmer

Sak 11/06 Regnskapsrapport per 31.12.05

Sak 12/06 Plassering av finanskapital

Sak 13/06 Rapport kvinnemidler 2005

Sak 14/06 SOL’s økonomiske situasjon

Sak 15/06 Bypolitisk utvalg

Sak 16/06 Samisk mediefond

Sak 17/05 Oppfølging av virksomhetsplan og resolusjoner

Sak 18/06 Instruks for Landsstyret og sekretariatsleder

Sak 19/06 Landsmøtet 2006

Sak 20/06 Revidert budsjett 2006

Sak 21/06 Nye saker:

1. Redegjørelse fra NSR:U, Rådet og gruppa

2. Evaluering av sametingsvalget

3. Supplering av vara til Samerådet

4. Etnisk overvåkning av samefolket må granskes

Alle vedtak er enstemmige hvis ikke annet er angitt.

Søndag 26.2.06 ble det avholdt fellesmøte med sametingsgruppa med tema:
- Nordisk samekonvensjon
- Samefolkets fond

- Samisk mediefond
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Sak 09/06 Referatsaker

Dok.: 1. Protokoll Landsstyret 13.10.05 med protokolltilførsel fra Olav 
Andersen

2. Protokoll Landsstyret 13.12.05.

3. Protokoll Landsstyret 10.01.06.

4. Protokoll Landsstyret 10.02.06

5. Uttalelse fra NSR’s ledere, 24.01.06

6. Høringsmail fra utdanningsdirektoratet, 17.02.06

Vedtak: Protokoll 1-4 godkjennes med mindre endringer i protokoll 4, sak 

07/06 og offentliggjøres. Dok 5 tas til etterretning. Pol nestleder Jarle Jonassen 

velges til å foreslå svar på dok 6.

Sak 10/06 Henvendelser fra medlemmer

Dok.: 7. Åpent brev fra Stuornjárgga Sámenuorak

8. Mail om overvåkingssak fra Marit Einejord, 17.02.06

9. Henvendelse fra Presidenten om utvidet møtelederskapsmøte, 
17.02.06

10. Henvendelse om LS-saker fra NSR-U, feb 06

11. Nyhetsbrev fra RSS-NSR, feb 06

Vedtak: Om Dok 7: Når det gjelder første del av brevet viser Landsstyret til 
uttalelsen fra NSR’s leder 24.01.06.

NSR Landsstyret er glad for innspillet fra Stuornjárgga Sámenuorak og mener 
at kritiske røster er viktige i NSR. Organisasjonen må være våken for endringer sin 
politikk, og NSR’s ungdom er viktige premissleverandører i så måte. Den ideologiske 
debatt må stadig holdes levende i NSR, som er samebevegelsens fremste spydspiss.

Lokallagenes arbeidsvilkår og kontaktmuligheter med de sentrale ledd i 
organisasjonen bør styrkes, og det må etableres systemer som ivaretar lokallag og 
enkeltmedlemmers innflytelse i NSR’s organer.

Dok 8: Saken tas opp som egen sak under Sak 21/06 Nye saker.
Dok 9: Landsstyret er enig i at det er behov for avklaring av roler og 

forventninger, samt etablering av formelle regler og prosedyrer. Det innkalles til 
ledermøte mandag 27.02.06, hvor Landsstyret, Rådet og parlamentarisk lederskap 
deltar.

Dok. 10: Begge sakene behandles i dette møte, under sak 10 og 21/06.
Dok 11: Landsstyret vil gi ros til RSS-NSR for godt informasjonsbrev!
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Sak 11/06 Regnskapsrapport per 31.12.05

Dok.: 12. Godkjent budsjett 2005 og 2006, Landsmøte 2005
13. Regnskapsoppstilling fra MUR, 09.02.06.

Vedtak:

Endringer 2005:
Det avsettes kr. 24.000 over ungdomsutvalgets 2005-regnskapet til seminaret 
”Veien til Sametinget”.

Restbevilgning på kr. 30.000 til kvinneprosjekt i forbindelse med valget 
inntektsføres i 2005.

Godkjenning:
Det foreløpige regnskap for NSR per 31.12.05 viser et overskudd på ca. kr. 
76.000. Resultatet i 2005 foreslås tillagt egenkapitalen, noe som medfører at 
bokført egenkapital for NSR per 31.12.05 vil være på ca. kr. 800.000 etter 
avskrivninger.

Regnskapsfirmaet anmodes om å utarbeide forslag til årsoppgjør og oversende 
regnskapet til revisor. Årsregnskap med revisorberetning legges frem for 
landsmøtet 2006 som styrets forslag til årsregnskap for 2005.

Egenkapitalutvikling

EGENKAPITALUTVIKLING NSR
Årsavslutning 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005
Nominell verdi 754 570 759 074 775 262 711 965 736 838 800 000*
KPI-justert 1.1.2006) 819 631 807 867 802 975 732 831 750 435 800 000*

*Anslag

Sak 12/06 Plassering av finanskapital

Dok.: 14. Landsmøtets vedtak i sak 9 Davvi Girji aksjenes salgssum.
15. Epost fra Máze Sámi Searvi 04.02.06
16. Leders svar til MSS 04.02.06
17. Henvendelse fra NSR:U-møte 27.-28.01.06
18. Tilbud fra Sparebank 1 Nord-Norge 30.01.06.

Vedtak: NSR vedtar å plassere salgssummen for Dávvi Girji-aksjene på kr. 
200.000 og salgssummen for Sámi Áviisa-aksjene kr. 350.000, i fondet ”Nord-
Norge Forsiktig” som forvaltes av Sparebank 1 Nord-Norge. Porteføljens 
årlige avkastning er beregnet til 5,00%.

Når det gjelder salgssummen for aksjene i Sámi Áviisa OS er saken ikke sendt 
på høring til lokallagene, eller behandlet på Landsmøtet. 
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Landsstyret vedtar derfor at spørsmålet om disponering av salgssummen for 
Sámi Áviisa-aksjene (Áššu) til landsmøtet for behandling, og plasseringen i 
Nord-Norge-fondet er midlertidig.

Landssstyret vil i god tid før landsmøtet kom med forslag til vedtak. I første 
rekke vil Landsstyret se etter tiltak som tilsvarer det opprinnelige formålet med 
midlene, nemlig samiske medier. Landsmøtet viser til at landsmøtet i 2004 
vedtok at Sametinget bør opprette et samisk mediefond, og Landsstyret ser det 
ikke som unaturlig at salgssummen for Sámi Áviisa-aksjene kan tilfalle dette 
mediefondet, helt eller delvis.

Sak 13/06 Rapport kvinnemidler 2005

Dok.: 19. Søknad fra NSR til Sametinget 01.10.2004
20. Utkast til rapport/søknad om utbetaling 09.02.06

Vedtak: NSR’s landsstyre er svært fornøyd med hvordan den spesielle 
fokusering på likeverd i nominasjonsprosessen i valg resulterte i et valgresultat 
hvor kvinnene er i flertall i Sametinget og det er valgt en kvinnelig president 
fra NSR og kvinnelig leder av tilskuddstyret. Med dette er den tidligere skjeve 
kjønnsbalansen i Sametinget er rettet opp i. Rapport godkjennes. 

Sak 14/06 SOL’s økonomiske situasjon

Dok.: 21. Notat fra SOL v/Heaika, 09.01.06
22. Epost fra SOL v/Heaika, 24.02.06
23. Epost fra Marit Einejord, 18.01.06

Vedtak: Landsstyret inviterer SOL-styret til å redegjøre for den økonomiske 
situasjonen i SOL. Landsstyret ser behov for et felles strategimøte om både 
rammebetingelser for driften og de interne forhold i SOL. Landsstyret mener at 
Landsmøte må få saken til behandling.

Sak 15/06 Bypolitisk utvalg

Dok.: 24. Sammenstilling forslag på medlemmer til utvalget, 25.02.06.

Vedtak: NSR vil utarbeide en handlingsplan for samiske tiltak i byene for 
inneværende sametingsperiode, jfr. Landsmøtevedtak i sak 10/05. 
Handlingsplanen skal bygge på tidligere bypolitiske program i NSR og skal 
inneholde:
- Kort analyse av behov
- Forslag til tiltak for for eksempel fastboende samer, barn/ ungdom, 
utdannings- og arbeidssøkende og eldre
- Strategiplan for sametingsperioden 2005 – 2009

Landsmøtet setter ned et hurtigarbeidende utvalg som består av Marit 
Einejord (RSS-NSR) leder og hovedskriver, Kjellaug Enoksen fra Bergen 
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Sámi Searvi og Kristin Sara fra Sør-Trøndelag og Hedmark Saemiej Saervie. 
Utvalget bør ta kontakt med de andre foreslåtte kandidatene for innspill.

Det settes av kr. 15.000 over 2006-budsjettet til utvalgets arbeid. Utvalget 
bestemmer selv hvordan utvalget disponerer midlene.

Sak 16/06 Samisk mediefond 

Dok. 25. Notat: Samisk dagsavis en mulighet?, (u.off.)

26. Notat fra Aššu/Altaposten, 24.02.06 (u.off.)

27. Forslag fra NSR v/Martin Urheim, 25.02.06

Vedtak: 
Etablering av samisk mediefond – Samisk dagsavis første 
milepæl

Bakgrunn:
Sametingets plenum uttalte ved behandling av statsbudsjett for 2005 (sak 
34/03): 

«Det overordnede mål for samisk pressepolitikk er å etablere et sikkert 
økonomisk grunnlag for daglige utgivelser av samiske aviser, i første 
omgang de samiskspråklige avisene.» 

Samenes rett til nyheter på sitt skriftspråk er vel anerkjent, og synliggjøres 
blant annet gjennom statlig pressestøtte til samiske aviser. I St. meld. nr. 33 
(2001-2002), heter det bl.a.:

”Det offentlige har en særlig oppgave i forhold til å legge til rette for 
ytringsfrihet og demokratisk deltakelse for minoriteter. (…)

Regjeringen viser til at opprettholdelse og utvikling av samisk språk er 
en forutsetning for en fungerende informasjonsformidling og 
samfunnsdebatt i det samiske samfunnet. De samiske avisene har stor 
betydning både som informasjonskilder og ytringskanaler og for 
bevaring av samisk språk.” 

I dag finnes det to samiskspråklige samiske aviser, Áššu og Min Áigi, i tillegg 
til avisa Ságat, som skriver på norsk. Alle avisene kommer ut to - tre ganger i 
uken.

Forslag

NSR forslår at Sametinget etablerer ”Samisk mediefond” som skal kunne 
investere i samiske mediebedrifter. Formelt foreslår NSR ingen begrensinger i 
hvilke samiske medier fondet kan investere i, men mener at fondet skal 
konsentrere seg om målsettingen om å sette de samiske avisene i stand til å utgi 
en samisk dagsavis først. Målsettingen skal være oppfylt senest 1. juni 2009.
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En samisk dagsavis som også publiseres på nett vil ikke bare styrke interessen 
for samiske saker, men også høyne språkets status og være et uvurderlig gode i 
oppbyggingen av det sivile samiske samfunn.

NSR ser på satsing på samisk dagsavis i sammenheng med en aktiv satsing på 
samisk skriftkultur blant samer. Et moderne samfunn med en aktiv skriftkultur 
er et rikt samfunn. I denne sammenhengen må nyhetsbehov, skriftkultur og 
språkrøkt ses i sammenheng. Spesielt gjelder det de små samiske dialektene, 
som lule- og sørsamisk.

En samisk dagsavis må få større geografisk nedslagsfelt enn de eksisterende 
samiske avisene har hver for seg. Det vil heller ikke være unaturlig at avisen 
samarbeider med svenske og finske aktører.

Samisk mediefond skal praktisere aktivt eierskap, i tillegg til å stille med 
finansiell tyngde for å oppnå målet om dagsavis. Fondet skal kunne erverve 
aksjer, gi lån og mindre tilskudd til utredninger og delprosjekter. Fondet skal 
kunne stille med styrerepresentanter og annen rådgivning for å oppnå målet om 
dagsavis.

NSR foreslår at Sametinget setter av 5 mnok i grunnkapital i fondet. I tillegg 
foreslår NSR at Sametinget bidrar til driftskostnadene til fondet, inntil 1 mnok
i inneværende sametingsperiode, i og med at fondet ikke kan motta utbytte fra 
aviser som mottar pressestøtte. Finansieringen av dette vil NSR komme tilbake 
til i forbindelse med budsjettet.

NSR mener at Samisk mediefond bør være åpent for andre interessenter. For 
egen del vil NSR bidra med den deler av salgssummen en fikk fra salg av 
aksjer i Sámi Áviisa AS (Áššu) og aksjene i Min Áigi OS. 

I  og  med  a t  Samisk  med ie fond  fo res l å s  som e t  åpen t  fo nd,  må 
organisasjonsformen reflektere dette. NSR mener at det er av overordnet 
betydning at mediefondet er uavhengig av myndighetene og har  en 
profesjonell stab. Dette innebærer blant annet at Sametinget skal delta på det 
årlige selskapsmøtet, men fondet skal ha et uavhengig styre med sterk medie-
og forvaltningsfaglig tyngde. Mediefondets styre skal fritt kunne vurdere sine 
investeringer, ut fra mediefaglige og økonomiske hensyn, innenfor en politisk 
fastsatt prioritering, hvorav samisk dagsavis er den første.

NSR mener at den riktige strategien er en sammenslåing av de samiske 
avisene, ut i fra ressurseffektivitet og tilgangen på samiskspråklige 
redaksjonelle medarbeidere, som er en flaskehals. Fondet må imidlertid ha 
fullmakt til å kjøpe ut aksjeeiere dersom det oppstår uenighet om den strategi 
en mener er best. 

Ved en sammenslåing av ressursene i begge avisene vil kostnadsøkningen for 
begge aviser under ett, sannsynligvis ikke kreve mer enn 2-3 mnok økning i 
pressestøtten ut over eksisterende støttenivå. Det innebærer at pressestøtten til 
en samisk dagsavis må øke med tilsvarende årlig beløp, samtidig som 
pressestøtten ikke må reduseres ved en sammenslåing. 
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Samtidig som Samisk mediefond tilfører de samiske avisene ny risikokapital 
og aktiv eierskap, må mediefondet sammen med Sametinget arbeide overfor og 
Kultur- og kirke- departementet for å:

- Øke pressestøtten slik at en permanent finansieringsløsning for samisk 
avisutgivelse kan etableres.

- Tilpasse pressestøtten slik at den underbygger målsettingen om samisk 
dagsavis.

Norske myndigheter bør også ansvarliggjøre svenske og finske myndigheter 
mht. samisk dagsavis.

I løpet av sametingsperioden bør virksomheten til samisk mediefond evalueres, 
og fondets investeringsstrategi bør revurderes når målet om samisk dagsavis er 
oppnådd. 

Det kan bli aktuelt å investere i norskspråklige samiske aviser, forlag o.a. når 
den første målsettingen er oppnådd. Det forutsetter imidlertid at fondet får 
tilført ny risikokapital, enten i form av realisasjon av gjennomførte 
investeringer eller tilførsel av friske midler fra Sametinget eller andre aktører.

Sak 17/05 Oppfølging av virksomhetsplan og resolusjoner

Dok.: 28. Virksomhetsplan 2005-2006
29. Sammenstilling av resolusjoner 2004 og 2005

Vedtak: Landsstyret vil utarbeide årsberetningen som en rapport om hva som 
er gjort i forbindelse med virksomhetsplanen. Landsstyret har i den 
sammenheng gått gjennom punktene, og til neste møte vil et mer fyldig utkast 
foreligge. 

Landsstyret oversender sammenstillingen av resolusjoner til gruppa og rådet, 
og ber dem om å hjelpe til med å få en oversikt hvordan NSR har fulgt opp 
resolusjonen for 2004 og 2005. Rapporten vil legges frem for Landsmøtet.

Målsettingen er å få en systematisk oppfølging av landsmøtets vedtak.

Rapporteringsmatrise:
Landsmøtedokument: Landsstyrets rapportering:
Virksomhetsplan Årsberetning
Budsjett Regnskap
Resolusjoner Egen oversikt fra landsstyret og 

årsberetningen
Ungdomsutvalgets virksomhetsplan Egen beretning

Landsmøtets resolusjonsforslag og -behandling bør kvalitetssikres, og 
landsstyret vil komme tilbake til systemer i forslag til forretningsorden for 
landsmøtet, jfr. Vedtak på Landsmøte i 2004.
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Det bør vurderes administrativ støtte til de landsmøtevalgte sekretærene som 
fører protokollen, jfr. tidligere styrevedtak.

Ungdomsutvalget bes om til neste møte om å utarbeide en rapport om 
oppfølging av landsmøtets ungdomsvedtak. Landsstyret inviterer 
ungdomsutvalget til fellesmøte før neste landsstyremøte.

Sak 18/06 Instruks for Landsstyret og sekretariatsleder

Dok.: 30. Utkast til instruks for landsstyre og sekretariatsleder, 01.02.06

Vedtak: Instruks for landsstyret og sekretariatsleder vedtas med mindre 
endringer, med virkning fra 26.02.06 og inntil Landsmøtet fastsetter andre 
retningslinjer. 

Instruksen har som formål å gi nærmere regler om landsstyrets arbeid, 
saksbehandling m.v., samt sekretariatsleders ansvar og oppgaver.

Instruks for styret og sekretariatsleder består av tre deler; 
 en generell del om organisasjonen, 
 en styreinstruks og
 instruks for sekretariatsleder. 

I tillegg omfatter arbeidsavtalen med sekretariatsleder en egen avtale om 
arbeidsoppgaver for ca. ett år av gangen som avtales mellom AU og 
sekretariatsleder (ikke utarbeidet). AU får fullmakt til å avtale nærmere med 
sekretariatsleder om arbeidsoppgavene for ca. ett år av gangen.

Sak 19/06 Landsmøtet 2006

Dok.: 31. Invitasjon fra DGSS og DSS i mail av 21.02.06
32. Tilbud fra Via Travel 09.09.06
33. Innhold Nordisk samekonvensjon
34. Innhold Nordområdemeldinga

Vedtak: Landsstyret takker ja til invitasjonen frå DGSS og DSS og innkaller 
til landsmøte i Tana 9.-11. juni 2006. (Om tema).

Via Travel sitt tilbud på teknisk arrangør for reise og opphold aksepteres, og 
avtalen inngås av sekretariatsleder.

Landsstyret ønsker å fokusere på følgende tema under landsmøtets temadag: 
- Nordisk samekonvensjon
- Nordområdepolitikk

Representanter fra ekspertgruppen for konvensjonen, samt AID inviteres til å 
holde foredrag på seminarene, samt UD og representanter for Barents 2020 for 
tema 2. Videre bør svenske og finske myndigheter, samt samiske 
organisasjoner (herunder Sámirađđi) inviteres.
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Landsstyret anmoder Sven-Roald Nystø til å være hovedskriver for NSR’s 
uttalelse vedrørende Nordisk samekonvensjon. Ressursgruppen består i tillegg 
av Ing-Lill Pavall, Odd Ivar Solbakk og Láilá Susanne Vars.

Landsstyret anmoder Gunn-Britt Retter til å være hovedskriver for NSR’s 
uttalelse vedrørende nordområdepolitikken. Landsstyret anmoder Geir-Tommy 
Pedersen, Áile Jávo og Sven-Roald Nystø om å bistå i arbeidet.

Leder søker midler til arrangering av seminarene. Arbeidet finansieres over Ny 
avd 7 Prosjekter i revidert budsjett for 2006.

Sak 20/06 Revidert budsjett 2006

Dok.: 35. Landsmøtevedtak 2005 om budsjett
36. Leders forslag til revidert budsjett 09.02.06
37. Tillatelse til å bestille flybilletter
38. Spørsmål fra RSS-NSR
39. Søknad fra støtte til NSR:U
40. Leieforholdet NSR og SSO

Vedtak:
Dok 35-36: Landsmøtet vedtok i februar 2005 et budsjett for 2006. På grunn av 
endrede forutsetninger er det nødvendige med en budsjettrevisjon. Følgende 
forslag til budsjettendringer godkjennes:

Inntekter:
- Egenandel landsmøte endres fra kr. 20.000 til kr. 6.000 pga omlegging av 

betalingssystemet for lokallagene.
- Det har meldt seg 20 direkte medlemmer via nettsidene. Sekretariatet 

sender ut giroer á kr. 150.
- Det budsjetteres med prosjektinntekter på kr. 120.000 (betinget).
Inntektene oppjusteres med dette fra kr. 1.517.600 til kr. 1.526.600 (0,6%).

Utgifter:
- Lønns- og honorarkostnader på sekretariatet oppjusteres fra kr. 309.000 til 

kr. 335.000. 
- Husleien kan reduseres fom. 1. mars 2006 i og med at AU har inngått 

leieavtale med kommunen om en husleie på kr. 70.000, som deles med 
SOL. Etter flyttekostnader forventes en innsparing på kr. 18.000 i 2006.

- Revisjon avrundes. 
- Det er inngått skriftlig avtale med Regnskapsservice Alta. Satsene fra 2001 

er oppjustert til kr. 2.500 per måned, i tillegg kommer årsoppgjøret. Det 
settes av kr. 42.000, en økning på kr. 5.950.

- Det er innkjøpt noe mer utstyr ved sekretariatet, og avskrivningene vil øke 
anslagsvis til kr. 10.000.

- Samlet økes budsjettet for Avd 1 fra kr. 726.455 til kr. 768.408.
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- Landsstyrets kostnader i Avd 2 foreslås også å omfatte representasjon. 
Budsjettposten økes tilsvarende, fra kr. 103.000 til kr. 120.000. samtidig 
foreslås avd 4 Representasjon lagt ned.

- Det budsjetteres ikke med midler til avd. 3 Valg.
- Budsjettet for Avd 5 Ungdomsutvalget foreslås beholdt. Denne kan endres 

ved evt. økt tilskudd fra Barne og fam dep.
- Budsjett for Avd 6 Landsmøte foreslås redusert fra kr. 412.000 til kr. 

400.000, som uansett er kr. 50.000 høyere enn konstatert forbruk i 2005.
- Avdeling 7 Sametingsgruppa endrer navn til Prosjekter. Sametingsgruppa 

fører eget regnskap og mellomværende føres på hovedbokskonto. 
- Det settes av kr. 110.000 til spesielle prosjekter/utvalgsarbeid i regi av 

NSR, som besluttes av landsstyret. Dette erstatter budsjettpostene 
”lederkonferanse” og ”kultur-/kvinnepolitisk arbeid” som budsjettert.

- Følgende prosjekter inngår i avdelingen; Bypolitisk utvalg, samt 
Landsmøteseminarene Nordisk samekonvensjon og Nordområdepolitikken.

- Finansinntektene endres til kr. 7.000, mot kr. 1.000 budsjettert, pga 
plassering til høyere avkastning. Midlene nyttes til innkjøp av gaver i 
forbindelse med landsmøtet m.m. Mostvarende post er under Avd 1 og 2.

- Sum kostnader alle Avd økes fra kr. 1.511.905 til kr. 1.533.408 (+1,4%).
- Resultatet er ca. kr. 0, mot et budsjettert overskudd på kr. 5.700.

Dok 37 tas til etterretning.

Dok 38: Landsstyret vil oversende spørsmålsstillingen om ekstra tilskudd til 
valgstyrene til sametingsgruppa. Gruppa kan for eksempel vurdere å gi et flatt 
tilskudd til alle kretser.

Dok 39: Ungdomsutvalget får overføre kr. 24.000 fra 2005-regnskapet til bruk 
til seminar i 2006. Rest behov på kr. 15.000 til seminaret må tas innefor 
utvalgets eget budsjett for 2006.

Dok 40: Leder og sekretariatsleder forhandler videre med SSO om 
husleieavtalen.

Sak 21/06 Andre saker

Landsstyremedlemmene reiste følgende nye saker:

1. Redegjørelse fra NSR:U, Rådet og gruppa

Leder Káre-Elle Partapuoli fra ungdomsutvalget redegjorde for utvalgets 
arbeid:
 Brukt tid til å evaluere skolevalget.
 Planlegger kunstlotteri
 Skal arrangere seminaret ”Reisen til Sametinget”.
 Motiverer ungdom til å starte lokallag i Karašjohka.
 Landsmøteseminar om samisk seksualitet.
 Støttet SSN i saken med visepresidenten.
 Kritisert AWG i koftesaken.
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President Aili Keskitalo la frem en liste på 22 saker som rådet arbeider med 
(Dok 41).

Ann-Mari Thomassen fra parl lederskap redegjorde for arbeidet i gruppa. 
Gruppa har problemer med lederskap og rutiner, mens komitéarbeidet fungerer 
godt. Det må arbeides med innføres bedre rutiner for samarbeidet mellom 
rådet, gruppa og organisasjonen, samt at det må tilbys org opplæring for de nye 
representantene.

Vedtak: Landsstyret vil rose ungdomsutvalget og rådet for deres arbeid! 
Landsstyret ser behov for rutiner mht det parlamentariske arbeid i NSR.

2. Evaluering av sametingsvalget

Ungdomsutvalget la frem en rapport om skolevalgene (dok 42). Resultatet er at 
NSR tok 15 mandater, mens AP tok 7 mandater.

Vedtak: Landsstyret vil evaluere valget til neste møte. Til grunn for 
evalueringene vil innsendte rapporter ligge. Landsstyret vil gi skryt til 
ungdomsutvalget for både skolevalgene og rapporteringen i ettertid! 

I tillegg har Muotka laget en rapport for kvinneprosjektet i forbindelse med 
valget.

Følgende anmodes i tillegg om å levere rapporter: 
 Valgprosjektet v/Silje Muotka og Geir Tommy Pedersen.
 Alle 13 kretser, slik det er nedfelt i NSR’s vedtekter.

Landsstyret vil lage en intern evaluering, men legge frem en egen redegjørelse 
for Landsmøtet 2006.

3. Supplering av vara til Samerådet

Som NSRs medlem i Sámiráđđi har NSR valgt Aile Jávo med Aili Keskitalo 
som varamedlem. Etter at Aili Keskitalo ble valgt som sametingspresident, har 
hun søkt om å bli løst fra vervet som varamedlem til Samerådet.

Vedtak: Landsstyret forespør Káre-Elle Partapuoli som nytt varamedlem for 
Aile Jávo i Samerådet. Hvis hun ikke kan, velges Ing-Lill Pavall.

4. Etnisk overvåkning av samefolket må granskes
Vedtak: Det er godt dokumentert at samene og kvenene var utsatt for storstilt 
mistenkeliggjøring og utstrakt overvåking helt opp til vår tid. Dette var en 
viktig del av den fornorskningspolitikk som har vært ført her til lands langt inn 
i nåtiden. Selv om Norge offisielt har endret de holdninger som lå til grunn for 
fornorskningstiltakene, mistenkeliggjøringen og overvåkingen mot samene, 
lever mange av de gamle holdninger i en del miljøer. Mistenkeliggjøring av 
samisk politisk arbeid har da også kommet til uttrykk ved mange anledninger. 
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Lund-kommisjonen, som etter oppdrag fra Stortinget undersøkte
overvåkingsvirksomhet rettet mot ulike befolkningsgrupper i Norge, kastet i 
liten grad lys over overvåking rettet mot samene ut over at "samiske 
bevegelser" oppgis å være nevnt av Overvåkingssentralen på begynnelsen av 
1980-tallet som organisasjoner som venstresida angivelig skal ha "infiltrert" på 
linje med fagbevegelsen og tillitsmannsapparatet i Forsvaret (Lund-rapporten s. 
224).

Et av resultatene av Lund-kommisjonens arbeid var innsynsloven av 1. januar 
2000 som, på nærmere angitte vilkår, gir anledning til innsyn i 
overvåkingspolitiets arkiver og mulighet til å søke erstatning. Mange samer 
benyttet seg av retten til å få tilgang til opplysninger innhentet av 
overvåkningstjenesten. De opplysningene de har fått tilgang til tyder på at 
overvåkingsvirksomheten har hatt større omfang enn det kommisjonen i sin tid 
avdekket. 

NSR mener at Overvåkingspolitiet har bedrevet etnisk overvåking, og dette er 
et overgrep mot det samiske folket. Tidligere tiders holdninger har vist seg å ha 
større overlevelsesevne innen overvåkingsmiljøene enn man hadde antatt. De 
trusselbilder man i disse miljøene har operert med synes i mange tilfeller å ha 
vært svært overdrevet. Dette gir grunn til uro i de lag av befolkningen som 
historisk er blitt mistenkeliggjort og utsatt for negative tiltak. Mange samer 
føler utrygghet for at de kan ha vært utsatt for ulike former for overvåking. At 
den enkelte same selv har fått muligheten til å begjære innsyn, er ikke 
tilstrekkelig. Det kan ikke være den enkelte sames ansvar å synliggjøre 
overgrep som er gjort mot samene som folk. Det samiske samfunnet har krav 
på å få vite hva som har skjedd og på hvilket grunnlag.

NSRs landsstyre ber Sametinget ta et initiativ overfor Justisministeren for å 
sikre at alle relevante opplysninger om disse forholdene kommer på bordet. Det 
må igangsettes en granskning for å kaste lys over overvåkingsvirksomhet rettet 
mot den samiske befolkning, enkeltpersoner og samiske organisasjoner i den 
nære fortid. NSR mener at de nye opplysningene fra innsyn bekrefter at det har 
foregått en etnisk overvåkning av den samiske befolkning, og krever en full 
gjennomgang og innsyn i overvåkningen av den samiske befolkningen.
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