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1. INNLEDNING  
I 2012 vedtok landsmøtet at det skulle utarbeides en strategiplan for 2013 - 2018. 

Ettersom denne 5-årsperioden er over, legger styret fram en strategiplan som skal 

gjelde for kommende 5-årsperiode.  

 

Reindriften er en spesifikk samisk næring og urfolksnæring som danner det viktigste 

materielle grunnlaget for den samiske kultur. På dette grunnlaget skal strategiplanen 

legge føringer for NRLs arbeid, hvor sikring av reindriftens rettigheter og ivaretakelse 

av næringens interesser skal stå helt sentralt. 

 

Strategiplanen vil også kunne danne grunnlag for det enkelte fylkes- og lokallags 

årlige prioriteringer i forhold til aktiviteter og aktivitetsnivå med utgangspunkt i 

tilgjengelige ressurser, ønsker og behov.  

 

Strategiplanen skal vedtas av landsmøtet, og vil være et viktig verktøy for styret i 

arbeidet med langsiktig planlegging og måloppnåelse.  

 

Tiltak rettet mot kvinner i reindriften vil bli særskilt omtalt i strategiplanen «Kvinnens 

rolle i reindriften og kjønnsbalanse i styrer og verv» for 2019 – 2024. 

 

 

1.1 NRLs formål:  

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) arbeider på grunnlag av vedtekter 

vedtatt på landsmøtet den 28. – 30. juni 1978, og revidert på landsmøtet 2010. 

Vedtektene revideres etter behov av landsmøtet. 

 

I hht. vedtektenes § 1 er NRLs formål å fremme reindriftsamenes interesser, 

økonomisk, faglig, sosialt og kulturelt. Videre skal NRL arbeide for samhold blant 

reindriftsamene og for at reindriftsamene skal styre utviklingen av næringen, slik at 

denne skjer på grunnlag av sedvanemessige rettsoppfatninger og de prinsipper 

reindriftsamenes næringsvirksomhet bygger på. 

 

1.2 NRLs landsstyre og deres virksomhet: 

Landsstyret er NRLs høyeste myndighet når landsmøtet ikke er samlet. Det 

framkommer i vedtektenes § 7 (2) at landsstyret blant annet skal utarbeide regnskap 

og forslag til budsjett, samt legge fram beretning for virksomheten for landsmøtet.  

 

Styret fremmer innstilling til virksomhetsplan med prioriterte saker og mål for 

virksomhetsområdene, samt budsjetter ovenfor landsmøtet. Virksomhetsplanen skal 

avspeile strategiplanens mål og prioriteringer.  
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Landsmøtet vedtar virksomhetsplanen for kommende år, og er retningsgivende for 

styrets arbeid.  

  

2. STRATEGIPLANENS MÅLSETNINGER 
 

NRLs overordnede målsetning for arbeidet i den kommende 5-årsperiode er:   

 

• Å sikre reindriftens beitearealer mot inngrep 

• Tap av beiteland skal kompenseres med nye beitearealer 

• Å opprettholde den tradisjonelle nomadiske reindriftskulturen  

• At reindriften sikres som en framtidsrettet og livskraftig reindriftsnæring med 

utgangspunkt i økonomisk, økonomisk og kulturell bærekraft 

• At de ulikheter som finnes fra distrikt til distrikt og fra siida til siida ivaretas som 

et viktig grunnlag for den reindriftsamiske kultur som helhet 

• Å sikre at rovvilttapene reduseres og kompenseres fullt ut 

• At reindriftens erfaringsbaserte- og tradisjonelle kunnskaper blir respektert i all 

forvaltningsutøvelse som berører reindriften 

• Å formidle kunnskaper om reindriften som et ledd i kunnskaps- og 

omdømmebygging 

• Å styrke reindriften som en familiebasert næring  

• Å utvikle og sikre gode rammevilkår for reineierne 

• Å arbeide for å bedre rammevilkårene for distriktsstyrene 

• Å være et naturlig faglig og sosialt samlingspunkt for den enkelte reineier 

• Å etablere gode alliansepartnere   

• Å arbeide for at Norsk-Svensk reinbeitekonvensjon blir vedtatt 

 

3. REINDRIFTENS RETTIGHETER OG RAMMEVILKÅR 

3.1 Sikring av reindriftens rettigheter 

Reindriftsretten hviler på et selvstendig rettsgrunnlag som er tuftet på alderstids bruk 

og sedvane. Dette har en avgjørende betydning i forhold til rettslige konflikter om 

arealbruk mellom reindriften og andre konkurrerende interesser.  

 

Reindriftens rettigheter er en omfattende og sammensatt bruksrett som gir rett til 

beite, flyttleier, gjerder og anlegg, uttak av brensel og trevirke, jakt, fangst og fiske 

samt husvære m.m. Disse rettighetene er en naturlig del av næringsutøvelsen og en 

forutsetning for reinnomadismen.  
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Mål: 

 

Å sikre framtidig reindrift gjennom å styrke og ivareta reindriftens rettigheter som en 

spesifikk samisk næring og urfolksnæring.   

 

Strategi: 

 

NRL skal jobbe for at næringens synspunkter fremkommer i alle fora der spørsmål  

om reindrift og reindriftens rettigheter blir satt på dagsorden.  

 

Med utgangspunkt i at reindriften har et folkerettslig vern, vil NRL også arbeide for at 

reindriftens rettigheter beskyttes gjennom internasjonalt samarbeid. 

 

Tiltak: 

• Arbeide for at reindriftsloven blir revidert  

• Arbeide for å sikre at reindriftens selvstendige rettsgrunnlag avspeiles i 

statens arealpolitikk, arealforvaltning og lovgivning. 

• Arbeide for at konsultasjonsplikten overholdes i saker hvor reindriftsinteresser 

blir berørt 

• Arbeide for at reindriften styrkes ressursmessig for å kunne ivareta sine 

rettigheter 

• Være pådriver for at arbeidet med Samerettsutvalget II igangsettes 

• Arbeide for å styrke retten til selvbestemmelse, blant annet i forhold til 

prioriteringer, forvaltning og utvikling av egne naturressurser 

• Arbeide for en reindriftsforvaltning som har legitimitet i næringen 

• Arbeide for å få på plass et tvisteløsningsorgan/domstolsystem som har 

kunnskap om, og kompetanse i reindrift for å sikre ivaretakelsen av 

reindriftens interesser 

• Arbeide for at det blir etablert et meklingsorgan som har legitimitet i reindriften 

 

3.2 Sikre reindriftens økologiske, økonomiske og kulturelle bærekraft  

Målene om en økologisk, økonomisk og en kulturelt bærekraftig reindrift ble 

lagt til grunn i St.mld. nr 28 (1991-1992) En bærekraftig reindrift, og fulgt opp 

i St.t.mld. nr. 32 (2016-2017) om reindrift Lang tradisjon – unike muligheter. 

NRL har gitt sin tilslutning til den tredelte målsetningen som har vært 

førende for reindriftspolitikken siden 1992. Bærekraftmålene virker inn på 

hverandre og er tett knyttet sammen som følge av samspillet mellom 

tilgjengelige beitearealer, reinflokken og menneskene i næringen.  
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Mål:  

 

NRL vil arbeide for at kriterier for bærekraftmålene har basis i den tradisjonelle 

reindriftskulturen, og at det gjennomføres en kartlegging av hvilke faktorer som er 

avgjørende for bærekraften i de ulike beiteområdene.  

  

Strategi:  

NRL mener det er behov for en helhetlig analyse av hvilke kriterier som må ligge til  

grunn for å oppnå økonomisk, økologisk, og kulturell bærekraft. En slik analyse må 

gjennomføres på helt nede på siidanivå og vil være nødvendig for å kunne 

operasjonalisere målene om en bærekraftig reindrift. Analysen må ikke bare omfatte 

en kartlegging av hvilke kriterier som må ligge til grunn for de ulike delmålene, men 

hvor det også ses nærmere på samspillet mellom økologi, økonomi og kultur og 

hvordan disse faktorene gjensidig påvirker hverandre og henger sammen.  

 

Tiltak: 

• Igangsette et samarbeidsprosjekt som skal foreta en helhetlig analyse av 

hvilke kriterier som er avgjørende for bærekraften i de ulike områdene. 

Analysen må skje på siidanivå 

• Arbeide for at reindriftens rett til å avgi samtykke etterleves   

• Arbeide for at tap av beiteland kompenseres med nye arealer, og at 

reinbeiteområdet utvides  

• Arbeide for at det utarbeides interne etiske retningslinjer som omfatter verdier, 

holdninger og arbeidsmiljø 

• Arbeide for rekruttering til næringen 

• Arbeide for at flertallet av Reindriftsstyrets medlemmer oppnevnes fra 

reindriften, herunder også leder  

• Arbeide for å styrke selvstyret i reindriften 

• Arbeide for at reindriftens interessekart/arealbrukskart blir ferdig revidert 

 

 

Kulturell bærekraft: 

Reindriftens kulturelle bærekraft avhenger av samspillet mellom beitearealer, 

reinflokk og menneskene i næringen, og som samlet sett gir et økonomisk utbytte til 

reindriftsamenes livsopphold.  

Den kulturelle bærekraften bygger på de lokale reindriftsamiske tradisjoner, 

verdsetting og respekt for reindriftsamenes tradisjonelle kunnskaper, ivaretakelse av 

báikedoallu og siidadoallu samt respekt for reindriftens problemløsningsstrategier og 

opprettholdelse av reindriften i et omfang som gir grunnlag for levende samiske 

lokalsamfunn.  
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Mål: 

 

NRLs hovedmål er å opprettholde den tradisjonelle nomadiske driftsformen som 

reindriften er tuftet på.  

 

NRL ønsker å sikre den kulturelle bærekraften, som blant annet avhenger av språk, 

klestradisjoner, mattradisjoner, slaktemetoder, tradisjonskunnskaper, familiebasert 

reindrift, stabile beitearealer og økonomi.  

  

 

Tiltak: 

 

• Arbeide for at reindriftkulturen og dens tradisjoner sikres  

• Arbeide for at forvaltningen av reindrift skjer med utgangspunkt i reindriftens 

tradisjoner   

• Arbeide for å sikre den familiebaserte reindriften og overføringen av 

tradisjonskunnskaper 

• Arbeide for å sikre kulturelle verdier og kunnskaper gjennom 

avtaleforhandlingene 

• Arbeide for at kvinner og barn sikres tilhørighet til reindriften gjennom 

tilrettelagte ordninger gjennom jobb/skole 

 

Økologisk bærekraft: 

Nedbygging av reindriftens beitearealer er den største trusselen mot reindriftens 

eksistensgrunnlag og totale bærekraft. Tålegrensen for inngrep er innenfor mange 

reinbeitedistrikter nådd. For reindriften er det derfor en absolutt forutsetning at retten 

til stabile og forutsigbare beitearealer sikres.  

 

Mål: 

Å sikre at beiteressursene kan anvendes i et langsiktig perspektiv. 

Delmål: 

 

• Reindriften skal ha tilstrekkelig beite av god kvalitet som grunnlag for sin drift 

• Reindriftens rett til stabile og forutsigbare beitearealer må sikres 

 

Strategi: 

 

Reindriftens beitearealer må få et sterkere vern mot nedbygging.  

 

Reindriftens erfaringsbaserte- og kulturelle kunnskaper må legges til grunn ved 

arealdisponering, og forskning som har legitimitet i reindriften må brukes aktivt og 

formidles 
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Tiltak: 

 

• Arbeide for å styrke reindriften ressursmessig for å bedre kunne ivareta sine 

arealinteresser 

• Distriktene/siidaene må sikres prosesskompetanse og forhandlingskunnskaper 

i tunge arealprosesser 

• Søke aktivt samarbeid med kommunale og fylkeskommunale myndigheter og 

deres samarbeidsorganer med mål om å øke kommunenes kompetanse om 

reindriftens arealbehov 

• Arbeide nasjonalt og internasjonalt for å sikre beitearealene 

• Arbeide for kompetansebygging om reindrift i kommuner og fylker  

• Være en pådriver for å få på plass helhetlige planer for energiutbygginger og 

at energisaker blir behandlet etter plan- og bygningsloven  

• Arbeide for å få en avklaring av beitegrenser innenfor vinterbeiteområdene i 

Finnmark   

• Arbeide for å få på plass et kompetent konfliktløsingsorgan for interne tvister i 

reindriften  

 

Økonomisk bærekraft: 

For å kunne øke produksjonen i reindriften forutsetter dette stabile beitearealer og 

mindre tap til rovvilt.   

 

Mål: 

 

Reindriftsutøvere må sikres inntektsmuligheter og sosiale ordninger på linje med det 

øvrige samfunn.  

 

Reindriften skal ha god produktivitet, inntjeningsevne, kostnadseffektivitet, 

inntektsnivå og inntektsfordeling. Dette forutsetter at næringen får utnyttet 

inntektspotensialet som ligger i reinkjøttet, og at det satses på binæringer med 

utgangspunkt i reindriften.  

 

Tiltak: 

 

• Arbeide for gode velferdsordninger i reindriften, herunder at reineiere gis 

samme rettigheter som lønnsmottakere til å opparbeide seg offentlige ytelser 

ved barsel/omsorg, alderdom, sykdom og uførhet 

• Bidra til at reindriftsungdom sikrer seg formell kompetanse gjennom utdanning 

• Arbeide for å få sikret økonomiske ordninger for sideordnede 

rekrutteringsandeler 

• Bedre førtidspensjoneringsordninger 
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• Arbeide for at reindriftens infrastruktur unntas eiendomsskatt på lik linje med 

jordbruket  

• Arbeide for at rovvilttap erstattes fullt ut 

• Arbeide for å sikre god infrastruktur for slakting som muliggjør bedre 

ressursutnytting av rein 

• Fortsatt fokus på markedsføring 

• Arbeide for at det legges bedre til rette for kvinners deltagelse i reindriften 

• Arbeide for å lette vilkårene for slakteavfallshåndtering 

• Styrke distriktenes/siidaens ressurser i arbeidet med å verne beitearealer 

• Arbeide for at distriktene/siidaene sikres prosesskompetanse og 

forhandlingskunnskaper i tunge arealprosesser 

• Skape forståelse utad om betydningen av å sikre reindriftens arealer 

3.3 Sikre reindriftens økonomiske og sosiale rammevilkår  

Reindriften som en spesifikk samisk næring og urfolksnæring danner det viktigste 

materielle grunnlaget for samisk kultur og samfunnsliv. I hht. Grunnloven § 108 skal 

statlige myndigheter sikre og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. For 

reindriften innebærer dette en utvikling som gir næringen gode rammevilkår i tråd 

med tradisjonell reindriftsutøvelse og verdigrunnlag. 

 

Statlige myndigheters mål om å øke produksjonen i reindriften forutsetter for det 

første stabile beitearealer og mindre tap til rovvilt. For det andre utgjør 

reindriftsavtalen et viktig virkemiddel i forhold til å øke verdien av produksjonen i 

reindriften, både gjennom direktetilskudd, strukturtiltak og støtte til prioriterte tiltak i 

næringen.  

 

Mål: 

 

Reindriftspolitikken skal ha gode rammebetingelser som styrker verdiskaping og 

sysselsetting i næringen.  

 

Strategi: 

 

Reindriftens rammevilkår må utformes til det beste for den enkelte reineier, for den 

familiebaserte reindriften og for næringen som helhet. NRL vil derfor jobbe for at 

reineierne oppnår inntekter og sosiale vilkår på lik linje med andre grupper, 

uavhengig av kjønn. 

 

NRL vil ha fokus på rekruttering og arbeide for gode 

generasjonsovergangsordninger. 
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Tiltak: 

 

• Arbeide for å sikre den familiebaserte reindriften, herunder styrke kvinnens 

rolle i næringen 

• Arbeide for at barn kan ta fri fra skolen for å delta i reindriftsarbeid uten at 

dette regnes som fravær 

• Arbeide for å videreutvikle reindriftsavtalen som et verktøy for å sikre gode 

rammevilkår for reindriften 

• Arbeide for en fortsatt markedsføring av reinkjøtt og sikre stabil 

markedstilgang for reinkjøtt 

• Sikre rekruttering gjennom utdanningstilbud, lærlingetilbud og etableringstiltak 

• Arbeide for å sikre gode generasjonsovergangsordninger  

• Arbeide for at reindriften skal være en trygg arbeidsplass 

• Arbeide for å få på plass en meklingsordning som har tillit i næringen 

 

4. KLIMAENDRINGER OG MILJØTRUSLER 
 

Mål: 

 

Reindriften skal ha mulighet til å tilpasse seg konsekvenser av klimaendringer og ha 

beredskap for andre miljøtrusler.  

 

Strategi: 

 

Forskning på klimaendringer og kartlegging av miljøtrusler må ta med reindriftens 

utfordringer i sitt arbeid. Reindriften må ha god dialog med forskningsmiljøer både 

nasjonalt og internasjonal. Det må jobbes inn en forståelse for hvilke trusler disse 

endringene kan ha for reindriften. 

 

Kunnskapsnivået om hvilke konsekvenser klimaendringer vil kunne få for reindriften 

må økes, blant annet i forhold til innvirkninger på beitene, introduksjon av nye plante- 

og dyrearter, bakterier/virus, parasitter m.m.  

 

Forurensning som følge av økt industrialisering krever større oppmerksomhet, og må 

behandles ut fra et føre-var-prinsipp.   

 

Tiltak: 

• Utarbeide beredskapsstrategier for miljø- og klimatrusler, herunder 

internasjonal varslingssamarbeid 

• Arbeide for at det blir etablert et eget miljøovervåknings- og 

beredskapsprogram for reindrift hvor reindriftens tradisjonelle kunnskaper 

inngår som grunnlag  
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• Arbeide for økt forskning i forhold til reindrift og klimaendringer/ 

miljøforurensninger 

• Arbeide for at Veterinærinstituttets avdelinger opprettholdes i Tromsø og 

Trondheim 

 

5. ROVVILT 
 

Mål: 

 

Rovviltbestandene, herunder ulv, jerv, gaupe, bjørn og ørn, må reduseres til et 

bærekraftig nivå i forhold til reindriften.  

 

Strategi: 

 

NRL skal gjennom samarbeid med forskningsmiljøer, organisasjoner og politiske 

miljøer bidra til økt fokus på problemstillingene. 

 

Rovviltsituasjonen må bringes under kontroll. Flere distrikter opplever at store 

rovvilttap går ut over produksjon, flokkstruktur og livsgrunnlag. Nyere forskning viser 

at rovvilt tar flere rein enn det man hittil har trodd, og må legges til grunn i framtidig 

rovviltforvaltning. 

 

Tiltak: 

• Arbeide for at reindriftens tradisjonskunnskaper vektlegges i 

rovviltforvaltningen 

• Arbeide for å få på plass en metodikk som bidrar til at bestandsmålene i størst 

mulig grad avspeiler virkeligheten 

• Arbeide for at man får en bedre oversikt over rovviltbestandene slik at 

forvaltningen skjer på grunnlag av reelle antall ynglinger 

• Arbeide for en større byrdefordeling og at bestandsmålene reduseres 

Bestandene av havørn og kongeørn må kartlegges, og havørn må utredes 

som predator på rein 

• Arbeide for at alle reinbeitedistrikter har SNO-kontakter, blant annet for å få en 

bedre bestandsregistrering 

• Arbeide for at erstatningen dekker rovvilttapene fullt ut og at de ikke gjøres 

avhengige av kravene i reindriftsavtalen 

• Ny kunnskap må legges til grunn i forvaltningens arbeid med rovvilt 

• Arbeide for at det blir gjennomført en sårbarhetsanalyse for rovdyrutsatte 

områder 

• Utvide grenseoverskridende samarbeid i forhold til bestandsestimering av 

rovvilt 

• Arbeide for at man bygger opp kompetanse for DNA-analyse for alle store 

rovviltarter ved innenlands relevante institutter  
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• Arbeide for kvotefri jakt i områder hvor det ikke skal være rovvilt og at 

ekstraordinære tiltak må kunne gjøres der tapssituasjonen tilsier det, 

uavhengig om det er innenfor eller utenfor yngleområde 

• Arbeide for nulltoleranse for ulv i reinbeiteområdene 

• Arbeide for rovviltfrie kalvingsområder 

• Arbeide for å følge opp KLDs veileder om nødvergerett 

 

6. NRL SOM EN AKTIV NÆRINGSORGANISASJON 
NRL skal være en ledende samisk organisasjon i arbeidet med å sikre reindriftens 

rettigheter, og hvor målene om økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift 

skal ha sitt grunnlag i tradisjonelle reindriftsamiske kultur, språk, sedvaner og 

nedarvede rettigheter.  

 

NRL skal være en premissleverandør i arbeidet med å utvikle en næringspolitikk som 

er tuftet på den nomadiske reindriftskulturen.  

 

NRL skal være en støttespiller for sine medlemmer og søke et godt samarbeid med 

andre samiske organisasjoner, næringsorganisasjoner, politiske institusjoner og 

politikere m.fl.   

 

NRL vil arbeide for at reineierne sikres gode rammebetingelser, inntekter og 

arbeidsvilkår. Behovet for en sterk næringsorganisasjon er viktig, og dette skapes 

først og fremst gjennom et aktivt samarbeid internt, spesielt i forhold til 

forhandlingsrollen, men også gjennom det å være synlig og delta i 

samfunnsdebatten. 

 

Forhandlingsinstituttet må utnyttes på en best mulig måte for å sikre 

reindriftsutøvernes rammevilkår. I denne prosessen skal NRL være en sterk og 

troverdig forhandlingspart.  

 

For å kunne få en størst mulig innflytelse på reindriftspolitikken, vil betydningen av 

alliansebygging med stå sentralt. I dag opplever næringen et sterkt press mot 

reindriftens etablerte rettigheter, herunder også reindriftens arealer. Det vil derfor 

være behov for å skape forståelse for næringens behov utad, samtidig som en 

regionalisert distriktspolitikk og regional og lokal forvaltning fordrer at NRL har aktive 

fylkes- og lokallag.  

6.1 NRL som en samisk samfunnsaktør og alliansebygging  

Mål: 

 

NRL skal være en tydelig stemme i samfunnsdebatten hvor reindrift er tema og jobbe 

målrettet for å få gjennomslag i saker som angår reindriften.  
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Delmål: 

 

• NRL skal oppfattes som profesjonell, seriøs og kunnskapsrik 

næringsorganisasjon 

• NRL skal ha alliansepartnere nasjonalt og internasjonalt 

• NRL skal ha en sterk posisjon i det samiske samfunnet 

 

Strategi:  

 

NRL vil som en partipolitisk nøytral organisasjon holde kontakt med alle politiske 

partier, både i Sametinget og Stortinget, for på et bredest mulig grunnlag kunne 

jobbe for en framtidsrettet reindriftspolitikk for hele landet. En slik kontakt vil gi 

politikere og alliansepartnere gode argumenter for å skape gjennomslagskraft for 

reindriftens saker. NRL vil også være aktiv i forhold til samarbeid med organisasjoner 

og aktører vi har felles interesse med.  

 

NRL skal engasjere seg i saker som er viktige for reindriften og framstå som en faglig 

sterk og troverdig organisasjon i møte med politiske institusjoner og politikere. 

 

Tiltak: 

 

• Delta på arenaer for kunnskaps- og informasjonsdeling 

• Å delta i fora/arenaer der man kan møte aktuelle alliansepartnere 

• Jobbe systematisk og strategisk opp mot politikere på alle nivå 

• Gi politikere innspill i saker som er oppe til politisk behandling 

• Holde regelmessige kontaktmøter med politiske grupperinger om utviklinga 

innenfor reindriften 

• Holde regelmessig kontakt med andre organisasjoner for å samarbeide om 

aktuelle saker  

• Å aktivt støtte opp om våre alliansepartnere i saker hvor vi har felles interesser 

• Jobbe for at organisasjonen blir profesjonalisert i alle ledd 

6.2 Medlemsverving  

Mål: 

 

NRL skal ha flest mulig reindriftsutøvere tilsluttet organisasjonen. 

 

Delmål: 

 

• NRL skal være representativ for næringen 

• Lokallagene skal ha kontinuerlig fokus på medlemsverving 

• NRL skal ha medlemmer i alle reinbeitedistrikter  



14 
 

Strategi:  

 

NRL skal arbeide for å øke oppslutningen i organisasjonen gjennom troverdighet, 

representativitet og forhandlingsstyrke. NRL og lokallagene skal ha interessante og 

relevante temaer til diskusjon og gjennom møter, seminarer og andre arrangementer.  

 

Det skal arbeides for å synliggjøre nytteverdien av å være medlem. Gjennom aktiv 

verving, skal potensielle medlemmer gjøres kjent med NRLs politikk og muligheter. 

NRL skal kartlegge hva som er viktig for reineiere, og birda til at det etableres 

møteplasser som dekker behovene. Ved å skape møteplasser der også kvinner og 

ungdom finner interessante temaer, skal det legges til rette for å få flere aktive 

medlemmer.  

 

Tiltak: 

• NRL-U skal aktivt verve ungdom for å sikre rekruttering 

• Utarbeide vervemateriell tilpasset ulike målgrupper 

• Aktivt arbeide for at kvinner ønsker å påta seg tillitsverv 

• Lokallagene skal verve medlemmer og årlig følge opp medlemslister for å 

beholde medlemmene 

6.3 Viktigheten av å skape eierskap til organisasjonen 

Mål: 

 

NRLs medlemmer skal være aktive pådrivere for utvikling av NRLs arbeid, og 

medlemmenes saker må løftes inn i de fora der det er naturlig. 

 

Strategi: 

 

Legge til rette for aktivt medlemskap, der medlemmenes forslag og innspill behandles 

i lokallagene og om nødvendig oversendes landsstyret for videre behandling.   

 

Tiltak: 

 

• Så ofte som mulig fremme gode reindriftssaker i media  

• Gi jevnlige oppdateringer til politikere om utviklingen i reindriften og behovene 

framover 

• Skape en felles forståelse av hva som skal til for å skape et positivt omdømme 

• Internt informasjonsarbeid skal prioriteres 
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6.4 Internt samspill 

Mål: 

 

NRL skal ha engasjerte lokallag som inspirerer medlemmene til aktiv deltakelse på 

lokalt nivå.  

 

Delmål: 

 

Aktive tillitsvalgte skal være bindeleddet mellom medlemmene og 

lokallaget/landsstyret slik at medlemmene gis innflytelse og ansvar.  

 

Arbeidet med å tilrettelegge forholdene for at kvinner blir mer aktive i organisasjonen 

må prioriteres.   

 

Tiltak: 

 

• Arbeide aktivt ovenfor medlemmene for å få fram verdien av å stå sammen 

for et styrket samarbeid mellom alle nivå i organisasjonen 

• Landstyremedlemmene skal holde en løpende kontakt med lokallagslederen 

om aktuelle saker   

• Øke fokuset på de positive sidene med å være tillitsvalgt 

• Arbeide for at lokallagene opplever at de er et viktig ledd i organisasjon 

• Arbeide for at lokallagene aktivt tar del i arbeidet med utformingen av 

reindriftspolitikken 

• Være mer synlig om ting vi har oppnådd og saker vi arbeider med 

• Gjennom arbeidet styrke yrkesstoltheten til utøverne 

• Legge til rette for organisatorisk skolering for nye tillitsvalgte 

• Bidra til felles opplæring av medlemmer, i samarbeid med lokallagene 

• Lytte til medlemmene og følge opp saker de og lokallagene tar opp 

• Fokus på nyhetsformidling i sosiale media og gjennom NRLs 

nettside/nyhetsbrev 

 

6.5 Lokallagene 

Mål: 

 

Lokallagene skal være det viktigste arbeidsorganet for medlemmene og være en 

arena for å fremme viktige saker for reindriften på lokalt nivå.  
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Delmål: 

 

Medlemmer skal til enhver tid kunne fremme sine synspunkter i organisasjonen, og 

organisasjonen skal være stedet hvor man kan ta opp og løse saker for reineiere.  

 

Strategi: 

 

Det skal være en åpen kommunikasjon mellom medlemmene og mellom 

medlemmene og de tillitsvalgte. God kommunikasjon mellom de ulike nivå i 

organisasjonen er viktig for aktiviteten og forankring av beslutninger, samt at dette 

bidrar til at medlemmene får innflytelse og kunnskap om beslutninger, standpunkt og 

arbeidsstrategier.  

 

Tiltak: 

 

• Forankre beslutningsprosesser i organisasjonen  

• Bidra til en samordnet og presis kommunikasjonen internt  

• Videre arbeide for å gi informasjon til lokallag og tillitsvalgte gjennom tilpasset 

bruk av ny teknologi og moderne informasjonsflyt  

6.6 Sekretariatet 

Mål: 

 

NRLs sekretariat skal fremstå som profesjonelt, og gi god faglig og organisatorisk 

støtte til styret, lokallagene og medlemmene. 

 

Delmål: 

 

• Sekretariatet skal ha kompetanse og tilstrekkelige ressurser til å arbeide 

selvstendig for å følge opp strategiplaner 

• Sekretariatet skal være tilrettelegger for NRLs faglige virksomhet 

 

Strategi: 

 

NRLs sekretariat skal arbeide i tråd med vedtatte målsettinger og prioriteringer i 

organisasjonen. Sekretariatet skal, så langt det er mulig, bistå lokallagene i saker de 

jobber med.  

 

Sekretariatet må styrkes for å sikre god intern og utadrettet informasjon, og gis 

muligheter for kompetanseutvikling.  
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Tiltak:  

 

• Styrke sekretariatet i forhold til intern og utadrettet kommunikasjon og 

informasjon 

• Gi lokallagene et godt grunnlag for å behandle høringssaker 

• Sikre riktig kompetanseutvikling i sekretariatet 

• Styrke sekretariatet i forhold saksbehandling 

 

7. LIKESTILLINGSPOLITISK ARBEID  
  

Mål:  

 

NRL skal være en likestilt organisasjon, og arbeide for å oppnå kjønnsbalanse ved 

oppnevning til styrer og verv.  

 

Delmål: 

 

• NRL skal øke kvinneandelen i NRLs styre og bidra til at flere kvinner tar på 

seg verv i lokallagene og i øvrige styrer, råd og utvalg. s strategiske plan for 

likestilling må følges opp i organisasjonens arbeid. 

• NRLs strategiske plan for å styrke kvinnens rolle i reindriften må følges opp i 

organisasjonens arbeid 

 

Strategi:  

 

Få flere kvinner til å delta i beslutningsprosesser innad i organisasjonen og i 

utformingen av reindriftspolitikken. 

 

Tiltak: 

• Arbeide for kjønnsbalanse i styrer og verv   

• Følge opp og implementere tiltak i NRLs strategiplan Kvinnens rolle i 

reindriften og kjønnsbalanse i styrer og verv for perioden 2019-2024 

• Aktivt rekruttere kvinner til deltakelse, både i organisasjonen og i det offentlige 

rom 

 

8. KOMMUNIKASJON OG OMDØMME  
 

Mål:  

 

NRL skal ha en tydelig og positiv profil i offentligheten 
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Delmål: 

 

• NRL skal bidra til et godt omdømme og positive holdninger til reindriften.  

• NRL skal ha en aktiv utadrettet kommunikasjon basert på åpenhet og 

saklighet  

 

Strategi: 

 

NRL vil gjennom et godt omdømme bedre det øvrige samfunnets forståelse for 

næringen, øke næringens politiske gjennomslagskraft og bidra til å opprettholde en 

god markedssituasjon. 

 

NRL skal aktivt jobbe for å bedre omdømmet gjennom mediekontakt, langsiktig 

holdningsskapende arbeid, alliansebygging med politikere og organisasjoner m.m. 

NRL skal formidle til alle hvorfor reindriften i Norge er viktig.  

 

Et godt omdømme skapes gjennom det vi sier og gjør og hvordan vi opptrer utad. Det 

vi kommuniserer utad må henge sammen med det NRL og reindriften står for, og det 

er derfor viktig at alle ledd i organisasjonen kommuniserer budskapet på en god og 

konstruktiv måte.  

 

 

Tiltak: 

 

• Holde kontakt med politikere om utviklingen i reindriften og behovene framover 

• Skape forståelse for samfunnet rundt oss om reindriftens behov for gode 

rammevilkår 

• Arbeide for å styrke reindriftens omdømme i samfunnet gjennom en åpen og 

saklig kommunikasjon 

• Sette på dagsorden saker som berører reindriften gjennom en offensiv 

mediestrategi 

• Målrettet kommunikasjon 

• Være tydelig i forhold til fakta og dokumentasjon om reindriften, og vise gode 

eksempler på hva reindriften bidrar med 

• Utvikle lokallagene som informasjonskanaler, eks. gjennom hjemmesider og 

sosiale medier  

• Aktivt bruke sosiale media og annen nettbasert teknologi 

• Styrke sekretariatet gjennom å ansette en kommunikasjonsrådgiver  
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9. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 
 

Mål: 

 

Å sikre reindriften som en trygg arbeidsplass som ivaretar helse, et godt arbeidsmiljø 

og som har fokus på sikkerhet, samt gi oppvoksende reindriftsgenerasjon trygge 

oppvekstvilkår.  

 

 

Strategi: 

 

Følge opp prosjektet «Reindriftens hverdag» i forhold til psykisk helse blant 

reindriftsutøvere, og etablere forebyggende tiltak på sikt.  

 

Innarbeide forslag fra arbeidsgruppen for HMS i reindriften 

 

Arbeide med helse-, miljø og sikkerhetsspørsmål tilpasset reineiernes utfordringer. 

 

Samarbeide med aktuelle aktører som kan bidra til kunnskap om risikovurderinger. 

 

Tiltak: 

 

• Øke fokus på psykisk helse og forebyggende tiltak 

• Arbeide for å få på plass en aktiv kriseberedskap som trer i funksjon ved 

krisesituasjoner  

• Igangsette kurs, veiledning og organisasjonstiltak kan bidra til å nå ut til 

reineierne om HMS-arbeid 

• Utarbeide veiledersjekklister til bruk i næringa 

• Bidra til gode holdninger om arbeidsmiljø og samarbeid 

• Bidra til gode holdninger og respekt for kollegaer 

• Arbeide for at det blir etablert et meklingsorgan som har legitimitet i reindriften 

• Arbeide videre med pilotprosjektet «Vold i nære relasjoner – Mot til handling» 

 

10. REKRUTTERING, UTDANNING, KOMPETANSEHEVING OG 

FORSKNING  
 

Mål: 

 

Sikre reindriftsnæringen tilgang på kompetent arbeidskraft gjennom kombinasjon av 

tradisjonell opplæring, utdanning og kompetanseheving. 
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Strategi: 

 

God og allsidig grunnkompetanse og evne til fornying har stor betydning for den 

enkelte og næringens generelle konkurranseevne. Utdanning og kompetanseheving 

vil også være viktig i forhold til rettighetsproblematikk og press mot 

ressursgrunnlaget. NRL vil sikre rekrutteringa til reindriften, blant annet gjennom økt 

satsing på reindriftsutdanning.  

 

NRL skal være en viktig premissleverandør for næringsutvikling i reindriften.   

 

NRL mener aktive reineiere skal ha tilbud om kontinuerlig kompetanseheving for å 

kunne videreutvikle sin bedrift og møte nye krav fra det offentlige, forbrukerne og 

samfunnet for øvrig. Det trengs gode og fleksible utdanningstilbud på flere nivå og 

innen mange fagområder. 

 

 

Tiltak: 

• Holde kontakt med samiske kompetansemiljøer om kompetansebehov i 

reindriften 

• Arbeide for at reineiernes realkompetanse vektlegges ved krav om 

dokumentert kompetanse 

• Arbeide for tiltak som motiverer ungdom til å ta reindriftsrelatert utdanning og 

yrkesvalg styrkes  

• Arbeide for større grad av brukerstyrt forskning og at det etableres bedre 

kontakt med forsknings- og utredningsmiljøer som er av interesse for 

reindriften 

• Jobbe for at forskning skjer på næringens egne premisser og med grunnlag i 

reindriftens fagkunnskap og samisk språk 

• Jobbe for at samiske forskningsmiljøer som har reindrift som tema skal ha en 

sentral plass i reindriftsforskningen 

• Initiere prosjekter som har betydning for reindriften 

• Arbeide for å dokumentere erfaringsbasert- og tradisjonell kunnskap i 

reindriften 

 

11. REINDRIFTSAVTALEN 
 

Mål: 

 

Å opprettholde forhandlingsinstituttet for å sikre og bedre rammevilkårene for 

reindriften, både som næring og som kulturbærer.  
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Delmål: 

 

• Bevare støtteordninger som reindriftsavtalen i dag bygger på, og videreutvikle 

nye ordninger. 

 

Strategi: 

 

NRL skal fortsatt utvikle kunnskap om forhandlinger for organisasjonen som grunnlag 

for forhandlingene. Det skal legges mer vekt på grunnlaget for forhandlinger, og 

Økonomisk Utvalg (ØU)skal brukes aktivt for å få utredet nødvendige saker. NRLs 

medlemmer i ØU skal få en tydeligere rolle som rådgivere i forhandlingene.  

 

NRL skal utvikle hjelpemidler for å forenkle arbeidet for lokallagene og de enkelte 

medlemmer.  

 

Tiltak:  

 

• Arbeide for at virkemidlene utformes og dimensjoneres slik at de tar hensyn til 

reindriftens egenart  

• Arbeide for at virkemidlene /rammene økes betydelig til de store 

distriktsstyrene p.g.a arbeidsmengden  

• Arbeide for sosiale- og velferdsmessige ordninger 

• Gjennom avtaleforhandlinger tilrettelegge for innovasjon i reindriften 

 

12. KONSEKVENSUTREDNINGER 
 

Mål: 

 

At reindriften involveres på et så tidlig stadium som mulig i alle prosesser som 

berører reindriften. 

Strategi: 

Å få senket terskelen for når kravet til konsekvensutredning utløses.  

Å få utarbeidet en mal for hva som skal være minimumskrav for utredningsmandater i 

saker som berører reindriften.   

 

Tiltak: 

 

• Arbeide for at reindriften får muligheter til å legge føringer for ramme- og 

planarbeidet 

• Arbeide for rettslige styringsmekanismer som sikrer at reindriftas arealbehov 

integreres i forvaltningens saksbehandling 

• Dersom reindriften og tiltakshaver ikke blir enig om valg av utreder, skal 

reindriften ha en formell rett til å utnevne egen utreder  


