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1.0 Inledning	  
 
Norske Reindriftsamers Landforbund (NRL) har i sin styrelse fattat beslut om att göra en över-
syn av NRL:s organisation. Ett organisationsutskott har utsetts bestående av: 
 

• Per John Anti, Nestleder 
• Odd Erling Smuk, Styrelseledamot 
• Lars Aage Brandsfjell, Leder Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag. 

 
Efter diskussioner har organisationsutskottet avtalat med Stiftelsen Protect Sápmi (Pro-
tect) om att vara behjälplig i detta arbete. 
 
Inom ramarna för uppdraget skall Protect utföra följande: 
 

• Genomlysning av den nuvarande organisationen 
• Förslag till formulering av vision, operativ inriktning och insatsområde för NRL 
• Förslag till ny organisation av NRL, inklusive; 

o Medlemsorganisationen 
§ Fylkes- og lokallag 

o Förbundsstyrelsen 
o Sekretariatet 

• Förslag på ändringar av vedtekterna 
 
Uppdraget skall redovisas till organisationsutskottet 20 maj 2014 och till NRL:s styrelse 
21 maj 2014. Uppdraget genomförs av Anders Blom, ordförande i Protect. 
 

2.0	  Bakgrund	  
 
Rennäringen är en av Europas äldsta näringar. Det finns beskrivningar av denna näring i 
form av hällristningar som är över 7000 år gamla 
 

 
 
Bild: Rengärde i Alta, Norge år 5 200 före Kristus/Rengärde i Jijnjevaerie, Sverige,  januari 2014 
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Rennäringen har överlevt genom årtusendena genom en hög grad av anpassningsför-
måga. De senaste årtiondena har dock denna närings förmåga att anpassa sig mött större 
utmaningar/utfordringer än vad som tidigare varit fallet.   Exploateringarna   och   kon-‐
kurrensen  om  marken  inom  Sápmi  har  idag  nått  historiskt  omfattande  nivåer.  Med  
den  exploaterings/intrångstakt  som  idag  pågår  inom  hels  Sápmi  så  kommer  inom  
en  30-‐års  period  upp   till   80  %  av   rennäringens  kärnområden  att   vara   starkt  på-‐
verkade  av  exploateringar1.  Förhållandet  är  liknande  inom  hela  det  arktiska  områ-‐
det.      
 
För att rennäringen skall kunna hantera sina utmaningar/utfordringer väl så krävs det att 
vi mobiliserar alla våra krafter. En mobilisering för rennäringen innebär också en avgö-
rande insats för att långsiktigt säkra den samiska kulturen och bevara den samiska statu-
sen som urfolk. Rennäringen har överlevt under mycket lång tid genom sin inneboende 
kraft. Med gemensamma ansträngningar så skall denna överlevnad fortsätta i oöver-
skådlig tid. Den fråga vi måste ställa oss är om vi idag inom NRL är rätt rustade för 
denna mobilisering?  
 
En framtida rennäring måste bygga på att vara både livskraftig och hållbar. Vad är då 
livskraft och vad är hållbarhet? En näring som med kraft klarar av att hantera utmaning-
ar kan sägas vara livskraftig, hur länge näringen får leva i välmåga är däremot mera ett 
hållbarhetsfenomen.  Självklart står såväl livskraft som hållbarhet i nära relation till 
varandra. En hållbar rennäring som inte är livskraftig kommer inte att överleva, en livs-
kraftig rennäring som inte är hållbar kommer även den att gå sin undergång till mötes. 
 
Den övergripande målsättningen i den norska Reindriftspolitiken är att skapa en bär-
kraftig reindrift. Detta finns beskriven i St. meld.nr. 28 (1991 – 1992) ”En Bærekraftig 
Reindrift” och i Stortingets Innst. S. nr. 167 (1991 – 1992). I dessa dokument konstate-
ras att en bärkrafrig reindrift förutsätter både ekonomisk, kulturell och ekologisk bär-
kraft. I Meld. ST. nr. 9 (2011 – 2012) beskrivs också ett antal möjliga indikatorer för 
den övergripande målsättningen. 
 
 
 

       
 
 

                                                             
1 The International Centre for Reindeer Husbandry, Kautokeino, Norge 
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På Landsmötet i Kautokeino 2013 så beslutades om en Strategiplan för perioden 2013 – 
2018. 2I denna plan så ger NRL sin tillslutning till Regeringens/Stortingets mål om en 
bärkraftig reindrift. NRL menar dock att det finns behov för en helhetlig analys av vilka 
kriterier som skall ligga till grund för att uppnå en økonomisk, økologisk og kulturell 
baerekraft. 
 
Efter ändringar i den norska Reindriftsloven (RDL) 2007 är siidan  den primära bäraren 
av renskötselns egendomsrätt till land, även om ett reinbeitesdistrikt också kan repre-
sentera renskötselns rättigheter i vissa fall. Detta innebär att när vi diskuterar bärkraft så 
måste detta, för att vi skall vara framgångsrika, engagera alla rättighetshavare. Det är 
inte längre tillräckligt att enbart föra dialogen med distrikten, siidan måste också få en 
tydligare position i vårt framtida arbete. I arbetet med att analysera bärkrafts begreppet 
så må analysen således ske på siidanivå.  
 
En traditionell samisk beskrivning av renskötseln skulle i, likhet med regeringens trede-
lade bärkraftsmålsättning, också kunna beskrivas i tre delar; renen, landskapet och 
människan. Man kan säga att rennäringen vilar på dessa tre ben. Sågas ett utav dessa 
ben av så kommer det inte längre vara en samisk renskötsel som vi känner den. 
 
Renskötseln tål dock förändringar. Om målet är att bevara och utveckla den samiska 
renskötseln, så är det dock viktigt att man förstår den helheten som den samiska 
renskötseln vilar på. Det går helt enkelt inte att vidta åtgärder utan en förståelse för ren-
näringens markutnyttjande, renens behov och den kultur människorna inom renskötseln 
är bärare av.  
 
När man närmar sig en problemställning som berör renskötseln (t.ex. inngrepp i bei-
teland) så måste man inse att detta ingrepp berör alla dessa tre delar. Om landskapet blir 
påverkat blir renen det också. Blir renen påverkad blir människan också påverkad. Om 
ett intrång innebär att renarna undviker området och på så sätt sprids för att hitta bra 
bete, innebär det också merarbete för människan. Merarbete i sin tur innebär högre ar-
betsbelastning vilket påverkar den fysiska hälsan såväl som den psykiska.  
 
Vad behövs det då för att förvalta och utveckla den samiska renskötseln för framtiden?  
 
Vad behöver vi bl.a. arbeta med för att förvalta landskapet ?: 
 

• Ett bra skydd mot exploateringar av marken och landskapet, inklusive 
rättsligt skydd  

• Delaktighet i beslut som påverkar markens användning  
• Utveckla egna  markanvändningsstrategier som bl.a. innebär; 

§ Varsamhet i den egna förvaltningen av marken 
§ Förståelse för klimatförändringar  

 
Vad behöver vi då bl.a. arbeta med  för att ombesörja renens behov?: 
 

• En god hjordstruktur som bl.a. säkerställer en framtida hållbar ren-
hjord 

                                                             
2 Strategiplan for NRL for perioden 2013 – 2018; Antagen på Landsmöte i Kautokeino 14 – 15 juni 2013. 
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• Acceptabelt rovdjurstryck 
• Goda metoder att hantera renen 
• Tillgång till bete och betesmarker av tillräcklig omfattning 
• Tillgång till betesro 
• Tillgång till sammanhängande marker 
• Påverka renens naturliga beteende så lite som möjligt  

 
Vad behöver vi då bl.a. arbeta med för att förvalta människan/ renskötarnas behov? : 
 

• Acceptans från det övriga Norska samhället 
• Rättsligt skydd 
• Möjlighet att kunna leva ekonomiskt på renskötseln; 

§ Utveckla företagskunnandet 
§ Arbeta för goda köttpriser och bra köttkvalitet 
§ Sörja för att generationsskiften så att ungdomarna får plats 
§ Möjlighet för utbildning av renskötarungdom 

• Bevarandet av traditionell kunskap/ renskötarkompetensen 
• Stödja en varsam förnyelse av renskötseln   
• Bevarande av kulturen samt den samiska värdegrunden.  
• God hälsa, såväl fysisk som psykisk 

 
 

 
 
Bild: Människan, renen och landskapet3 
 
I sitt Strategidokument för perioden 2013 – 2018 har NRL lyft många av de frågor som 
nämns i denna text. Strategidokumentet är ett mycket ambitiöst dokument som utpekar 
såväl mål som tiltak i NRL:s arbete. I planen skrivs att NRL vil bygga sitt arbete på: 
 

                                                             
3 Foto: Carl-Johan Utsi, Anders Blom 
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Målet med NRL:s arbete skall vara: 
 

 

 
 
Rennäringen är inte bara en kulturell och traditionell näring utan den är också en 
affärsverksamhet. Rennäringen kan därför också beskrivas i marknadsekonomiska 
termer: 
 

                                  
 
Har vi inom NRL idag kompetens så att vi både kan kan bedöma om vi närmar oss ren-
näringen i ett traditionell perspektiv och i ett marknadsperspektiv? Har vi lika klart för 
oss ”kundens” behov som renskötarens behov? Kontrollerar vi produktionen så att vi 
kan vidmakthålla en god kvalitet och en förutsägbar leveranssäkerhet? Har vi kontroll 
på våra kostnader så att vi i slutändan kan tjäna pengar på vår affär? 
 
Beskrivningarna ovan kan ses som ett exempel men vad vi inom NRL måste ta ställning 
till.  Har vi har en organisation som är rustad för att ta sig an de utmaningar som ligger 
framför oss. NRL är en mycket viktig organisation, det är nu dags att ta ledningen, bli 
en Njunjus, i arbetet med att leda den norska rennäringen in i framtiden. För att kunna 
göra denna mobilisering måste vi självkritiskt granska vår verksamhet och våga komma 
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med förslag till förändringar. Att fatta beslut om strategier för framtiden utan att också 
ha en organisation som kan hantera dessa strategier är dessvärre inte ett utryck för en 
stark organisation. 
 
 

2.1 Något om utvecklingen inom reindriften 
 
Reindriftens utveckling kan mätas på många sätt. En måte är den mätning som Reind-
riftsförvaltningen gör vart år. I diagrammet nedan beskrivs en ekonomisk utveckling 
under åren 2008 - 2012 som inte är positiv. De produktionsbaserade inntekterna har 
minskat, statstillskuddet har också minskat medan erstatningen har ökat för tap av rein 
medan erstatningen för arealingrepp har minskat ! 
 
 

 
 

 
 
 

320	  255	   335	  194	   333	  611	   299	  443	   277	  972	  

0	  
100	  000	  
200	  000	  
300	  000	  
400	  000	  

1	   2	   3	   4	   5	  

KR
O
N
O
R	  

2008	  -‐	  2012	  

SUMMA	  INNTEKTER	  

Serie1	  

133	  968	  
159	  205	   172	  707	   163	  416	   164	  304	  

0	  

50	  000	  

100	  000	  

150	  000	  

200	  000	  

1	   2	   3	   4	   5	  

KR
O
N
O
R	  

2008	  -‐	  2012	  

SUMMA	  KOSTNADER	  



        ORGANISATIONSRAPPORT 

Klass/Classification: Dok ansv/Doc resp Datum/Date:        Dok.nr./Doc. nr: Sida/Page 

KONFIDENTIELL ANBL……..……2014-05-09  9(40) 

 
 
 
Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2008-11, samt budsjett 2012 (1 000 kroner)4 
 

 
 

                                                             
4 http://www.reindrift.no/asset/6570/1/6570_1.pdf 
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Regnskapsposter 2008 2009 2010 2011 2012
Produksjonsbaserte	  inntekter: 161	  086 182	  536 174	  259 142	  660 136	  034
Kjøtt	  og	  biprodukter 158	  257 146	  833 141	  201 117	  554 104	  130
Endring	  i	  reinhjordverdien -‐16	  721 8	  078 3	  696 -‐3	  905 2	  894
Binæringsinntekter 3	  871 5	  800 6	  077 3	  582 3	  582
Andre2 15	  680 21	  826 23	  284 25	  429 25	  429
Statstilskudd: 87	  101 84	  973 87	  198 76	  878 65	  837
Ordinære	  tilskudd 54	  691 53	  143 57	  824 53	  367 43	  151
Andre	  tilskudd 19	  587 19	  186 15	  391 12	  078 13	  219
Ekstraordinære	  tilskudd 1	  357 0 0 463 579
Tilskudd	  til	  binæringer 2	  390 3	  091 4	  082 1	  664 1	  673
Verdiskapningsprogram 4	  076 2	  222 2	  830 1	  949 235
Tiltak	  mot	  radioaktivitet 631 935 837 1	  532 828
Konfliktdempende	  tiltak	  rovvilt 4	  369 6	  396 6	  233 5	  825 6	  151
Erstatninger: 72	  068 67	  685 72	  155 79	  904 76	  101
Tap	  av	  rein 60	  703 63	  460 66	  082 76	  098 71	  400
Arealinngrep 11	  365 4	  225 6	  073 3	  806 4	  701
Sum	  inntekter: 320	  255 335	  194 333	  611 299	  443 277	  972
Kostnader:
Driftsenhetenes	  kostnader 108	  586 128	  124 139	  307 130	  724 131	  434
Felleskostnader 16	  777 21	  471 25	  601 23	  799 23	  929
Kostnader	  i	  tamreinlag 8	  605 9	  610 7	  799 8	  893 8	  941
Sum	  kostnader: 133	  968 159	  205 172	  707 163	  416 164	  304
Vederlag	  for	  arbeid	  og	  kapital 186	  287 175	  989 160	  905 136	  027 113	  668
Renter	  på	  lånt	  kapital 11	  774 6	  573 8	  354 9	  720 9	  666

Totalt	  (1.000	  kr) 174	  513 169	  416 152	  551 126	  307 104	  002
Per	  årsverk	  (kr) 170	  924 166	  912 152	  998 122	  891 102	  077
Per	  siidaandel	  (kr) 296	  791 291	  593 265	  285 213	  605 178	  821
Sum	  årsverk 1	  021 1	  015 997 1	  028 1	  019
Ant.siidaandeler3 588 581 575 591 582

Vederlag	  for	  arbeid	  og	  egenkapital:
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Den utveckling som statistiken ger uttryck för ställer ett antal frågor. Om NRL skall 
värna en långsiktigt bärkraftig reindrift, är då det stora fokuset på Reindriftsavtalen 
tillräckliga för att bryta den negativa trend som ekonomin utvisar? Måste det till en 
nyordning inom NRL där också andra frågor blir lika betydelsefulla som avtals-
förhandlingarna?  Frågor om utveckling vid sidan av den statligt styrda ” som skjer på 
grunnlag av den sedvanemessige rettsoppfatning og de prinsipper reindriftsamenes næ-
ringsvirksomhet bygger på. ” 
 
 

3.0	  NRL	  av	  idag	  
 
NRL är en av Sápmis äldsta organisationer, sedan 1947 har organisationen arbetat för 
att stödja reindriften i Norge.  
 
1993 fick NRL en delvis ny roll då Stortinget beslutade om ett huvudavtal för Reindrif-
ten och gav Landbruks- och matdepartementet fullmakt att förhandla med NRL om ettå-
riga avtal för reindriftsnäringen. I avtalet heter det att parterna skall föra förhandlingar 
om ett löpande reindriftsavtal med tiltak som tar sikte på en utveckling av reindriftsnä-
ringen i överenstämmelse med de vid var tid gällande politiska målen och rättningslin-
jerna för reindriften samt med hänsyn till de behov och utfodringar som näringen står 
inför. 
 
NRL:s roll som statlig förhandlingspartner har kommit att styra organisationens ut-
veckling i stor grad. NRL får också ett årligt stöd (2014; 6 100 000 NOK) för att kunna 
fullgöra sin roll som statlig förhandlingspart. Frågan är dock om detta har inneburit att 
man har kommit längre från sina medlemmar? Vad man kan konstatera är att det vid 
sidan av uppgifter som följer av Reindriftsavtalet pågår begränsat med utvecklingsar-
bete eller medlemsstöd inom organisationen. 
 
NRL har idag en organisation som är fördelat på 4 nivåer. I vedtekterna beskriver man 
NRL som en organisation i två plan. Landsmötet/landsstyret å ena sidan och fylke-
slag/lokallag å andra sidan. I den dagliga verkligheten så är det dock mer funktionellt att 
beskriva NRL utifrån 4 nivåer;  Landsmötet,  landsstyret, fylkeslag/lokallag och med-
lemmarna. 
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Landsmötet har det övergripande ansvaret för att förvalta organisationens vedtekter och 
att fatta rambeslut för verksamhetens utveckling.  
 
 
§ 5. LANDSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE5  
 
1. Landsmøtets hovedoppgave er å fastlegge retningslinjer for forbundets politikk og 
virksomhet, herunder fastlegge virksomhetsplan for kommende periode, med bindende  
virkning for utøvende organer. 
 
2. Landsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på en godkjent  
dagsorden, samt regnskap og beretning for den forløpne periode, og budsjett for kommende  
år. Regnskapet skal være revidert. 
 
3. Landsmøtet nedsetter en kontrollkomite til å granske fullmakter til neste landsmøtes  
delegater, etter at fullmaktene er innkommet til landsstyret, jf. § 4.2. Kontrollkomiteen skal  
også påse at landsmøtevedtakene er like på samisk og norsk. 
4. Landsmøtet nedsetter en valgkomité som skal komme med forslag til nytt landsstyre ved  
neste års valg.  
 
5. Landsmøtet velger landsstyret ved særskilte valg. Fylkes- og lokallagene bør ved forslag til  
styremedlem, så langt som mulig, påse at det sikres kvinnerepresentasjon i styret. 
 
6. Landsmøtet velger de medlemmer til landsstyret som er på valg, samt personlige 
varamedlemmer til disse. Landsstyremedlemmer med personlige varamedlemmer er på valg  
etter følgende mønster, jf § 6.2: 
 
Det ene året velges landsstyremedlemmene fra Sør-Trøndelag og Hedmark, fra Nordland, fra  
det vestligste Finnmark og fra reindriftsungdommen. 
 
Det neste år velges landsstyremedlemmene fra Nord-Trøndelag, Troms og Midt-Finnmark.  

                                                             
5 VEDTEKTER FOR NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND 
Vedtatt på landsmøtet 28.- 30.juni 1978, sist revidert på landsmøtet 2010. 
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Landsmøtet velger leder for ungdomsutvalget. Ungdomsutvalget velger selv nestleder.  
 
Landsstyremedlem fra det østligste Finnmark velges hvert tredje år. 
 
Lederen, som velges for to år av gangen, inngår i landsstyret, slik at det til sammen består av  
ni medlemmer. Den som har innehatt formannsvervet 2 –to –etterfølgende perioder kan  
nekte gjenvalg for like lang tid. 
 
Valg av leder, landsstyremedlemmer med personlige varamenn, samt representanter for  
NRL skal foregå skriftlig. De øvrige valg foregår ved åpne votering. 
 
7. Landsmøtet godkjenner vedtektene for fylkes-og lokallagene, og avgjør om nye lag skal  
tas opp i forbundet. 
 
8. Landsmøtet avgjør spørsmålet om eksklusjon av medlem i fylkes-/lokallag. 
 
9. Landsmøtet avgjør klage over vedtak fattet av landsstyret. 
 
10. Landsmøtet fastsetter kontingenten for kommende regnskapsperiode,jfr. § 3.2. 
 
 
Landsstyret har, med stöd av sekretariatet, ansvar för att Landsmötets beslut genomförs 
i enlighet med fattade beslut och given delegation. 
 
§ 7. LANDSSTYRETS MYNDIGHETSOMRÅDE OG PLIKTER 
 
1. Landsstyret er landsforbundets utøvende organ, og skal drive forbundets virksomhet i  
samsvar med dens lover og de retningslinjer som er trukket opp av landsmøtet. 
 
2. Landsstyret forvalter forbundets midler, utarbeider budsjett og regnskap, og forelegger  
disse for landsmøtet. 
 
3. Landsstyret legger frem en beretning om virksomheten for landsmøtet. 
 
4. Landsstyret fremme reindriftsamenes krav overfor myndighetene, og kan forhandle med  
myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsamene. I samsvar  
med landsmøtets retningslinjer kan landsstyret på reindriftsamenes vegne inngå avtaler med  
myndighetene om økonomiske og andre forhold av betydning for reindriftsnæringen. Slike  
avtaler skal om mulig, forelegges landsmøtet til godkjennelse før de trer i kraft. Landsstyret  
kan delegere myndighet til særskilte oppnevnte utvalg. 
 
5. Landsstyret behandler de saker fylkes-/lokallag og medlemmer forelegger landsstyret. 
Landsstyrets avgjørelser skal meddeles den saken vedrører.Avgjørelser fattet av landsstyret kan av den 
avgjørelsen går imot, kreves innbrakt for førstkommende landsmøte til endelig avgjørelse. Slikt krav må 
være innsendt til landsstyret senest 4 –fire - uker etter at meddelelsen om landsstyrets avgjørelse er mot-
tatt. Landsstyrets avgjørelse i enhver sak er bindende inntil landsmøtet annerledes har bestemt. 
 
6. Landsstyret ansetter og administrerer sekretariatets personale. 
 
7. Dersom reindriftsforhandlingene har resultert i store prinsipielle endringer i forhold til  
føringer fra siste landsmøte, så skal det innhentes uttalelser fra lokallagene før avtalen  
undertegnes. 
 
Fylkeslag/Lokallag har som funktion att samla upp medlemmarnas åsikter och behov 
inom sina regione/reindriftsområden. Man kan antingen själv ta sig an uppgiften att 
stödja områdets medlemmar men också söka assistans hos landsstyret och sekretariatet. 
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§ 9. FYLKESLAG/LOKALLAG 
 
1. Landsforbundets oppbygging baseres på en organisering i to plan. 
 
2. Forbundets øverste og samlede organ er landsmøtet med landsstyret som utøvende  
organ. 
 
3. På grunntrinnet organiseres fylkeslag eller lokallag som i størst mulig utstrekning 
tilsammen skal dekke de samiske reindriftsområdene i Norge. Landsmøtet skal godkjenne  
nye lag som ønsker å bli medlem i NRL. 
 
4. Lagene skal i første rekke ta seg av oppgaver av særlig interesse for reindriftsamene i  
vedkommende område. Fylkes - og lokallag kan om nødvendig søke assistanse hos  
landsstyret og sekretariatet, og skal holde disse orientert om sitt arbeid. 
 
5. Fylkes- og lokallag skal ha rett til å avgi uttalelse ved søknader om medlemskap fra  
distrikter og enkeltpersoner innenfor sitt område. 
 
6. I tillegg til disse vedtekter skal det gjelde særlige vedtekter for fylkes- og lokallag som  
godkjennes av landsmøtet, jfr. § 5.7. 
 
Medlemmarna är organisationens grund. Utan en stadig förankring hos medlemmarna så 
saknar organisationen legitimitet och syfte. Det är avgörande för organisationens fram-
tid att medlemmarna har förtroende för att NRL aktivt arbetar för att leva upp till formå-
let med organisationen: 
 
1. NRL's formål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. 
2. Landsforbundet skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindriftsamene skal styre 
utviklingen av næringen, slik at denne skjer på grunnlag av den sedvanemessige rettsoppfatning og de 
prinsipper reindriftsamenes næringsvirksomhet bygger på. 
 
 
§ 2. MEDLEMSKAP 
 
1. Landsforbundets medlemmer er reinbeitedistrikt og enkelt personer som er tilsluttet  
forbundets fylkes-/lokallag. Direkte medlemskap kan av landsstyret tildeles enkelt personer  
som ikke er tilsluttet fylkes eller lokallag. 
 
2. Som hovedmedlemmer kan opptas alle reindriftsamer over 16 år, eller som fyller 16 år i  
inneværende år, herunder reindriftspensjonister og reindriftsungdom under utdanning.  
Hovedmedlem er valgbar og har stemmerett i fylkes-/lokallag og er valgbar som landsmøtedelegat. Med-
lemskapet tilknyttes det fylkes-/lokallag hvor vedkommende har sitt reinbeiteområde og sin tilhørighet. 
 
3. Alle reinbeitedistrikt i samisk reinbeiteområde kan opptas som medlemmer. Distriktsmedlemskap tas 
med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet. Fylkes-/lokallag kan innrømme stemmerett for 
distriktsmedlemmer i fylkes-/lokallag. Distriktets representant på fylkes-/lokallagets årsmøte må være 
personlig medlem av NRL. 
 
4. Som støttemedlem kan opptas andre over 16 år, eller som fyller 16 år i inneværende år, og som har 
interesse for reindriftsnæringen. Støttemedlemmer har tale- 
og forslagsrett i fylkes-/lokallag, men ikke på landsmøtet. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, er ikke 
med i beregningsgrunnlaget for delegater til landsmøtet, og er ikke valgbare 
som delegater. 
 
5. Æresmedlemskap kan tildeles av landsmøtet til medlemmer som har gjort seg særlig  
fortjent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har de samme rettigheter og plikter  
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som medlemmer. 
 
6. Forutsetningen for medlemskap er at søkeren godtar forbundets vedtekter. Gjentatte  
brudd på vedtektene kan medføre eksklusjon, jfr. § 5, 5.9. 
 

4.1 Sekretariatet 
NRL har ett litet sekretariat i Tromsö bemannat med mycket engagerade medarbetare. I 
dag består detta sekretariat av: 
 

• Per M. Sara,  
• Randi Skum 

 
Daglig ledare i organisationen är förbundets ledare, för närvarande Nils Henrik Sara.  
 
NRL har haft en tradition att låta valda funktionärer utföra stora delar av det arbete som 
annars ett sekretariat skulle kunna hantera. Det ligger en sympatisk tanke bakom detta, 
många engagerade funktionärer i så väl landsstyret som fylkes-/lokallagen skapar en 
demokratisk förankring inom organisationen. Frågan är dock om denna tradition förmår 
att leverera de tjänster som medlemmarna har rätt att kräva i den tid som nu råder.   
                                                                                                                                                     
En utmaning i detta avseende är naturligtvis NRL:s ekonomi. Räcker denna till en för-
ändring av sekretariatets arbetsformer?  

4.2 Ekonomi 
 
NRL:s ekonomi kommer huvudsakligen från tillskudd over reindriftsavtalen. Medlem-
marnas andel av ekonomin, via kontingenter, uppgår endast till 2,6 %.: 
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Om man studerar hur budgeten fördelar sig mellan de olika nivåerna i organisationen så 
finner man följande översiktliga fördelning mellan NRL:s funktioner: 
 

 
 
 
 
 
Summerar man kostnaden för den ”politiska organisationen”, dvs landsmötet, landssty-
ret och fylkes-/lokallagen så uppgår denna kostnad (inklusive resor) till ca 3 000 000 kr 
eller nästan halva organisationens kostnad. Frågan man måste ställa sig är om denna 
kostnad står i proportion till medlemsnyttan? 
 
Distrikten hålls inte heller de lottlösa i reindriftsavtalen. Genom det särskilda di-
strikstillskuddet så tillförs distrikten total 10 300 000 kronor i avtalet. Dessa medel skall 
användas för att ”bidra til å gi distriktene økonomisk grunnlag for å ivareta sitt ansvar 
og sine oppgaver med utvikling av reindriften i en bærekraftig retning”. 
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En del av distriktstillskuddet används sannolikt till att bekosta aktiviteter inom fylkes-
/lokallagen, andra delar av tillskuddet används för distriktens interna behov, inklusive 
inköp av externa tjänster som t.ex. konsulenter och juridisk rådgivning. 
 
Sammanfattar man de medel som går direkt till NRL och direkt  till distrikten så uppgår 
dessa belopp till 16 400 000 kronor – en ansenlig summa. Man måste fråga sig om 
denna summa idag hanteras på bästa sätt i syfte att utveckla reindriften i en bärkraftig 
riktning? 
 

4.0	  Vision,	  strategi,	  mål	  och	  aktiviteter	  
 
När man påbörjar ett utvecklingsarbete av en organisation som NRL så bör man ta en 
avstamp i en vision -  en framtida idealbild att sträva emot. Vilken vision har vi inom 
NRL? Hur vill vi utveckla organisationen? Har vi klart för oss bland medlemmar och 
styrelse om hur vår idealbild ser ut? Det troliga svaret är att det idag inte finns någon 
entydig bild av visionen för NRL som organisation. 
 
När man bedriver ett utvecklingsarbete så är det också vanligt att man pratar om stra-
tegi, mål och aktiviteter. Det finns många sätt att definiera dessa begrepp i denna skri-
velse har vi dock valt följande definitioner: 
 

      
 
 
 
  



        ORGANISATIONSRAPPORT 

Klass/Classification: Dok ansv/Doc resp Datum/Date:        Dok.nr./Doc. nr: Sida/Page 

KONFIDENTIELL ANBL……..……2014-05-09  17(40) 

Vision Det	  framtida	  tillstånd	  som	  vi	  önskar	  för	  organisationen 

Strategi Är	  den	  riktning	  som	  arbetet	  med	  utvecklingen	  av	  organisationen	  
skall	  drivas 

Aktivitet Är	  konkreta	  deluppgifter	  som	  skall	  genomföras	  för	  att	  driva	  utveckl-‐
ingen	  av	  organisationen	  i	  enlighet	  med	  den	  uppsatta	  strategin 

Mål Är	  de	  tydliga	  slutleveranser	  som	  används	  både	  för	  att	  verifiera	  att	  de	  
aktiviteter	  som	  utförs	  driver	  utvecklingen	  i	  den	  önskade	  riktningen	  
och	  för	  att	  verifiera	  när	  aktiviteten	  är	  färdig. 

 
 

4.1 Vision 
 
En hjälp i ansträngningarna att formulera en vision är NRL:s vedtekter.  
 
Formålet för NRL beskrivs där i följande termer: 
 
 
 
1. NRL's formål er å fremme reindriftsamenes interesser, økonomisk, faglig, sosialt og 
kulturelt. 
2. Landsforbundet skal arbeide for samhold blant reindriftsamene og for at reindrift-
samene skal styre utviklingen av næringen, slik at denne skjer på grunnlag av den sed-
vanemessige rettsoppfatning og de prinsipper reindriftsamenes næringsvirksomhet byg-
ger på. 
 
Räcker denna beskrivning för att vi skall förstå hur NRL som organisation skall formu-
lera sin vision?  
 
Formålet beskriver endast oppgaver som NRL har att arbeta med men inte hur detta 
skall gå till.  
 
I Strategiplanen för 2013 – 2018 beskrivs målet för organisationen. Inledningsvis så 
konstateras i planen att NRL skall vara en ledande organisation för utvecklingen av nä-
ringspolitik och service för reindriften och dess verksamhet i Norge. Det övergripande-
mål som utpekas i strategiplanen är dock huvudsakligen ett politisk mål som inte tar 
ställning till att skapa en ledande organisation för reindriftens utveckling 
 : 
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I Strategiplanen så beskriver man också ett antal tiltak som organisationen skall utföra. 
Även dessa tiltak har sin inriktning mot att NRL i första hand skall uppfattas som en 
organisation som arbetr mot den politiska arenan: 
 

 

        
För att leva upp till formålet i vedtekterna så krävs det att organisationen utformar en 
vision som går längre än vad Strategiplanen beskriver. För att beskriva denna vision så 
måste man börja med vilken värdegrund som NRL skall ha och har. 
 
I alla organisationer finns det en värdegrund – medvetet eller omedvetet. Detta är sär-
skilt viktigt i den samiska världen. När vi inom NRL skall forma vår vision så måste vi 
också tänka på vilken värdegrund som visionen skall byggas på. En värdegrund för 
NRL skulle kunna formuleras på följande sätt: 
 
 
Vi samer har ärvt landet, vattnet, resurserna och förutsättningarna för att bedriva 
renskötsel, jakt, fiske och annan markanvändning i Sápmi av våra förfäder. Vi samer ser 
renen, landskapet och människan som en helhet, där vårt markförvaltande bygger på   
att vi har ärvt marken för att förvalta den åt våra barn. Detta ställer krav på oss att vi 
ska förvalta den väl.   
 
Vårt bruk av marken utgår från ett ekologiskt och hållbart helhetsperspektiv. Med en 
stark och livskraftig renskötsel stärks den samiska kulturen som därmed får större möj-
ligheter att vidareutvecklas. Renskötseln och den samiska kulturen är sammankopplade, 
de befinner sig i ett ömsesidigt förhållande som skapar mening och sammanhang för oss 
samer. En stark och livskraftig renskötsel och kultur, som samtidigt är öppen för föränd-
ringar, skapar livstrygghet. Vi ser rennäringen som grund-fundamentet för den samiska 
kulturen. 6 
 
 
Med en väl förankrad värdegrund är nästa steg att formulera visionen för NRL. Den 
skulle kunna se ut på följande sätt: 
  
 

                                                             
6 Svenska Samernas Riksförbund, SSR, har antagit en liknande värdegrund. 
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NRL skall vara en organisation som stödjer och försvarar sina medlemmar i deras 
legitima arbete med att driva och utveckla en långsiktigt bärkraftig rennäring. NRL 
skall i detta arbete ta hänsyn till såväl traditionell kunskap som behovet av förnyelse. 
 
NRL skall i egen regi och via samarbete kunna leverera professionella tjänster till 
sina medlemmar. Dessa tjänster kan vara finansierade genom egna medel eller ge-
nom att låta medlemmarna betala ett självkostnadspris. 
 
 
 
  Bland de medlemstjänster som NRL skall kunna leverera återfinns t.ex.: 
 

•  Juridisk rådgivning  
•  Näringslivs- och affärsutveckling  
•  Förhandlingsstöd i arealfrågor 
•  Opinions- och informationsarbete 

 
   NRL skall i sitt arbete utmärkas av: 
 

• Kompetens 
• Förtroende 
• Saklighet 
• Effektivitet 

 
Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Utveckla en tydlig vision 
för NRL som organisation 

• Med stöd av visionen 
formulera de medlems-
tjänster som NRL skall 
kunna erbjuda sina med-
lemmar 

Visionen bör diskuteras på 
landsmötet 2014 

 

4.2 Strategi 
 
Strategin har i detta dokument beskrivits som den riktning som arbetet med utveckling-
en av organisationen skall drivas. Den fråga vi måste ställa oss är vad organisationen 
skall kunna leverera till sina medlemmar? 
 
Om man överför värdegrunden och visionen till en beskrivning i organisationstermer så 
innebär visionen att NRL måste I sin organisation kunna leverera : 
 

• En tydlig medlemsnytta i en stark organisation där verksamheter och be-
slut är förankrat i medlemmarnas behov 

• En kostnadseffektiv organisation 
 
För att kunna leva upp till detta så föreslås här den operative organisationen ha följande 
funktioner: 
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• Organisationsstöd 
• Juridisk rådgivning 
• Stöd för arbetet med arealskydd 
• Opinions- och informationsverksamhet 
• Näringslivs- och affärsutveckling 
• Administrativt stöd 

 
Hur ser det ut idag, har NRL dessa funktioner? Kan man leva upp till vad organisation-
en bör leverera? 
 
4.2.1  En  tydlig  medlemsnytta   i   en  stark  och  förankrad  organisation  

 
Lokallagene är en viktig i del i arbetet med att förankra medlemsnyttan i NRL. Det är 
viktigt att lokallagen inspirerar medlemmarna till aktivt deltagande på en lokal nivå men 
det är också lika viktigt att lokallagen är väl förankrade i landsstyrets arbete. Med rela-
tivt enkla medel skulle man kunna förstärka såväl Lokallagens ställning i organisationen 
samtidigt som en effektivisering skulle kunna ske. 
 
Idag föreskriver vedtekterna att styret skall bestå av ni medlemmar, fördelt slik: 
 

• En fra Sør-Trøndelag og Hedmark 
• En fra Nord-Trøndelag 
• En fra Nordland 
• En fra Troms 
• Tre fra Finnmark (en fra Kautokeino reinsogn, en fra Karasjok reinsogn og en 

fra Polmak eller Varanger reinsogn. Styremedlem fra Polmak eller Varanger 
reinsogn velges for 3 år, og skifter mellom Polmak og Varanger. Eventuell for-
lengelse av perioden for Polmak eller Varanger reinsogn kan foretas ved avtale 
mellom Varanger Reinsamelag og Polmak Flyttsamelag.) 

• En representant fra reindriftsungdommen. 
• Lederen velges særskilt. Landsstyret velger selv nestleder. 
 

Kostnaden för styrelsens godtgjørelser, faste satser för kontorhold mm samt godtgjørel-
se för nedlagd tid uppgår till ca 869 000 kronor per år. I tillägg till denna kostnad till-
kommer resekostnader som i budgeten för innevarande år uppgår till totalt 755 000 kr – 
en stor del av denna resekostnad är kopplad till styrelsens arbete. 

 

 
 

Fast	  godtgjørelse Erst.	  kostnader godtgjørelse	  m.dag Förhandl.utv. Sum
Ledare 400	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   60	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   460	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  1/nestledare 150	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   175	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  2 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   42	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  3 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   42	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lrdamot	  4 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  5 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  6 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  7 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ledamot	  8 15	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   12	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   30	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sum 655	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   169	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   24	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   869	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Det finns i dag 8 lokallag men det föreskrivs inte i vedtekterna att det skall vara samma 
personer som är ledare i lokallagen som också företräder regionen/lokallagen i styrel-
sen. 
Genom att införa en sådan ordning så skulle man vinna följande: 
 

• Ökad samordning mellan landsstyret och lokallagen – tydligare informationsvä-
gar 

• Bättre förankring av medlemmarnas behov i landsstyret 
• Ökad kostnadseffektivitet 

 

 
 
 
 
Kostnaden för lokallagen uppgår 2014 till 1 500 000 kr. Förutsatt att medslemspoängen 
2014 är samma som år 2013 så fördelas denna kostnad på följande sätt: 
 
 

 
 
 
Utöver kostnaden för lokallagen så finns också i budgeten en utgiftspost på 90 000 kr 
till Ungdomsutvalget.  
 

Lokallag Medlemspoäng	  2013 Grunntilskudd Tillskudd	  medl	  poäng Sum
Varanger 25 80	  357	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100	  357	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Polmak 37 80	  357	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   29	  600	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   109	  957	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Karasjok 81 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   64	  800	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   225	  514	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Kautokeino 111 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   88	  800	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   249	  514	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Troms 47 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   37	  600	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   198	  314	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Nordland 44 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   35	  200	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   195	  914	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Nord-‐Trøndelag 53 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   42	  400	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   203	  114	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Sør-‐Trøndelag/Hedmark 71 160	  714	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	   56	  800	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   217	  514	  kr	  	  	  	  	  	  	  
Sum 469 1	  124	  900	  kr	  	  	  	  	  	   375	  100	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  500	  000	  kr	  	  	  
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De olika lokallagen använder sina tillförda medel på lite olika sätt. Vissa ger ersättning 
till ledare för lokallagen andra har ansatt personal. Eftersom alla lokallag är en egen 
organisation med ett eget organisationsnummer så är de tvingade till att upprätta en 
ekonomisk redovisning som granskas av revisor. Det är inte osannolikt att kostnaden för 
detta uppgår till i genomsnitt 20 000 kr/lokallag vilket totalt innebär att 160 000 kronor 
av lokallagens kostnader  förbrukas för detta ändamål. En centraliserad ekonomihante-
ring skulle sannolikt innebära märkbara besparingar. 
 
För att genomföra detta så kommer det att krävas förändringar i bl.a. vedtekterna för 
NRL samt eventuellt i vedtekterna för lokallagen . 
 

 
 
Vad avser den ökade kostnadseffektiviteten så kan denna skapas på flera sätt. Idag beta-
lar NRL en ganska ansenlig summa till lokallagen efter en fördelningsnyckel baserat på 
ett grundtilskudd och ett medlemspoäng baserat tilskudd. En del av denna summa avser 
att täcka kostnaden för styrelse och ledare. Om ledarna för lokallagen också var ledamö-
ter i landsstyret så skulle man troligen kunna minska den totala kostnaden även om man 
höjde godtgjørelsen för den enskilda landsstyremedlemmarna. 
 
I dag så för varje lokallag sina egna räkenskaper som skall revideras av auktoriserad 
revisor.  Genom att samordna räkenskaperna till NRL:s sekretariat och sekretariatets 
samarbetspart, Tromsö Regnskap , så skulle samordningsvinster kunna göras. 
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4.2.2  Den  operativa   ledningen  –  sekretariatet  
 
När man läser de strategidokument som NRL har upprättat, inte minst Strategiplanen 
från 2013 samt visionen i detta dokument, så inser man att den personal som idag finns 
inte på något sätt kan räcka till för de uppgifter som man vill få utförda. Den personal 
som idag finns i form av fagssekretær Per Mikkelsen Sara och rådgiver/sekretær Randi 
Skum utför i dag ett gott arbete men deras resurser räcker inte till för att skapa en pro-
fessionell organisation som kan ta hand om alla önskade funktioner. Sekretariatet måste 
förstärkas om detta skall vara möjligt. 
 
Nedan beskrivs ett förslag på hur ett förstärkt sekretariat skulle kunna se ut med de 
funktioner som sannolikt krävs för att professionalisera sekretariatet i den riktning som 
visionen föreskriver. 
 
Organisationen är tänkt som en platt organisation där varje funktion bemannas med en 
handläggare, förutom organisations och administrationsfunktionen som bemannas med 
två personer, den nuvarande sekretariatspersonalen. 
 
Organisationen föreslås inte ledas av en generalsekreterare utan landsstyrets ledare blir 
tillika daglig ledare. Eftersom det föreslagna sekretariatet kommer att avlasta landsstyret 
från många operativa uppgifter så kommer landsstyrets ledare att ha mer tid för sin 
funktion som daglig ledare.  
 
Av de funktionsansvariga föreslås en av dessa att tillika ha ett samordningsansvar för 
organisationen. I detta ansvar ligger att stödja den dagliga ledaren med frågor som rör 
personal, verneombud, sjukfrågor etc. 
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Det nya NRL sekretariatet föreslås inrymmas i NRL:s fastighet i Tromsö. Detta är både 
funktionellt vettigt och ekonomiskt försvarbart. 
 

                         
 
Sekretariatet behöver inte bemannas från grunden. Sedan en tid tillbaka så har NRL 
deltagit i att påbörja uppbyggnaden av Stiftelsen Protect Sápmi. Protect har till uppgift 
att arbeta med beskyttelse av samiske arealrettigheter i Sápmi. Inom Protect finns kom-
petens i  frågor som rör: 
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• Att skapa forutsigbare prosesser, inklusive forhandlinger, mellom innbyggere og 

samiske rettighetshavere 
• Konsekvensanalyser som tar hensyn til de samiske spørsmålene i ett kumulativt 

perspektiv 
• Att skapa kunnskapsbaserte beslutninger som baserer sig på urfolkserklæringen 

og FPIC (fritt informert forhandssamtykke) 
• Att utarbeide samlet oversikt over arealinngrep i Sápmi - samiske områder 
• Att om mulig legge til rette for partnerskap 
• Att utarbeide langsiktige avtaler 

 
Genom ett samarbete mellan Protect och NRL så behöver inte organisationen bemanna 
funktionen Arealskydd med egen personal. Frågan om ersättning till Protects personal 
får diskuteras. 
 
Protect har för avsikt att förstärka sig vad avser juridisk rådgivning. Detta innebär att 
Protect är villig att köpa/finansiera motsvarande 25 % av en den juristfunktion som fö-
reslås i organisationsskissen. 
 
4.2.2.1  Organisations-‐  och  administrativt  stöd  
 

                               
 
 
NRL har idag ett sekretariat med två personer Per M Sara och Randi Skum. Bägge arbe-
tar idag med viktiga uppgifter som rör ekonomi, administration och kontakter med med-
lemmarna.  
 
Instruktionen för det nuvarande sekretariatet beslutades på Landsmøte i Trondheim 
1987: 
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Den nya NRL organisationen kommer att behöva en kompetent funktion för ekonomi-
stöd, administration och allmänt organisationsstödjande frågor. Det är därför troligt att 
en stor del av de frågeställningar som redan idag finns inom sekretariatet kommer att 
ligga kvar, det behövs dock upprättas en ny instruktion som tar hänsyn till att såväl eko-
nomihantering som administrativa frågor kommer att öka i omfattning.  
 
Man bör också undersöka om den personalresurs som idag finns kan användas på något 
annat sätt i den nya organisationen. Utgångspunkten är dock att den nuvarande persona-
len kvarstannar med huvudsakligen samma uppgifter som idag. 
 
 
 
Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Den nuvarande sekre-
tariatsresursen kvar-
står men anpassas i 
förhållande till den nya 
organisationen 

• Genomgång av de arbetsuppgifter 
som bör ingå i funktionen 

• Upprättande av befattningsbe-
skrivningar/instruktioner 

De nya instruktionerna 
bör vara klara under 
inledningen av år 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ORGANISATIONSRAPPORT 

Klass/Classification: Dok ansv/Doc resp Datum/Date:        Dok.nr./Doc. nr: Sida/Page 

KONFIDENTIELL ANBL……..……2014-05-09  28(40) 
 
 
4.2.2.2  Juridisk  rådgivning  
 

                         
 
 
NRL är en medlemsorganisation där medlemmarna har återkommande behov av juri-
disk rådgivning. Idag kan inte NRL leverera sådana tjänster utan medlemmarna hänvi-
sas att för dyra pengar anlita jurister och advokater på den privata marknaden.  
 
För att NRL skall kunna vara en fullvärdig serviceorganisation för sina medlemmar så 
bör en funktion med juridisk rådgivning inrättas och en förbundsjurist bör anställas.  
 
Arbetet    som  förbundsjurist  innebär  att  ha  ett  övergripande  ansvar  för  de  juridiska  
frågorna  inom  NRL,  vilket  innebär  att  arbeta  med  såväl  strategiska  juridiska  frågor  
som  att  vara  rådgivare   till  medlemmarna/distrikt  och  siidor.  Bland  arbetsuppgif-‐
terna  återfinns  både  folkrätt  och  civilrätt.    

Förbundsjuristen  bör  ha  god  kännedom  om  den  samiska  kulturen  och  om  rennä-‐
ringen,  kunskap  i  samiska  är  särskilt  meriterande.    

Stiftelsen  Protect  Sápmi  har  under  det  år  som  passerat  uppmärksammat  ett  behov  
av  juridisk  fagkompetens  inom  organisationen.  De  frågor  som  har  varit  aktuella  rör  
bl.a.  avtalsrätt,  kommunallagstiftning,  plan  och  byggnadslagstiftning,  miljölagstift-‐
ning  samt  folkrätt.  Protect  skulle  vara  villiga  att  köpa  tjänster  av  NRL:s  förbundsju-‐
rist  motsvarande  25  %  av  tjänstens  innehåll.  

Utbildningsmässigt   bör   förbundsjuristen   ha   en   utbildning  motsvarande  Master   i  
rettsvitenskap  (300  studiepoäng).  
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Förslag   Aktivitet   Mål  

Inrätta en juridisk funktion 
inom NRL:s sekretariat 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Ta fram ett avtalsförslag 
mellan Protect och NRL 

• Utlysa en tjänst	  

Anställning   av   en   jurist   un-‐
der  inledningen  av  2015.  

 
 
 
 
4.2.2.3  Opinions-‐  och   informationsverksamhet  
 
 

                     
 
 
 

Informationsansfunktionen i en organisation som NRL har den övergripande strategiska 
uppgifter att vara "signalförstärkare" både ut från, och in till, organisationen. Utöver det 
bör den informationsansvarige göra bedömningar av hur organisationens verksamhet, 
åtaganden och åtgärder kan komma att påverka opinioner, medier, opinionsbildande 
organisationer, politiker och andra samt i vilken utsträckning detta kan påverka organi-
sationens varumärke.  

En informatörs ansvarsområden kan vidare indelas i extern information och intern in-
formation. Den interna informationen riktar sig till målgrupper inom NRL.  Den externa 
informationen vänder sig till målgrupper utanför organisationen som till exempel  myn-
digheter, opinionsbildare och/eller allmänhet 

NRL har ett tudelat ansvar när det gäller information. Dels skall man hålla medlemmar-
na informerade om vad som pågår i organisationen, dels skall man se till att sprida in-
formation om reindriften till allmänhet och beslutsfattare. Att klara denna uppgift är 
resurskrävande. På Landsmötet 2013 formulerades detta på följande sätt: 
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7 

Informatörers arbete handlar både om att samla in och systematisera information utifrån 
som är viktig för organisationen, och om att föra ut information från organisationen till 
allmänheten, politiker och/eller specifika målgrupper. Arbetet som informatör på NRL 
omfattar hela informationskedjan: 

• att genomföra informationsinhämtning (enkäter, massmedieanalyser, omvärlds-
bevakning mm) och analysera informationsbehovet i den egna organisationen,  

• att föreslå och förankra kommunikationsstrategi inklusive varumärkesidentitet, 
grafisk profil, dokumentmallar, webbstandard med mera 

• att genomföra informationsinsatser: utforma eller beställa annonser, broschyrer, 
reklamkampanjer, pressmeddelanden, blanketter, interna nyhetsbrev, webbsidor 
och utställningar, samt att synliggöra NRL i sociala medier att genomföra utvär-
dering av strategier och insatser. 

Troligen klarar sig NRL inledningsvis med en deltidstjänst. Detta bör dock fastställas 
efter en inventering. Det kan ju också vara så att enskilda distrikt har informationsbehov 
som de skulle kunna köpa av NRL. 

Utbildningsmässigt bör den informationsansvarige ha en högre utbildning i media- och 
kommunikationsvetenskap. Vederbörande bör   ha   god   kännedom   om   den   samiska  
kulturen  och  om  rennäringen,  kunskap  i  samiska  är  särskilt  meriterande.    

 

 

                                                             
7 LM-sak 8/13-Strategiplan for NRL for perioden 2013 - 2015 
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Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Inrätta en informations- och 
opinionsfunktion inom 
NRL:s sekretariat 

• Fastställa omfattningen av 
tjänsten 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Utlysa en tjänst 

Anställning  av  en  informa-‐
tör/kommunikatör  under  
inledningen  av  2015. 

 
 
 
 
4.2.2.4  Näringsl ivs-‐   och  affärsutveckl ing  
 
 

                           
 
 
Begreppet rennäring består av de två orden ren och näring. När vi analyserar ordet ren 
så rymmer detta biologiska, etiska, andliga och kulturella aspekter. En ren kan vara ett 
levande, ibland mytiskt, väsen. En ren kan vara död och uppträda i form av föda för 
människor och djur. En ren kan vara välmående men också utmärglad och vanskött. 
Alla dessa tillstånd ryms inom begreppet ren. 
 
Även ordet näring innehåller många tolkningsmöjligheter. En näring är en verksamhet 
som bedrivs yrkesmässigt, självständigt och med vinstsyfte. Denna definition innebär 
att uttolkningen av näringsbegreppet återfinns i en marknadsekonomisk miljö. De frågor 
som vi då bl.a. måste ställa oss själva är: 
 

• Är det penningvärdet som skall vara den främsta värdemätaren på vår näring, re-
indriften 

• Anser vi att marknadsekonomins behov av ständig konkurrens också skall gälla 
mellan distrikt och individer som utövar vår näring 

• Anser vi att våra markresurser skall kunna exploateras bara prislappen är hög 
nog. 

• Om reindriften är en näring har vi då rätt kunnande och redskap för att utveckla  
denna näring 
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Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen 
med efterföljande analys av en näring. En klar strategi som bygger på att det finns en 
realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är 
själva grunden. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möj-
ligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. Affärsutvecklingen kan vara övergri-
pande för en hel bransch eller projektinriktat för att optimera mindre utvecklingsproces-
ser. 
 
NRL har idag många  medlemmar som är i en situation då det är svårt att överleva på 
reindriften som en näring.  Den ekonomiska utsatthet som många renskötare har upplevt 
de senaste åren har lagt grunden för att det idag finns många renskötare som befinner 
sig i en obeståndssituation. Mot bakgrund av den ekonomiska utsatthet som många 
renskötare upplever så skulle obeståndssituationerna kunna vara flera. Många rensköt-
selfamiljer lever dock med en tradition som har sina rötter i självhushållets historia, 
detta innebär i många fall en kunskap och vilja att klara sig på relativt små ekonomiska 
medel. 
 
Frågan om lönsamhet är mycket en definitionsfråga. I en klassisk definition kan man 
säga att lönsamhet är kvoten mellan företagets resultat (vinst/förlust)) och det kapital 
som finns i företaget. Oftast används dock lönsamhetsbegreppet i andemeningen att 
resultatet skall överstiga kostnaderna i företaget. Oavsett hur man definierar så finns det 
i rennäringen ytterligare dimensioner i lönsamhetsbegreppet. Många renskötare ser det 
som en tillgång att få arbeta med sin traditionella näring. Värdet av att få förvalta sitt 
arv är för många renskötare så viktigt att man ser detta som en positiv kapitalpost som 
skall adderas till företagets ekonomiska resultat- och balansräkning: 
  

  
  

Oavsett hur man definierar så måste det dock inom rennäringen finnas utrymme för att 
ekonomiskt långsiktigt överleva på sin näring. 
 
 
Inom NRL bör vi inrätta en funktion som skall arbeta med näringslivs- och affärsut-
veckling. Bland de uppgifter som kan förekomma inom funktionen återfinns bl.a.: 

• Rådgivningsverksamhet i reindriftsfrågor och bedriftsutveckling 
• Utvecklingsprojekt 
• Utbildnings- och seminarieverksamhet 

 
Behovet av rådgivning i reindriftsfrågor har inte blivit mindre sedan Reindriftens områ-
desstyre har lagts ner. 
 
Funktionen är ny och skall bemannas genom nyrekrytering. En lämplig bakgrund för 
befattningen är en siviløkonom examen samt erfarenheter av affärsutveckling och eget 

Företagskapital 

Kulturellt	  kapital 
Totalt	  kapital + = 
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företagande. Vederbörande bör  ha  god  kännedom  om  den  samiska  kulturen  och  om  
rennäringen,  kunskap  i  samiska  är  särskilt  meriterande.    

Tjänsten  bör  vara  en  heltidsbefattning.  

Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Inrätta en näringslivs- och 
affärsutvecklingsfunktion 
inom NRL:s sekretariat 

• Fastställa omfattningen av 
tjänsten 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Utlysa en tjänst 

Anställning  av  en  informa-‐
tör/kommunikatör  under  
inledningen  av  2015. 

  

 
 
4.2.2.5  Arealskydd  

  

                          
 
 
Exploateringar och förändrad användning av meahcci (utmark) inom Sápmi har idag 
nått historiskt omfattande nivåer. Med den exploateringstakt som idag pågår inom hela 
Sápmi så kommer inom en 30-års period upp till 80 % av rennäringens kärnområden att 
vara starkt påverkade av exploateringar. Förhållandet är liknande inom hela det arktiska 
området. 
 
 
NRL har over lang tid arbeidet med å få forståelse og respekt for sikringen av reindrif-
tens driftsarealer. Det har likevel vært vanskelig å oppnå et overordnet og strategisk 
grep om disse utfordringene. Det er opp til det enkelte reinbeitedistrikt å håndtere alle 
markinngrepssaker det fremmes planer om. Sametinget i Norge har fått økt innflytelse i 
arealplanleggingen ved ny plan- og bygningsloven i 2009. Sametinget i Norge har blant 
annet innsigelsesmyndighet for planer som i vesentlig grad svekker det materielle 
grunnlaget for samisk kultur. Sametinget har imidlertid en rolle som en samisk offentlig 
myndighet og kan i begrenset grad være en direkte støtte for de enkelte utmarksbruker-
nes interesser og rettigheter. 



        ORGANISATIONSRAPPORT 

Klass/Classification: Dok ansv/Doc resp Datum/Date:        Dok.nr./Doc. nr: Sida/Page 

KONFIDENTIELL ANBL……..……2014-05-09  34(40) 

 
Det stilles i dag store krav til rettighetshavere til å ha oversikt og sikre sine interesser og 
rettigheter til utmarka. Rettighetshaverne har i dag nesten ikke verktøy i form av øko-
nomi, tid og kunnskap til å delta og legge premisser i beslutningsprosesser om inngrep 
og endret bruk av utmark. I Norge har direkte berørte samiske interesser rett til å bli 
konsultert ved alle slike tiltak. Dette følger av ILO nr. 169, men også prosedyrene for 
konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget punkt 9, plan- og bygnings-
loven § 5-1 og Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret 
bruk av meahcci/utmark i Finnmark § 8 (jf. finnmarksloven § 4). Samtidig som myn-
digheten har plikt til å virke til konsultasjoner har også selskaper som planlegger inng-
rep ansvar for å forholde seg til internasjonale standarder i form av fritt informert for-
håndssamtykke (jf. UNDRIP artikkel 19 og 32 m.fl). For å kunne ha mulighet til å gi 
samtykke til ny planer og inngrep i rettighetshavernes områder kreves betydelig doku-
mentasjon om egn bruk av områdene, kunnskap om de ulike fasene i offentlige beslut-
ningsprosesser, kunnskap om rettsgrunnlag, forhandlinger og markedsmekanismer. 
 
NRL har i dag ikke mulighet til å følge opp reinbeitedistriktenes utfordringer i enkeltsa-
ker. For andre rettighetshavere av utmarka er det heller ingen samlet interesseorganisa-
sjon som kan hjelpe til å bidra i inngrepsprosesser. I de fleste tilfeller vil det være advo-
kater som rettighetshaverne må betale om bistand fra. Disse er svært dyre og har i stor 
grad rettet sin kompetanse mot domstols prosesser. 
 
Inom Sápmi har under en lång tid diskuterat behovet av en professionell organisation, 
med tillräckliga resurser, som kan stödja de samiska rättighetsinnehavarna i arealfrågor, 
exploaterings- och rättighetsfrågor i hela Sápmi. Denna fråga har bl.a. diskuterats inom 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR), liksom inom Norska Reindriftssamers Lands-
förbund (NRL). Frågan har också varit föremål för diskussioner på Landsmöten i såväl 
Norge som Sverige där frågan fått samebyarnas/ reinbetesdistriktens stöd.  
 
Vid ett gemensamt möte under våren 2011 mellan SSR, NRL och Sametingen i Norge 
och Sverige diskuterades behov, syfte och lämplig organisationsform för en gemensam 
kunskapsorganisation. Dessa diskussioner ledde till en förstudie som påvisade att ett 
behov av en gemensam organisation förelåg och blev det beslutsunderlag som resulte-
rade i att såväl NRL som SSR under våren 2012 fattade beslut om att bilda en stiftelse – 
Stiftelsen Protect Sápmi. 
 
Protect Sápmi är en stiftelse som ska vara oberoende, icke vinstdrivande men med möj-
lighet att bedriva näringsverksamhet. Stiftelsen beslutades ha en inriktning som syftar 
till att bidra med kompetenshöjande insatser rörande rennäring och samiska rättigheter, 
riktat arbete med frågor om exploateringar och markintrång som påverkar samiska 
mark- och naturresurser, samt bilda opinion i frågor om ett långsiktigt hållbart Sápmi. 
Stiftelsen ska även praktiskt kunna stödja byar och distrikt i kontakten/förhandlingar 
med exploatörer. 
 
Protect har med stöd av Sametinget utvecklat sin verksamhet under 2013. Under detta år 
hade Protect kontakt med 16 reinbetesdistrikt och deltog i förhandlingar för 5 distrikt. 
Verksamheten har hittills bedrivits med konsulenter men långsiktigt är tanken att Pro-
tect skall ha egna ansatta. Det finns idag inom Protect en omfattande kunskap om frågor 
som bl.a. rör: 
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• System- och processkompetans 
• Förhandlingskunskap 
• Folkrätt 
• Kunskaper om arealsaker och konsekvensanalyser 
• Kunskaper om CSR frågor inklusive certifieringssystem som OECD och FSC 

 
Protect finansierar sitt arbete med ett grundanslag från Sametinget. I tillägg till detta 
strävar alltid Protect efter att de ingreppsaktörer som vill konkurrera med de samiska 
rättighetshavarna om arealbruket också skall betala för dessa rättighetshavares rådgivare 
-  som kan vara Protect Sápmi.  
 
Protect är villig att skriva ett samverkansavtal med NRL där Protect, utöver att vara 
rådgivare åt enskilda distrikt, också kan vara NRL:s specialist i alla arealspörsmål.  
 
Förslag Aktivitet Mål 
Att i samarbete med Protect 
Sápmi inrätta en funktion 
för arealskydd inom NRL 

• Ta fram ett samver-
kansavtal mellan NRL 
och Protect Sápmi 

• Göra budget för de 
ekonomiska konse-
kvenserna av avtalet 

Inrätta funktionen för areal-
skydd under hösten 
2014/våren2015 

 
 
 

5.0	  Budget	  
 
Styrelsen har för år 2014 upprättat en intäkts- och utgiftsbudget enligt nedan: 
 
Inntekter 
 
Kontingenter 170.000 
Organisasjonstilskudd over reindriftsavtalen 5.900.000 
Organisasjonstilskudd HMS over reindriftsavtalen 200.000 
Leieinntekter 100 000 
SUM 6.370.000 
 
Utgifter i kroner: 
Godtgjørelser, lønn 2 200.000 
Administrasjon og drift 
Kursvirksomhet, ekstern rådgiver/bistand 

645.000 
120 000 

Reiser 755.000 
Markedsutvalget 200.000 
Tilskudd til lokallagene (kr 1 500 000 til drift og kr 350 000 til landsmøte) 
Kostnader til HMS-tiltak  

    1 850 000 
220 000 

Tilskudd til Kontaktutvalget for tamreinlagene i Sør-Norge 90.000 
Tilskudd til Association of World Reindeer Herders 90.000 
Avsetning til dekning av underskudd 2012  200.000 
SUM 6.370.000 
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Denna budget innehåller möjlighet att göra vissa justeringar mellan organisationens 
olika nivåer men. Erfarenheter från effektiviseringsarbete i allmänhet visar att man med 
en tydlig uppstyrning av en organisation kan skapa effektiviseringsvinster. I fallet med 
NRL så är dock detta inte så stort, kanske kan man genom samordning och styrning 
kortsiktigt påverka ca 4 % av omsättningen vilket i så fall skulle innebära ca 250 000 
kronor. 
 
De organisationsförändringar som beskrivs ovan kräver mer kapital än så. Om vi enbart 
studerar kostnaden för ny personal så skulle denna kunna uppgå till följande: 
 

 
 
I kostnaderna har utgåtts från en lön som ligger straxt över medellön enligt Norsk of-
fentlig statistik. Till denna kostnad har adderats 23 % för sociala avgifter. 
 
Utöver kostnader för personal så kommer också uppstå kostnader för resor, lokaler, IT 
mm. Totalt skulle detta på årsbasis kunna uppgå till ca 2 200 000 kr. Lokalkostnaderna 
består huvudsakligen av minskade lokalintäkter för uthyrning av NRL:s lokaler i 
Tromsö. 
 

                              
 
Om man beaktar de effektiviseringsvinster som eventuellt kan göras så bör nettokostna-
den för organisationsförändringarna uppgå till ca 2 000 000 NOK. 
 
 
Förslag Aktivitet Mål 
Att upprätta en detaljbud-
get för den förändrade or-
ganisationen 

• Granska hela NRL:s 
ekonomi, inklusive 
lokallagens för att sä-
kerställa att kostnadsef-
fektiviteten är optimal 

• Upprätta en detaljbud-
get för den nya organi-

Analys och budget klar 
hösten 2014. 

Tjänst Lønn	  inklusive	  feriepeng Social	  avgift	  23	  % Tjänsgöringsgrad	   Summa Kommentar
Jurist 500	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   115	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75% 461	  250,00	  kr	  	  	  	   25	  %	  finansieras	  av	  Protect
Näringshandläggare 500	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   115	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   615	  000,00	  kr	  	  	  	  
Informatör 500	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   115	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   615	  000,00	  kr	  	  	  	  
Arealansvarig 500	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   115	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   25% 153	  750,00	  kr	  	  	  	   Betalas	  till	  Protect
Summa	  total 1	  691	  250,00	  kr	  

Tjänst Summa
Personalkostnad 1	  691	  250,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Resor 200	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Lokaler 100	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Diverse 200	  000,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Summa	  total 2	  191	  250,00	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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sationen 
 

6.0	  Finansiering	  
 
NRL:s Finansiering består idag huvudsakligen av Organisasjonstilskudd over reindrifts-
avtalen. Den medlemsfinansiering, via kontingenter, som i dag är aktuell uppgår endast 
till 170 000 kronor. Detta motsvarar 2,6 % av NRL:s intäktsbudget.  
 
NRL har i förhandlingarna med reindriftsavtalen försökt att höja organisasjonstilskuddet 
men har hittills inte varit framgångsrik i detta. Som har nämts ovan så har också reind-
riften en ganska stor summa som vart år kommer till distrikten i form av distrikts-
tilskuddet (40 000/distrikt + 12 000/siida). Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distrik-
tene økonomisk grunnlag for å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver med utvikling av 
reindriften i en bærekraftig retning.                                 
 
I dag fördelar sig detta tilskudd på följande sätt: 
 

 
 
Om NRL utvecklas i i den riktning som beskrivs i denna skrift så kommer det att inne-
bära att distrikten via denna reurs bättre kan ivareta sitt ansvar och sine oppgaver med 
utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. Det vore då inte orimligt att en del av 
distriktstilskuddet används för detta ändamål. 
 
Här föreslås nu att NRL inrättar en serviceavgift som skall gå till NRL för att kunna 
skapa den här beskrivna medlemsservicen. När man beslutar om en sådan service avgift 
så kan man basera den på olika beräkningsmodeller. Man kan t.ex. som SSR har gjort i 
Sverige basera avgiften på ett belopp per ren, man skulle också kunna basera avgiften 
på siidan som bas.  
 
Om man utgår från att NRL behöver förstärka sin intäkt med 2 000 000 kronor så skulle 
detta belopp kunna skapas genom att man införde en service avgift motsvarande 18,81 
% av distriktstilskuddet. 
 

 

Siida-‐andelar Areal	  km2 Areal/Siida Antal	  kommuner Distriktstilskudd Tillskudd	  per	  siida
Ost-‐Finnmark 179 27835 155,5 13 2	  808	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  687	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vest-‐Finnmark 209 25851 123,7 14 3	  958	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  938	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Troms 47 15795 336,1 26 1	  124	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  915	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nordland 44 32613 741,2 34 1	  008	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  909	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nord-‐Trøndelag 39 22300 571,8 29 708	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  154	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sör-‐Trøndelag/Hedmark 30 14720 490,7 14 1	  030	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34	  333	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totalt 548 139114 130 10	  636	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Distriktstilskudd 18,81% Per	  Siida
Ost-‐Finnmark 2	  808	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   528	  185	  kr	  	  	  	  	   2	  951	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vest-‐Finnmark 3	  958	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   744	  500	  kr	  	  	  	  	   3	  562	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Troms 1	  124	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   211	  424	  kr	  	  	  	  	   4	  498	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nordland 1	  008	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   189	  605	  kr	  	  	  	  	   4	  309	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Nord-‐Trøndelag 708	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   133	  175	  kr	  	  	  	  	   3	  415	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sör-‐Trøndelag/Hedmark 1	  030	  000	  kr	  	  	  	  	  	  	  	   193	  743	  kr	  	  	  	  	   6	  458	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totalt 10	  636	  000	  kr	  	  	  	  	   2	  000	  632	  kr	  
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I snitt skulle detta innebära en serviceavgift per siida på : 
 

 
 
Förslag Aktivitet Mål 
Att inrätta en serviceavgift 
för medlemmarna baserad 
på sidan som bas 

• Granska underlaget för 
antalet siida andelar  
 

• Analyserat och granskat 
detaljförslag klart hös-
ten 2014 

 
 
 
 

7.0	  Avslutande	  sammanfattning	  
  
I detta PM har framställts ett stort antal förslag till förändringar av NRL:s organisation. 
Förslagen är dock endast förslag som bara kan realiseras med medlemmarnas godkän-
nande. Förslaget kommer att diskuteras på Landsmötet i sommar men några slutliga 
beslut kan inte förväntas på detta landsmöte. Dessutom kommer det att krävas ändringar 
i vedtekterna där det kreves minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede landsmøtesdel-
takere. 
 
De frågor som berörs i detta PM är dock mycket viktiga för NRL:s framtid och det är 
tveksamt om organisationen kan vänta i flera år på att genomföra hela eller delar av de 
föreslagna åtgärderna. 
 
Ett sätt att hantera detta är att Landsmötet 2014 ger ett principgodkännande att arbeta 
vidare med de föreslagna åtgärderna samt att man är enig om att inkalla ett extra 
Landsmöte i december2014/januari 2015 som har att ta ställning till förslaget. Detta ger 
organisationen, medlemmarna och lokallagen tid att begrunda och eventuellt komplet-
tera förslaget under hösten 2014. 
 
 
Sammanfattningsvis så föreslås i detta PM följande förslag till förändringar: 
 
 
 
Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Utveckla en tydlig vision 
för NRL som organisation 

• Med stöd av visionen 
formulera de medlems-
tjänster som NRL skall 
kunna erbjuda sina med-
lemmar 

Visionen bör diskuteras på 
landsmötet 2014 

 

Medelkostnad/siida 3	  651	  kr	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Den nuvarande sekre-
tariatsresursen kvar-
står men anpassas i 
förhållande till den nya 
organisationen 

• Genomgång av de arbetsuppgifter 
som bör ingå i funktionen 

• Upprättande av befattningsbe-
skrivningar/instruktioner 

De nya instruktionerna 
bör vara klara under 
inledningen av år 2015 

 
Förslag   Aktivitet   Mål  

Inrätta en juridisk funktion 
inom NRL:s sekretariat 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Ta fram ett avtalsförslag 
mellan Protect och NRL 

• Utlysa en tjänst	  

Anställning   av   en   jurist   un-‐
der  inledningen  av  2015.  
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Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Inrätta en informations- och 
opinionsfunktion inom 
NRL:s sekretariat 

• Fastställa omfattningen av 
tjänsten 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Utlysa en tjänst 

Anställning  av  en  informa-‐
tör/kommunikatör  under  
inledningen  av  2015. 

 
Förslag 
 

Aktivitet Mål 

Inrätta en näringslivs- och 
affärsutvecklingsfunktion 
inom NRL:s sekretariat 

• Fastställa omfattningen av 
tjänsten 

• Ta fram en befattningsbe-
skrivning 

• Upprätta en budget och 
ett finansieringsförslag 

• Utlysa en tjänst 

Anställning  av  en  informa-‐
tör/kommunikatör  under  
inledningen  av  2015. 

 
Förslag Aktivitet Mål 
Att i samarbete med Protect 
Sápmi inrätta en funktion 
för arealskydd inom NRL 

• Ta fram ett samver-
kansavtal mellan NRL 
och Protect Sápmi 

• Göra budget för de 
ekonomiska konse-
kvenserna av avtalet 

Inrätta funktionen för areal-
skydd under hösten 
2014/våren2015 

 
Förslag Aktivitet Mål 
Att upprätta en detaljbud-
get för den förändrade or-
ganisationen 

• Granska hela NRL:s 
ekonomi, inklusive 
lokallagens för att sä-
kerställa att kostnadsef-
fektiviteten är optimal 

• Upprätta en detaljbud-
get för den nya organi-
sationen 

Analys och budget klar 
hösten 2014. 

 
Förslag Aktivitet Mål 
Att inrätta en serviceavgift 
för medlemmarna baserad 
på sidan som bas 

• Granska underlaget för 
antalet siida andelar  
 

• Analyserat och granskat 
detaljförslag klart hös-
ten 2014 

 


