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1. Innledning 
 
Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra 21. februar 2005 til 9. juni 2006.  
 
Norske Samers Riksforbund avholdt det forrige landsmøtet 18.-20. februar 2005 i Alta. Som 
landsmøtearrangører sto Álttá Sámiid Searvi. Hovedtemaet på landsmøtet var sametingsvalget 
2005.  
 
NSR har i virksomhetsperioden prioritert Sametingsvalget høsten 2005. NSR gjennomførte en 
sjelden god og målrettet valgkamp og fikk inn 18 representanter alene og i samarbeid med SÁB 
(Samefolkets parti) i to kretser.  
 
Årets landsmøte avholdes 9.-11. juni 2006 i Deatnu/Unjárga. Lokale arrangører er Deanu Sámiid 
Searvi og Deatnogátti Sámiid Searvi. 
 
2. Organisasjonen 
 
2.1 Organisering 
NSR Norske Samers Riksforbund er, som navnet tilsier, et forbund av lokallag (Sámiid Searvi) i 
hele Norge. Landsmøtet i 2004 vedtok nye vedtekter og regler for listearbeidet i NSR. NSR er i dag 
organisert på følgende måte:  

• Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Landsmøtet fastsetter organisasjonens vedtekter, 
budsjett og velger tillitsvalgte. 

• Landsstyret leder forbundet mellom landsmøtene. 
• Arbeidsutvalget utøver myndighet på vegne av landsstyret. 
• Leder er forbundets øverste leder. 
• Ungdomsutvalget er valgt av landsmøtet med eget budsjett og arbeidsprogram. 
• Sekretariatet i Guovdageaidnu er landsstyret og ungdomsutvalgets sekretariat. 
• Sekretariatsleder er ansatt og rapporterer til landsstyret. 
• NSRs sametingsgruppa er en selvstendig enhet i organisasjonen og består av 18 

representanter valgt på NSRs valgprogram og på lister med NSR i navnet. 
Sametingsgruppa har eget organisasjonsnummer, styre og regnskap. 

• SOL - Samisk Studieutvalg er NSRs voksenopplæringsorganisasjon. SOL har eget 
organisasjonsnummer, styre og regnskap. 

 
2.2 Ny instruks for landsstyre 
Landsstyret fastsatte en egen instruks for landsstyret den 26.02.06. Denne instruksen har til formål 
å gi nærmere regler om landsstyrets arbeid, saksbehandling m.v. som ikke er vedtektsfestet for 
styrets del. Instruksen bør revideres med jevne mellomrom. 
 
2.3 Økonomi 
Resultatregnskapet for NSR for 2005 viser et overskudd på kr. 58.314. Driftsresultatet var et 
underskudd på kr. 94.987, mens netto finansposter viste et positivt resultat på kr. 153.301, 
hovedsakelig som et resultat av salg av aksjene i Sámi Áviisa AS (Áššu). NSRs egenkapital var per 
31.12.2005 på kr. 795.152. 
 
EGENKAPITALUTVIKLING NSR 
Årsavslutning 31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 



Nominell verdi 754 570 759 074 775 262 711 965 736 838 795 152* 
KPI-justert 
1.1.2006) 819 631 807 867 802 975 732 831 750 435 795 152 
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Regnskapsfører for NSR er Regnskapsservice Alta AS, mens revisor er Facta Revisjon Finnmark 
A/S. Landsstyret inngikk med virkning f.o.m. 1.1.06 ny avtale med Regnskapsservice Alta AS. 
 
2.4 Medlemmer 
Medlemmene i NSR er i hovedsak organisert gjennom lokallagene, som rapporterer om sitt 
medlemstall det foregående år innen 1. mars hvert år. Medlemstallet er grunnlag for driftstilskudd 
fra Sametinget. Utviklinga i medlemstallet siden 2002 har vært som følger: 
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• 2002: 742 medlemmer. 
• 2003: 950 medlemmer. 



• 2004: 1150 medlemmer. 
• 2005: 900 medlemmer (foreløpig anslag). 

 
For 2005 er ikke det endelige medlemstallet klart. Sekretariatet jobber videre med medlemstallet og 
vil legge inn de riktige tall når de er klare. Hvis dette ikke lar seg gjøre, tas tabellen ut fra 
årsmeldinga og legges muntlig frem på landsmøtet. 
  
2.5 Medlemsinformasjon 
Hjemmesidene til NSR (http://www.nsr.no) blir mye brukt til medlemsinformasjon. Det blir lagt 
ut nyheter der både fra lokallag, sametingsgruppe og NSR sentralt. Hjemmesidene er godt besøkt, 
og har fått gode tilbakemeldinger på det redaksjonelle innholdet. Vi har i hele perioden jobbet for å 
forbedre hjemmesidene. 
 
NSR bruker også SameNet, med egne konferanser for medlemmene, landsstyret, 
sametingsgruppa, ungdomsutvalget, parlamentarisk lederskap, valgprosjektet og lokallagene. I 
tillegg er det også en konferanse som er åpen for alle. 
 
I tillegg har NSR sentralt jevnlig sendt brev til lokallagene med informasjon om arbeidet i 
organisasjonen, og med oppfordring til å komme med innspill på diverse saker.  
 
Det er kommet tilbakemeldinger på at e-post ikke alltid kommer frem til lokallagene. Det må 
avklares hvorvidt kontakten mellom NSR sentralt og det enkelte lokallag skal skje digitalt, på 
papir eller begge deler. 
 
2.6 Deltakelse i forskningsprosjekt 
NSR deltar i forskningsprosjektet "IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll". 
Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd over en fireårsperiode (2003 til utgangen av 2006). 
Fokuset for prosjektet er hvordan IKT påvirker offentlige institusjoners og ideologiske 
organisasjoners oppbygging og virkemåte.  
 
3. Landsstyret 
 
3.1 Møtevirksomhet 
Landsstyret har avholdt følgende møter i perioden: 
Når Møte Hvor 
14.03.05 Landsstyremøte: Behandlet sak 14/05 Telefon 
29.04.05 Landsstyremøte: behandlet sakene 14-16/05 Tromsø 
23.-25.09.05 Landsstyremøte: behandlet sakene 16-21/05 Alta 
13.10.05 Landsstyremøte: behandlet sak 22/05 Telefon 
13.12.05 Landsstyremøte: behandlet sakene 23-26/05 Telefon 
10.1.06 Landsstyremøte: Behandlet sakene 1-6/06 Telefon 
25.-26.2.06 Landsstyremøte: behandlet sakene 9-21/06 Karasjok 
4.5.06 Landsstyremøte: behandlet sakene 22-26/06 Telefon 
19.-21.5.06 Landsstyremøte: behandlet sakene27-39/06 Tromsø 
9.6.06 Landsstyremøte: behandlet sakene Tana 
 
 
3.2 Landsstyret har bl.a. fattet vedtak i følgende saker: 



 Sluttføring av NSRs valgprogram for sametingsperioden 2005-2009. 
 Finnmarksloven 
 Organisasjonens oppfølging av landsmøtesakene og resolusjoner 
 Salg av NSRs aksjepost i Sámi Áviisa AS (Áššu). 
 Forhandlingene i forbindelse med konstituering av Sametinget etter valget. 
 Ledelse av organisasjonen frem til landsmøtet 2006. 
 Finnmarkseiendommens styre. 
 Rapport kvinnemidler 
 Plassering av finanskapital. 
 SOLs økonomiske situasjon 
 Etablering av samisk mediefond 
 Utnevnelse av og mandat for bypolitisk utvalg 

 
 

3.3 Utvalg 
Følgende utvalg er oppnevnt av landsstyret, sist ved suppleringsvalg i sak 20/05: 

 Fiskeriressursutvalget: utvalget ledes av Camilla Bratland, medlemmer er Gunn-Britt 
Retter, Nils Einar Mathisen og Alf Nystad. 

 Utvalget for naturbruk- og vern; utvalget ledes av Tor Mikalsen. Medlemmer er Viktor 
Trosten og Ellinor Marita Jåma. 

 Kulturpolitisk notat 
 
Landsstyret anser at utvalget for kulturpolitisk notat har oppfylt sitt mandat. Landsstyret har 
oversendt utvalgets notat til Sametingsrådet, som brukte disse i kunstmeldinga. Utvalget besto av 
Jarle Jonassen og Ingunn Utsi, med Áile Javo som sekretær. 
 
Landsstyret har endret arbeidsform når det gjelder faglige utvalg i NSR.  
 
Landsstyret ønsker i det videre arbeidet med politikkutvikling på bestemte felt å: 

• Identifisere politikkområdet og angi sentrale problemstillinger, 
• avgrense arbeidet nærmere i en oppdragsbeskrivelse,  
• finne og engasjere en hovedskriver for arbeidet,  
• bygge opp en faglig referansegruppe rundt hovedskriveren, 
• tildele ressurser i form av honorar til hovedskriver og møtekostnader for gruppa, 
• foreslå form og lengde på sluttresultatet (dokumentet) og 
• angi en tidsfrist for arbeidet. 

 
Landsstyret har i denne perioden nyttet metoden ved utarbeidelse av forslag til Bypolitisk plan, 
samt i forberedelsen av landsmøtesakene nordområdepolitikk og nordisk samekonvensjon. 
 
 
4. NSRs andre organ 
 
4.1 Lokallag 
Norske Samers Riksforbund har i dag 25 aktive lokallag fra Unjárga i nord til Oslo i sør. 
Lokallagene driver et viktig kulturarbeid i sine lokalsamfunn innenfor festivaler, konserter, kurs 
6.februara arrangement, drifts av samisk hus med mer. I perioden har Rana sameforening 
gjenopptatt sin aktivitet etter å ha ligget i dvale en periode. Også Kárášjoga Sámenuorat har 



gjenopptatt ungdomslaget etter å ha ligget uvirksom i flere år. NSR synes det er veldig positivt og 
viktig at det dannes nye foreninger og at tidligere lokallag gjenopptar sin virksomhet. Spesielt 
viktig anser NSR det når ungdomslag gjenopplives i organisasjonen. Det er samtidig viktig å sette 
inn tiltak for å få opp aktiviteten i allerede eksisterende lokallag, samt å øke medlemstallet i 
organisasjonen.  
 
 
4.2 Ungdomsutvalget. 
NSRs ungdomsutvalg ledes av, Kare Elle Partapuoli (DSS). Ungdomsutvalget legger frem egen 
årsmelding for landsmøtet i NSR. 
 
4.3 Samisk studieutvalg - SOL 
Leder av styret for SOL-Samisk Studieutvalg er, Anne Márjá Gaup Eira (MSS). SOL legger frem sin 
egen årsmelding for landsmøtet i NSR. 
 
4.4 Sametingsgruppa  
Etter sametingsvalget høsten 2005, konstituerte NSRs sametingsgruppe seg. NSRs parlamentariske 
lederskap består av Jánoš Trosten, leder, Rita Alise Porsanger og Ann Mari Thomassen. NSRs 
virksomhet i Sametinget går fram av Sametingets årsmelding for 2005. Sametingsgruppa holder en 
egen redegjørelse for landsmøtet.  
Sametingsgruppa har i mai 2006 fått utarbeidet regler og prosedyrer for NSRs arbeid i Sametinget. 
 
4.5 NSRs lederskap 
Følgende formelle møter har vært avholdt i NSR lederskap: 
 
 
Når Møte Hvor 
21.2.06 Lederskapsmøte Telefon 
26.2.06 Lederskapsmøte Karasjok 
31.3.06 Utvidet lederskapsmøte Tromsø 
10.5.06 Lederskapsmøte Karasjok 
21.5.05 Utvidet lederskapsmøte Telefonmøte 
NSRs ledere har jevnlig konsultert hverandre under arbeidet med finnmarksloven, 
sametingsvalget, konstitueringa av Sametinget, finnmarkseiendommens etablering samt 
organiseringa av arbeidet i Sametinget. 
 
4.6 Sekretariatet 
NSRs sekretariat er i Guovdageaidnu-Kautokeino. NSR, og Samisk Studieutvalg, SOL, leide 
lokaler av Studentsamskipnaden i Indre Finnmark i Gáhkorčorru 1 frem til 28.februar 2006. Fra 
1.mars 2006 er NSR og SOL å finne i nye lokaler i det gamle helsesenteret i Kautokeino. Lokalene 
eies av Kautokeino kommune. 
 
Marit Meløy Utsi er ansatt som hovedsekretær i Norske Samers Riksforbund i en åremålstilling på 
fire år fram til 01.08.2008. Fra 26.12.05 har hun 100% barselpermisjon fra sin stilling ved 
sekretariatet i Kautokeino. I Marit Meløy Utsis permisjonsperiode, 1.1.-31.12.06, er Heaika Skum 
engasjert som sekretariatsleder i NSR. Renholdere har vært Marie Louise Somby og Inga Karen 
Ellen Skum. 
 



4.7 Samerådet 
NSRs representanter i Samerådet er Áile Jávo med vara Aili Keskitalo og Geir Tommy Pedersen 
med vara Lars Andreassen. Etter valget av Aili Keskitalo som president i Sametinget, fikk hun 
innvilget fritak fra vervet. Som ny vara for Áile Jávo har landsstyret oppnevnt Káre-Elle 
Partapuoli. 
 
4.8 Valgkomiteen 
Nanna Thomassen (SSN)medlem, ble utpekt av landsstyret i sak 20/05 frem tikl landsmøtet 2006 
etter at medlem Inga Marit Ellen Sara (MSS) som ble valgt i 2005 for ett år trakk seg fra vervet pga 
at hun stilte på en annen konkurrerende liste under sametingsvalget, jf. paragraf 12 i vedtektene. 
 
5. Eierskap 
 
NSR er medeier i den samiske avisa Min Áigi og Beaivvaš Sámi Teáhter OS. NSR eier 195 av 5.112 
aksjer i Min Áigi AS, tilsvarende 3,81% etter kapitalutvidelsen. NSR har foreslått Torkel 
Rasmussen til styret, som ble valgt. 
 
NSR eier 5 % av aksjene i det samiske nasjonalteateret Beaivváš Sámi Teáhter. NSR er representert 
i styret med Asta Balto. 
 
NSR var medeier i Sámi Áviisa AS (Áššu) regnskapsmessig frem til 31.12.2005, da NSR solgte sine 
aksjer til Nordavis AS som bl.a. utgir Altaposten. NSR eide 32,5 % av aksjene i Áššu. NSR har vært 
representert i styret med Inga Margrete Eira Bjørn. NSRs landsstyre vedtok i februar 2006, etter en 
høringsrunde med lokallagene, å selge aksjeposten i Áššu til mediehuset Altaposten for kr 350.000. 
 
 
6. Tillitsvalgte 
 
NSRs landsstyre: 

• Aili Keskitalo (GSS) ble på landsmøtet i Alta februar 2005 gjenvalgt som leder av NSR i 2 
år. Hun var leder frem til 13.12.05, da hun fikk innvilget fritak fra vervet etter at hun ble 
valgt til president i Sametinget. 

• Martin Urheim (RSS), valgt som organisatorisk nestleder på Landsmøtet i 2005 for ett år. 
Fra 13.12.05 og frem til landsmøtet 2006 fungerer Martin Urheim som leder av NSR. 

• Jarle Jonassen (NTSS), politisk nestleder, valgt som politisk nestleder på Landsmøtet i 2005 
for to år. 

• Olav Andersen (IBSS), valgt som styremedlem av landsmøtet 2004 for to år. 
• Ing-Lill Pavall (Sálto NSR), valgt som styremedlem av landsmøtet 2004 for to år. 
• Ingrid Nordal (DGSS), valgt som styremedlem av landsmøtet 2005 for ett år. 
• Sametingspresident Aili Keskitalo møter i landsstyret fra 13.12.05. 
• Jánoš Trosten, parlamentarisk leder, møter i landsstyret fra 01.11.05. 
• Káre Elle Partapuoli, NSRs ungdomsutvalg, møter i landsstyret fra 21.02.05. 

 
 
Landsstyrets varamedlemmer: 
For Olav Andersen  For Ing-Lill Pavall:   For Ingrid 
Nordal: 
1. Ulf K. Eriksen  1. Christina Henriksen 1. Hugo Hansen  



2. Ingunn Utsi       2. 
Ingrid Jåma 
 
NSRs medlemmer av Sametingsrådet 
NSRs medlemmer i Sametingsrådet er Aili Keskitalo, Randi A. Skum og Jarle Jonassen. 
 
NSRs sametingsrepresentanter: 
Valgkrets 1 - Varanger:  Olav Dikkanen frem til valget høsten 2005. Etter valget møter 

Gunn Britt Retter som fast representant for NSR/SfP. 
 Berit Ranveig Nilssen frem til valget høsten 2005. Etter valget 

mistet NSR den ene av representantene i valgkretsen. 
Valgkrets 2 - Deatnu/Tana:  Jánoš Trosten ble gjenvalgt på fellesliste mellom NSR og SÁB. 
Valgkrets 3 - Kárášjohka:  Ragnhild Lydia Nystad frem til valget 2005. Etter valget møter 

Synnøve Solbakken Härkönen som fast representant for NSR. 
Valgkrets 4 - Guovdageaidnu:  Ole Henrik Magga frem til valget høsten 2005. Etter valget 

møter NSR med to faste representanter, Aili Keskitalo og 
Klemet Erland Hætta. 

Valgkrets 6 - Alta/Kvalsund:  John Harald Skum ble gjenvalgt. 
Valgkrets 7. - Nord-Troms:  Geir Tommy Pedersen frem til valget høsten 2005. Etter valget 

møter Tor Mikalsen som fast representant. 
Valgkrets 8 - Midt-Troms:  Randi A. Skum og Per-Bjørn Lakselvnes frem til valget høsten 

2005. Etter valget møter Randi A. Skum og Lene Hansen. 
Valgkrets 9 - Sør-Troms:  Ann-Mari Thomassen ble gjenvalgt. Valget ga NSR en økning 

i valgkretsen og Susanne Amalie Andersen møter som fast 
representant for NSR. 

Valgkrets 10 - Nordre Nordland:  Åge Nordkild frem til valget. Valget ga NSR en økning i 
valgkretsen og Kjersti Myrnes Balto og Roger Pedersen møter 
som faste representanter. 

Valgkrets 11 - Midtre Nordland:  Sven-Roald Nystø frem til valget. Valget ga NSR en økning i 
valgkretsen og Tone Finnessen og Miriam Paulsen ble valgt 
som faste representanter for NSR fra valgkretsen. 

Valgkrets 12 - Sørsameområdet:  Jarle Jonassen ble gjenvalgt. 
Valgkrets 13 - Sør-Norge:  Birger Nymo frem til valget. Valget ga NSR en økning i 

valgkretsen og Rita Alise Porsanger og Kirsti Guvsám ble 
valgt som faste representanter for NSR fra valgkretsen. 

 
NSR Ungdomsutvalg: 

• Káre-Elle Partapuoli (DSS), leder, ble valgt i 2005 for to år. 
• Beatrice Fløystad (Stuornjárgga Sámenuorak), nestleder, ble valgt i 2005 for to år. 
• Anta Jåma Jensen (OSS) , medlem, ble valgt i 2005 for to år. 
• Johan Ante Utsi (GSS), medlem, ble valgt i 2005 for ett år. 
• Ellen Cecilie Triumf (OSS); medlem, ble valgt i 2004 for to år. 

 
Vara til ungdomsutvalget: 

• Jack M. Nystad, (ÁSS) ble valgt i 2005 for to år. 
• Jo-Anders Sivertsen, (SSN) ble valgt i 2005 for to år. 
• Biret Margit Hætta, (MSS) ble valgt i 2005 for ett år. 
• Karen Kristine Fredeng Bårje, (RSS) ble valgt i 2005 for to år. 



• Runar Myrnes Balto, (SSN) ble valgt i 2004 for to år. 
 
Samisk Studieutvalg – SOL: 

• Ánne Márjá Gaup Eira, leder, ble valgt i 2004 for to år. 
• Kirsti Guvsám, medlem, ble valgt i 2005 for to år. 
• Per K. Grønnvoll, medlem, ble valgt i 2004 for to år. 

 
NSR valgkomite: 

• Jan Erik Henriksen (ÁSS), leder, ble valgt i 2005 for ett år. 
• Nanna Thomassen (SSN), medlem, ble utpekt av landsstyret i 2005 frem til landsmøtet 

2006, etter at medlem Inga Marit Ellen Sara (MSS) ble valgt i 2005 for ett år. Hun trakk seg 
fra vervet pga. at hun stilte på annen liste under sametingsvalget 2005. 

• Hugo Kalstad (Sálto NSR), medlem, ble valgt i 2005 for ett år. 
     
NSRs lokallag: Leder våren 2006 
Álttá Sámiid Searvi Brita Julianne Skum 
Bergen Sámiid Searvi Kristine Sara Hætta 
Deanu Sámiid Searvi  Solbjørg Ravna 
Deatnugátti Sámiid Searvi Trond Are Anti 
Davvinjárgga Sámiid Searvi  Ingunn Utsi 
Gáivuona Sámesearvi- NSR Tor Mikalsen 
Guovdageainnu Sámiid Searvi Marit Meløy Utsi 
Harstad og omegn Sameforening Nils Arne Rasmus 
Iinná ja bira Sámiid Searvi May Tove Johnsen 
Kárášjoga Sámiid Searvi Egil Utsi 
Oslo Sámiid Searvi Ellen Cecilie Triumf 
Máze Sámiid Searvi Ánne Márjá Gaup Eira 
Moskkavuotna/Ullsfjord NSR Nils Djupen 
Møre og Romsdal Sámiid Searvi Tor A. Dalseng 
Nord-Trøndelag Saemien Saervie Grethe Dunfjeld 
Porsánggu Sámiid Searvi Sigvald Persen 
Rahka ja biras Sámiid Searvi Lars-Ove Fjelldahl 
Rana Sameforening Ole Gunnar Leirvaag 
Romssa Sámi Searvi - NSR Anita Lervoll 
Sáltto sámesiebrre - NSR Wenche Nergård 
Senja og omegn sameforening Mildrid Pedersen 
Stuornjárgga Sámenuorak Beatrice Fløystad 
Sør-Trøndelag og Hedmark Saemien Saervie Aasta Joma Granefjell 
Unjárgga Sámiid Searvi Gunn Britt Retter 
Kárášjoga Sáme Nuorat Ul-Johan Partapuoli 
  
 
 
7. Sametingsvalget 2005 
 
Målsettinger for valget 
Målene for valgarbeidet var av landsstyret angitt til å være: 

• NSR skal vinne sametingsvalget og ha presidenten. 



• Minst 40% kvinner blant NSRs representanter etter valget i 2005 
• Minst to representanter under 30 år blant NSRs representanter etter valget 2005 
• Minst 50% gjenvalg blant NSRs sittende representanter. 

 
I de første utkastene til prosjektplan ble det også definert at NSR skulle få inn minst 17 
representanter på Sametinget. 
 
Måloppnåelse 
NSR har gjennomført en sjelden god og målrettet valgkamp foran valget 2005. Det kan vi 
konkludere med etter å oppsummere målsetningene med arbeidet. 
 
Mål om å vinne valget 
Norske Samers Riksforbund og lokale samarbeidslister fikk 18 av 43 mulige representanter inn på 
Sametinget. Det var 11 flere velgere som stemte NSR eller samarbeidslister enn AP. Dermed kan 
man si at vi ”vant valget” med 11 stemmer. Det er interessant å konstatere at også målsetningen 
om minst 17 representanter ble innfridd. 
 
Mål om å få sametingspresidenten 
Sametingspresidenten er Aili Keskitalo (NSR), så denne delen av målsetningene er innfridd. Dette 
er ikke kun et resultat av anstrengelsen i valgkampen, fordi dette i stor grad ble oppfylt i forhold 
til arbeidet med å få i stand en samarbeidsavtale som gav grunnlag for flertall siden resultatet var 
så jevnt. Forhandlingene ble ledet av Geir Tommy Pedersen, og landstyret var oppdragsgiver. 
Valgforberedelsene- og gjennomføringen sikret likevel at NSR hadde et reelt 
forhandlingsgrunnlag.  
 
Kvinnemålsettingen 
NSRs sametingsgruppe består av 18 innvalgte representanter hvorav 12 kvinner. Det innebærer at 
det ble valgt inn 67% kvinner blant NSRs representanter. Første gang hadde Sametinget ved 
konstitueringen i 2005 en kvinneandel på 51% , noe som må sies å være unikt i et folkevalgt 
organ/parlament på verdensbasis. Det var krav i NSRs regelverk at minst en av hvert kjønn skulle 
nomineres på de to øverste plassene. Oppmerksomheten om den store skjevheten i fordelingen 
blant kjønnene i det tidligere sameting gjorde at lokallagene anstrengte seg for å nominere kvinner 
på topp. NSRs Ragnhild Lydia Nystad fikk Finnmark fylkeskommunes likestillingspris for 2005 for 
kvinneandelen som begrunnelse. Hun har gjennom flere år gjort en betydelig innsats for å sette 
fokus på viktigheten av balansert kjønnsrepresentasjon i Sametinget og iverksatt flere kampanjer.  
 
Gjenvalgsmålsettingen 
6 av NSRs 14 representanter i 2001-2005 stilte til gjenvalg og ble valgt. Det gir en gjenvalgsprosent 
målt i forhold til forrige sametingsgruppe på 46%, noe som er 4% under målsettingen. I tillegg 
meldte en annen representant overgang til NSR og ble gjenvalgt. 7 av de 18 representantene som 
kom inn på Sametinget ved valget i 2005 hadde altså sittet på Sametinget tidligere, tilsvarende 
39%. 
 
Ungdomsmålsettingen 
Det ble valgt inn 3 representanter under 30 år blant NSRs toppkandidater. Det betyr at også denne 
målsetningen ble innfridd gjennom NSRs valgarbeid. NSRs ungdomsutvalg, som gjorde en meget 
god jobb or organiserte blant annet SMS-vervekampanjer, egne seminarer og skolevalgene, og som 
fikk stor betydning i denne sammenhengen. En vital og dyktig ungdomsorganisasjon er meget 



viktig for å sikre NSRs videre fremtid som den viktigste premissleverandøren i samepolitikken i 
Norge. 
 
Organisering 
Landsstyret etablerte et eget valgprosjekt i april 2004. Valgprosjektet ble ledet av Silje K. Muotka. 
19 august 2004 ble det etablert 4 delprosjekter. 

1. Manntall, som ble ledet av Marit Einejord. 
2. Program og politisk regnskap, som ledet av Sigbjørn Skåden. 
3. Kandidater, som ble ledet av Vivi Pedersen. 
4. Medieprofilering, som ikke kom i gang med arbeidet. 

 
Leder for delprosjektet sammen med prosjektleder utgjorde kjernen i valgprosjektet og gjorde en 
uvurderlig innsats i forhold til forberedelse av valget. Totalt ble 16 personer foreslått inn i 
valgprosjektet, men ikke alle kom i gang med arbeidet.  
 
Fra 1. mai 2005 ble valgprosjektet omorganisert. Det ble etablert en mindre og beslutningsdyktig 
valgorganisasjon. Det var dette apparatet som fungerte i selve valginnspurten.  

• Geir Tommy Pedersen ble ansatt som valgkoordinator i full stilling, og koordinerte bl.a. 
presidenten reiseplan og redigerte valgavisa. 

• Organisatorisk nestleder, Martin Urheim hadde kontakt med eksterne leverandører. 
• De to forannevnte samt Silje K. Muotka utgjorde det besluttende organ når det gjelder 

valget. 
• Det ble utarbeidet eget budsjett for valgarbeidet. 
• Det ble etablert et valgressursutvalg med bl.a. Silje Muotka, Sigbjørn Skåden, Marit 

Einejord som fortsatte arbeidet 
 
NSR valgstyrer: 
NSRs valgstyrer på kretsnivå er oppnevnt av lokallagene i kretsen, og har ansvar for å planlegge, 
organisere og gjennomføre valgarbeid til sametingsvalget i kretsen. Valgstyrene ble oppnevnt 
innen 01.09.04 med funksjonstid ut valgåret. Valgstyrene skal avgi en rapport om valgarbeidet i sin 
krets innen 31.12.2005. Sametingsgruppa har gitt kr. 10.000 per valgstyre i etterbevilgning for vel 
utført valg. Valgkretsenes leder har vært: 
 
Valgkrets Leder 
1 Varanger Berit Ranveig Nilssen 
2 Tana John Trygve Solbakk 
3. Karasjok Egil Utsi 
4. Kautokeino Ánne Márjá Gaup Eira 
5. Porsanger Sigvald Persen 
6. Alta/ Kvalsund Brita Julianne Skum 
7. Nord-Troms Mary Mikalsen Trollvik 
8. Midt-Troms Mildri Pedersen 
9. Sør-Troms Olav Andersen 
10. Nordre-Nordland Åge Nordkild 
11. Midtre-Nordland Tone Finnesen 
12. Sørsameområdet Kristin Sara 
13. Sør-Norge Tor Dalseng 
 


