
 
 
 
 
 
 

Landsstyrets møteprotokoll 
Norgga Sámiid Riikkasearvi –  NNSSRR – Norske Samers Riksforbund 

13.10.05 
Telefonmøte 

 
Deltagere: Aili Keskitalo, Martin Urheim, Sven-Roald Nystø, Kare-Elle Partapuoli, Ing-Lill 
Pavall, Olav Andersen, Berit Ranveig Nilssen, Ingrid Nordal.  
Fra forhandlingsutvalget: Geir Tommy Pedersen, Randi A. Skum.  
Hovedsekretær: Marit Meløy Utsi.  
 
Sak 22/05 Sametingsvalget – forhandlinger 
 
Under forhandlingene er det blitt stilt krav om at visepresident. Landsstyret må ta stilling til 
om NSR kan godta dette kravet. 
 
Aili Keskitalo fremmet følgende forslag til vedtak: Landsstyret godtar kravet om å gi fra seg 
visepresidenten. 
 
Vedtatt mot 1 stemme. 
 
Protokolltilførsel fra Olav Andersen: 
 
 
Vedtatt mot 1 stemme     
 
 
 
 



PROTOKOLLTILFØRSEL 
 
Landsstyret ble kun forelagt spørsmålet om posisjoner i Sametinget, mens politiske saker var 
helt utelatt.  Det er beklagelig at landsstyret kun blir forelagt spørsmålet om posisjoner, mens 
det politiske innholdet i avtalen ikke kommer til debatt. 
 
I en forhandlingssituasjon hvor muligheten for å havne i opposisjon i Sametinget er til stede 
vil en debatt om gevinster og tap for NSR som organisasjon være av stor viktighet. Når det er 
snakk om kostnader for NSR,  er tap av posisjoner og frykt for å miste organisasjonsstøtte et 
for snevert utgangspunkt for en debatt. 
 
I nevnte forhandlinger er motparten kommet med krav om posisjoner som langt overstiger 
deres rettmessige krav til slike posisjoner. I en slik situasjon  ville det fra NSR`s side være 
mest redelig og hensiktsmessig å avvise disse kravene og heller stå på sitt tilbud selv om også  
disse overstiger de krav om posisjoner som valgresultatene skulle tilsi.   
 
NSR har en samarbeidsavtale med lister som mangler et helhetlig samisk syn.  Lister som er 
opprettet for snevre næringsinteresser og avgrensede  geografiske områder  har selvsagt ikke 
evnen til å se det samiske samfunn  i en større sammenheng. 
 
På denne bakgrunn ville det være naturlig å avvise krav fra motparten om  så stor innflytelse i 
sametingsrådet, og heller opprettholde  kompromisstilbudet. 
 
Olav Andersen 
 
 
 
 
 
 


	051005 Protokoll - LS møte.pdf
	051013 Protkolltilførsel.pdf
	PROTOKOLLTILFØRSEL


