Samarbeidsavtale mellom NSR/NSR-SáB, JSL, ÅaSG og Sp for sametingsperioden 2017-2021,
revidert 1.10.2019 og gjelder for resten av valgperioden

1. Det politiske grunnlaget for samarbeid
Partene slutter seg ved Sametingets konstituering til en felles tiltredelseserklæring som
uttrykker politisk profil og prioriteringer i perioden. Tiltredelseserklæringen vil ikke kunne
omfatte alle saker eller saksområder, men vil uttrykke en politisk retning. Ut over dette vil
gruppene måtte bidra i politikkutviklingen i samarbeidets og samholdets ånd.
2. Samhandling og kommunikasjon
Samarbeidspartnerne gjennomfører felles gruppemøter i forkant av Sametingets komite- og
plenumsmøter. Eventuelle fellesutgifter slik som f.eks. tolking fordeles proporsjonalt mellom
gruppene. NSRs gruppeledelse leder de felles gruppemøtene.
Det etableres et samarbeidsforum med månedlige møter (gjerne via telefon/skype) mellom
gruppelederne i posisjonsgruppa, sametingsrådets medlemmer og eventuelle politiske
rådgivere. Disse møtene skal brukes til informasjonsutveksling om aktuelle politiske saker og
prosesser, innspill fra sametingsgruppene og til andre saker som berører det politiske
samarbeidet. De enkelte gruppene dekker sine egne utgifter til disse møtene. Kontakt når
det gjelder saker kan selvfølgelig også skje utenom disse møtene, men møtene skal sikre
jevnlige oppdateringer til alle gruppelederne samtidig. Sametingspresidenten eller den hun
utpeker har ansvaret for å kalle inn til samarbeidsforumet. Samarbeidsforumet kan utvides til
å omfatte flere om sakene skulle tilsi det. Om man identifiserer saker som krever en særskilt
oppfølging så avtales det på disse møtene.
Innenfor posisjonsgruppa dannes det et primærnæringsutvalg med representasjon fra alle
gruppene i samarbeidet. Dette utvalget skal gi innspill til politikkutvikling i forhold til
primærnæringene. Utvalget ledes av Senterpartiet. Gruppene dekker sine egne utgifter til
deltakelse i utvalget, eventuelle fellesutgifter dekkes proporsjonalt etter gruppas størrelse.
En politisk rådgiver fungerer som sekretær for gruppa.
Dette politiske samarbeidet krever god kommunikasjon om politiske saker, og lojalitet til
felleskapet i posisjonsgruppa. Tydelige kommunikasjonslinjer og ansvarsfordeling vil styrke
samarbeidet, men det bør også tilrettelegges for at vi alle kan bli godt kjent med hverandre.
Her har vi alle et ansvar for å bygge et felleskap vi kan trives i og føle oss trygge i.
Et forpliktende politisk samarbeid i en posisjonsgruppe inkluderer også respekt for og
samhandling med andre politiske grupper på Sametinget. I mange saker vil det være i det
samiske samfunnets interesse å ha et bredt flertall bak Sametingets vedtak. Våre
rådsmedlemmer, politiske rådgivere, gruppeledere og sametingsrepresentanter har også et
ansvar for å være lydhøre, og vurdere innspill fra opposisjonsgruppene på Sametinget.
Etter nærmere avtale kan det åpnes det for observatører på felles gruppemøter. Det skal
varsles ved møtestart om hvem som besøker gruppa. Det forutsettes at observatører har
respekt for samarbeidet, og at det ikke spres informasjon eksternt om interne prosesser og
debatter. Det skal gjensidig varsles om forfall, og om vararepresentanter møter. De enkelte

partiene har et ansvar for å forberede sine vararepresentanter, men alle
samarbeidspartnerne skal være behjelpelige med å ta godt imot og veilede
vararepresentanter.
Fraksjonene i fagkomiteene må ta et selvstendig ansvar for en ansvarlig saksbehandling i
komiteer og i plenum, både for avklaringer med ansvarlig rådsmedlem og med andre
grupper. Samarbeidsgruppas størrelse gjør det vanskelig å behandle alle problemstillinger i
alle saker i gruppa. Representanter som har innspill til saker i andre fraksjoner har selv
ansvar for å ta kontakt med den rette fraksjonen.
3. Politiske posisjoner
Fordelingen av politiske posisjoner skal så godt det er mulig gjenspeile styrkeforholdet i
samarbeidet. Gruppene vil bli invitert til å komme med forslag ved oppnevninger.
Ved forholdstallsvalg til Sametingets komiteer o.l. stiller partene på samme liste.
Sametingspresidenten utpeker et råd bestående av fire rådsmedlemmer, tre fra NSR og et fra
samarbeidspartnerne. Berit Marie Eira fra JSL har hatt denne rådsplassen i to år, og fra og
med 1.1.2020 utpekes Hans Ole Eira fra Senterpartiet.
Sametingspresidenten oppnevner to rådgivere. Tiltredelse og stillingsprosent avtales
særskilt.
JSL skal ha nestleder i Nærings- og kulturkomiteen, SP skal ha leder i Plan- og
finanskomiteen.
Posisjonsgruppa vil ha en egen prosess i forkant av styreoppnevning til FeFo, gjerne i dialog
med opposisjonen, der formålet er å samordne valgene og sikre bred kompetanse blant
Sametingets medlemmer i FeFo-styret.
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