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Følgende tas inn som ny paragraf i partiets vedtekter:  

Senterpartiets samepolitiske organisering 

Senterpartiets samepolitiske landsmøte 

1. Senterpartiets samepolitiske landsmøte er partiets høyeste samepolitiske myndighet. 

Samepolitisk landsmøte avholdes før jul i mellomvalgår. Innkalling skal sendes ut minst tre 

måneder før møtet.  

2. Samepolitisk landsmøtes sammensetning 

a) Samepolitisk råd 

b) Sametingsrepresentanter 

c) Inntil fem delegater fra hver av Sametingets syv valgkretser valgt av kretsstyrene 

d) Sekretær i samepolitisk råd møter med tale- og forslagsrett 

e) Senterpartiets representanter i Sametingsrådet  

3. Delegatenes diett- og oppholdsutgifter dekkes av samepolitisk råd. 

4. En fullmaktskomité på tre medlemmer valgt av samepolitisk råd går før landsmøtet gjennom 

utsendingenes fullmakter, som må være innsendt til rådet senest åtte dager før møtet. 

5. Saker som ønskes behandlet må være innkommet samepolitisk råd senest to måneder før 

samepolitisk landsmøte. Oversikt over innkomne saker blir sendt til kretsstyrene.  

6. Samepolitisk landsmøte bestemmer selv sin forretningsorden og saksliste, som skal 

inneholde: 

a) Valg av dirigenter og sekretærer 

b) Valg av to utsendinger til å underskrive protokoll 

c) Innstilling fra fullmaktskomiteen 

d) Melding om samepolitiske råds virksomhet 

e) Melding om samepolitiske råds økonomi. Regnskapet skal være revidert av registrert 

eller statsautorisert revisor 

f) Melding om sametingsgruppas virksomhet og den politiske situasjonen i Sametinget 

g) Samepolitisk råds innstilling om behandling av innkomne forslag 

h) Behandling av partiets sametingsprogram og innspill til partiets prinsipp- og 

handlingsprogram.  

i) Uttalelser 

j) Valg 

1. Leder 

2. Et rådsmedlem fra hver valgkrets med personlig vara  

3. Tre utsendinger med varamedlemmer til Senterpartiets landsmøte  



4. Valgkomité på fem medlemmer.  

Valgene gjelder for to år. Alle personvalg gjennomføres skriftlig eller elektronisk. Rådet konstituerer 

seg selv med valg av leder og nestleder.  

Vedtak på samepolitisk landsmøte blir gjort med alminnelig flertall i alle saker. Samepolitisk 

landsmøte er beslutningsdyktig når minst 2/3 av delegatene er til stede.  

Senterpartiets samepolitiske råd 

Mellom de samepoliske landsmøtene er samepolitisk råd Senterpartiets høyeste samepolitiske 

organ. Samepolitisk råd skal være bindeleddet mellom kretsene og sametingsgruppa.  

Samepolitisk råds sammensetning.  

Representantene blir valgt av det samepolitiske landsmøte. I tillegg møter gruppeleder på 

sametingsgruppa med fulle rettigheter. Sekretær i samepolitisk råd møter med forslags- og talerett.  

Leder, nestleder og parlamentarisk leder i sametingsgruppa danner til enhver tid arbeidsutvalget 

(AU). Ansatt sekretær møter med tale- og forslagsrett. I saker som krever rask behandling, har AU 

fullmakt til å ta avgjørelser.  Slike avgjørelser skal straks meddeles rådets medlemmer. 

Sametingsvalg 

Kretsene skal stille lister til sametingsvalget i henhold til Sametingets frister. Kretsene nedsetter 

nominasjonskomité og avholder nominasjonsmøte selv. Målet er å stille liste i alle kretser.  

Ved sametingsvalg nedsetter samepolitisk råd et forhandlingsutvalg. Dette skal skje i god tid før 

valget. Forhandlingsutvalget involverer sametingsgruppa i forhandlingene etter valgresultat. Rådet 

skal godkjenne eventuelle forhandlingsresultater.  

I sametingsvalgår innkaller samepolitisk råd til ekstraordinært landsmøte for valg av 

presidentkandidat, etter at nominasjonen i kretsene er gjennomført. 

Samepolitisk råd nedsetter en programkomité bestående av 5 medlemmer i tillegg til ansatt 

sekretær. Komiteens sammensetning bør ta hensyn til alder og geografi.  

Programkomiteen utarbeider et forslag som sendes på høring til kretsstyrene. Det endelige 

programmet vedtas i et møte bestående av samepolitisk råd og de to øverste kandidatene på hver 

valgliste.   

Sametingsgruppa 

Sametingsgruppa konstituerer seg selv med parlamentarisk leder og eventuelt nestleder innen 

rimelig tid før Sametingets konstituerende møte. 

Sametingsgruppa har ansvar for at kretsene og samepolitisk råd jevnlig innkalles til møter i forkant av 

Sametingets komitéuke, og plenumsuke ved behov.  

 

 

 



Kretsstyrene 

Valgkretsene velger et kretsstyre bestående av 3-5 medlemmer i tillegg til varaer. Valgbare må være 

medlemmer av Senterpartiet og være innskrevet i sametingets valgmanntall.  

Kretsene skal behandle og fremme saker på vegne av valgkretsen og kan gjennom samepolitisk råd 

løfte saker til Sametinget og øvrige organer i Senterpartiet.  

Kretsstyret har ansvar for å kalle inn til årsmøte innen november.  

 

Økonomi 

Senterpartiets hovedorganisasjon og samepolitisk råd har det økonomiske og administrative ansvaret 

for det samepolitiske arbeidet. Valgkamptilskuddet som Sametinget betaler til listene før valget skal 

gå til samepolitisk råd. Gruppemidlene på Sametinget forvaltes av sametingsgruppa.  

 


