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Kjære velgere!
Endelig er det mulig å stemme Nordkalottfolket over hele landet! Vi har vokst 
og vokst, og har nå flotte kandidater med oss i alle valgkretser. En viktig og stor 
milepæl for oss.  

Mange kjenner oss ikke godt enda. Vi er et lite parti, ganske ung som organisasjon, 
men har vært valgt inn på Sametinget siden 2005. Ung – men mye erfaring og stort 
ønske om å gjøre en forskjell!  

Vi vil jobbe for likeverdighet mellom oss samer, og mellom oss samer og andre 
folk. Nordmenn, kvener, finlendere og andre. Vi vil ta vare på vår samiske kultur 
og historie. Vi vil ha anerkjent den særegne naturnærheten, og da følger resten 
med på kjøpet: vårt samiske verdensbilde som sier at å bruke naturen, er beste 
måten å verne den. Som gjør at «sankegenene» våre fortsatt lever. Mange av oss 
har fortsatt et stort behov og ønske om å leve i, og bruke havet, fjorden og utmarka 
til høsting og næring.

Og næring er her en nøkkel: vi trenger bærekraftige samiske arbeidsplasser på 
havet, i fjordene, på fjellet – i by og bygd, om vår samiske levemåte og kultur skal 
overleve. Uten arbeidsplasser og samisk næringsliv er vi lite. Og selvfølgelig, klær, 
design, språk, kunst, film og andre kulturuttrykk styrker oss på veien. Klarer vi å 
holde fokus i vårt sametingsarbeid, vil vår flotte samiske kultur styrkes, både i by 
og land, i nord og sør.

Og vær så god – med på lasset får du også en kalender, som går til ut 2022. Med 
bilder og tekst fra hele landet, som viser stemning og tanker til våre fremste kan-
didater, og noen flere. Den er vi umåtelig stolt av!

Likeverd. Naturnærhet. Næring og arbeidsplasser. 
Det tror vi kan gi oss et sameting med tillit hos folket. Godt valg!

Hilsen Toril Bakken Kåven, leder



Nordkalotten har i århundrer vært en smelte-
digel av samer, kvener, finner, nordmenn og 
andre, derfor er vi i dag er en blanding av alt. 
Mange av oss hører hjemme i flere av kul-
turene, mens andre definerer seg 
sterkest i én kultur. Vi kaller oss 
Nordkalottfolk. I programmet har vi 
fokus på hvordan vi kan styrke sa-
misk kultur og samfunnsliv, til beste 
for hele landet.  

Vi vil ha levende samfunn med 
utvikling, vekst og trivsel. Vi vil snu 
utviklingen med aldrende befolkning 
og kompetanseflukt. Dette skal vi 
klare gjennom å ta en aktiv rolle, og 
få til økt samarbeid mellom Same-
tinget og lokalsamfunn, kommuner, 
regioner, regjering og storting.  Vi 
har trua! 

Arbeidsprogrammet tar for seg de 
områder vi ønsker å gi mest fokus. Mange 
områder er ikke mye omtalt. Det betyr ikke at 

vi ikke har klare meninger om dette. Disse vil 
framkomme på nettsidene våre, tas direkte i 
debatt og forslag på Sametinget. Vi tror det 
er viktig at Sametinget konsentrerer sine res-

surser om de viktigste temaene 
som bør være: Næring, kultur 
og språk, samt være en aktiv 
samarbeidspartner til alle med 
sammenfallende interesser.

Likeverd og  
likestilling
Målet er full likestilling og like-
verd både på Sametinget og i 
samfunnet forøvrig. Spesielt 
den sjøsamiske kulturen er 
lite anerkjent, lider av fornors-
kningsprosessen og at det sa-
miske samfunn i dag ikke har 
samme aksept for sjøsamer, 
blant annet fordi de i hovedsak 

har norsk som morsmål. Mye av det sam-
me ser vi med fastboendes utmarksbruk.  

Arbeidsprogram for 
Nordkalottfolket 

2021–2025
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Samer og kvener har levd side om side, og 
har ofte sterke slektsbånd og har påvirket 
hverandres kulturer over generasjoner. Vi 
ønsker derfor økt samisk-kvensk samarbeid 
der det er naturlig, for tar vi vare på kvensk 
kultur, tar vi også vare på samisk kultur. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Like rettigheter til alle samer. 

Samiske næringer skal behand-
les likeverdig og balansert, og 
være likestilt i diskusjoner om 
rettigheter og vern.

•  Bidra til likeverd mellom samisk, 
kvensk og norsk kultur.

•  Jobbe for likestilling og likeverd 
i det samiske samfunn, mellom 
menn og kvinner, og likeverd 
mellom de ulike samiske grup-
peringer. 

•  Sikre at også kvenske kultur-
minner får et likt vern som det 
samiske.

Natur og miljø-
spørsmål
Naturen har dannet livsgrunnlaget for folk 
på Nordkalotten i tusener av år, og Nordka-
lottens folk har en sterk nærhet til naturen. 
Naturnærheten er en viktig del av levemåten 
i nord. Naturbruken har vært bærekraftig; 
gjennom bruk av naturen har man vedlike-
holdt og skjøttet om vassdrag og fiskevann, 
utmark, planter, skog i store områder samt 
ivaretatt og utviklet kunnskapen om naturen.

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Bærekraftig bruk av naturen er beste form 

for vern. Det blir ikke mer og bedre natur 
av å opprette flere verneområder i områder 
med så få mennesker som på Nordkalot-
ten.

•  Forsterke den tradisjonelt sterke natur-
nærheten, sankingskulturen og ønsket de 
fleste har om å bruke naturen slik den tra-
disjonelt har vært brukt av nordkalottfolk.

•  Ingen områder vernes uten lokalbefolknin-
gens samtykke. Det åpnes for å redusere 
restriksjoner i eksisterende verneområder. 

•  Alders tids bruk og hevdvunnen bruk av 
natur og utmark blir anerkjent 
og akseptert av besluttende 
myndigheter og forankret i 
lover og reguleringer. Lover og 
reguleringer endres slik at måten 
lokalbefolkningen tradisjonelt 
har brukt naturen på og overført 
til dagens samfunn, blir aner-
kjent og akseptert. 
•  Bevisstgjøre nordkalottfolk om 

alders tids bruk og hevdvunnen 
rett til bruk av utmarka. 

•  Et forvaltningssystem som 
holder pukkellaksen borte fra 
de lakseførende elvene.

•  Mineralnæring, oppdrett og all 
annen industri skal vurderes 
etter bærekraftige prinsipper, ta 
utgangspunkt i nullutslipp på lik 
linje med oljenæringen.

Bygde- og sjøsamiske  
områder
Bygdene i distrikter er viktig for oppretthol-
delse både av den sjøsamiske og fastbo-
ende samers kultur, og det gode samspillet 
mellom de ulike kulturer i nord. Det er gjerne 
her man ser samiske tradisjonelle næringer 
og levemåte utfolde seg. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Bedre infrastruktur til sjøsame- og kven-

bygder i hele regionen. Arbeide for be-
dring av fergeruter, ambulansetjenester, 
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internett og næringsmessig infrastruktur i 
distriktene.

•  Bygdeskoler skal opprettholdes når det er 
faglig forsvarlig for å sikre at den samiske 
og kvenske kulturen opprettholdes og 
videreutvikles. 

•  Å etablere et Kystsamisk hus med fokus 
på både kystkulturen og næringsveier ved 
kysten, samt fylle rollen som en ressurs for 
småskalaprodusenter og etableringer av 
kombinasjonsnæringer.

•  Sjøsamiske nettverk og institusjoner med 
utgangspunkt i bygder og fjorder skal byg-
ges. Flere sjøsamiske samlingspunkter skal 
etableres, gjerne i felleskap med kvenske 
organisasjoner og bygdelag der dette er 
naturlig. Felles kulturhus vil styrke distrik-
tenes stemme.

Naturnæringer og  
næringsliv generelt
Naturnæringer omfatter næringer som 

landbruk, skogbruk, utmarksnæring inkludert 
reindrift, fjordfiske, innlandsfiske, sanking og 
all naturbasert næring i utmarka. 
Den største trusselen mot samisk språk 
og kultur er avfolkning og forgubbing av 
distriktene. Det er behov for etableringer av 
nye næringer i tillegg til å utvikle de tradisjo-
nelle. Vi vil vurdere samfunnsnytten opp mot 
ulempene slike etableringer medfører.

Variert næringsliv og gode 
arbeidsplasser 
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  En bærekraftig næringsutvikling skal være 

basert på nytenkning og modernisering, 
med bolyst, økonomi, sosiale forhold og 
bærekraft som bærende elementer. 

•  Skape likeverd mellom de ulike nærings-
formene innenfor det samiske samfunn, og 
unngå diskriminering av samiske nærings-
former innenfor det norske lovverket.

•  Å avbyråkratisere småskalaprodusenters 



hverdag og skape næringsklynger som gir 
økt kompetanse og motivasjon til å drive 
næring.

•  Etablere ressurssenter for småskalaprodu-
senter og næringskombinasjoner.

•  Sametingets geografiske virkeområde for 
næring utvides til alle områder som histo-
risk har hatt samisk befolkning, uavhengig 
av om den enkelte kommune har definert 
seg som en samisk kommune. Alternativt 
tas virkeområdet bort, og man definerer 
prioriterte næringsområder. 

•  Landbruket tilrettelegges for økt fokus på 
kombinasjonsnæringer opp mot andre na-
turnæringer, spesielt med fokus på videre-
foredling, matproduksjon og reiseliv.

•  Det gis incitament for å legge om til mer 
økologisk drift i naturnæringer, med dyr og 
plantesorter som er tilpasset vårt arktiske 
klima. Grønne subsidier innføres.

•  Etablere kyst- og fjellstuer for økologisk og 
autentisk natur- og kulturturisme. 

Utmarksnæringer i fokus
Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Næringsformer som gir sterk tilknytning til 

lokal kultur og natur, slik som utmarksnæ-
ring/reindrift, fjordfiske, landbruk, duodji/
håndverk og reiseliv, skal styrkes. Lønn-
somhet må skapes og favoriseres.

•  Egen næringslov som innbefatter ut-
marksnæring på land som innlandsfiske, 
reindrift, duodji, sanking av bær og urter, 
skogsdrift, og ulike kombinasjonsnæringer. 
En næringslov må være fremtidsrettet, mil-
jøfokusert, fremme naturbasert nytenking 
og ivareta lokalbefolkningens rett til å drive 
utmarksnæring.

•  Reindriftsloven må balanseres med annet 
lovverk. Reindrift skal fortsatt ha beskyt-
telse gjennom loven, men ikke på bekost-
ning av, og i konflikt med andre naturnærin-
ger og lokale brukere. 

•  Andre utmarksnæringer og landbruket 



må gis samme rammebetingelser som 
reindrifta. 

•  Innlandsfiske som næring utvikles. Eta-
blere mottaksanlegg for innlandsfiske og 
utmarksprodukter, og være pådriver for 
at offentlige institusjoner som forsvaret 
og helsevesenet kjøper inn mat fra lokale 
matleverandører. 

Kysten, fisken  
og bo i bygda
Fisken, kysten og fjorden har gitt 
arbeidsplasser og levedyktige 
samfunn i generasjoner. Dette må 
styrkes og utvikles. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Hele kvotesystemet innen 

fiskeriene må avvikles, staten 
må kjøpe kvotene tilbake og 
heller leie de ut til fiskerne til en 
fornuftig pris.

•  Sjøsamers rett til fiske er basert 
på historiske rettigheter til 
fiske som del av det materielle 
kulturgrunnlaget og tilhører alle 
som bor i et definert samisk 
område. Sjøsamisk fiske må få 
skje uhindret. Lokalbefolknin-
gen har rett til å benytte seg av 
fiskeressursene uten kvalifiseringskrav.  
Smith-utvalgets innstilling anerkjennes og 
implementeres.  

•  All oppdrett skal innen 5 år være utslipps-
frie.  

•  Laksefisket i elv og sjø er sterke kultur-
bærere, og skal ha forrang når det gjøres 
reguleringer. 

Språk er en berikelse
Språket er en viktig del av folks identitet. 

Barnehager og grunnskoler lovpålagt å ha 
integrert undervisning i samisk språk og kul-
tur, men vi har erfart at dette ikke fungerer i 
praksis.

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Nynorsk tas vekk som obligatorisk fag i 

Nord-Norge, til fordel for å kunne velge 
mellom nynorsk, samisk og kvensk på alle 
klassetrinn til og med videregående skole. 

•  Alle offentlige instanser og skoler sam-
arbeider med foreldre for å 
tilby akseptabel undervisning i 
samisk og kvensk/finsk for de 
som ønsker, uten at dette går 
ut over vesentlige fag i opplæ-
ringen.
•  Voksne samer med norsk som 

morsmål skal få et akseptabelt 
tilbud om samisk opplæring 
med moderne hjelpemidler.

•  Det utvikles digitale språkkurs 
for voksne som tilbys gratis, 
på alle de tre ulike samiske 
språk.  

•  Norsk språk anerkjennes også 
som morsmål for samer. 

•  Samisk språk skal bevares 
og styrkes. Sametinget skal 
gjennom utstrakt samarbeid 
med andre offentlige organer 
fylle dagens språkrettigheter 
med reelt innhold, og ikke bare 
rettigheter på papiret.

•  Flere språkarenaer for barn og ungdom i 
områder der samisk språk står svakt.

•  Flere digitale læremidler og flere samiske 
språklærere.

•  Ambulerende sørsamisk språk- og kultur-
team som tilbyr mobilt bibliotek, språkbad, 
lesestunder, og andre språk- og kulturak-
tiviteter. 

•  Lulesamisk pilotskole på Drag prioriteres 
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for å utvikle læremidler i lulesamisk. 
•  Utvikling av metodikk for samisk fjern-

undervisning og etableringer av flere 
samiske leirskoletilbud.

Med fokus på  
kultur og kultur- 
næringene
Til tross for sterk 
fornorskningsprosess, 
har samisk kultur hatt en 
oppblomstring. Nordkalottfolket 
vil stimulere til forsterking og 
videreutvikling av ulike kunst- og 
kulturuttrykk. Kultur, natur og 
næring henger nøye sammen 
i nordområdene, og dermed vil 
mange av mange av tiltakene 
foreslått under andre temaer, gi 
styrket kultur. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Styrke kulturnæringer og kre-

ative næringer slik at flere kan 
leve av kunst og kultur.

•  Sikre gode rammevilkår for kulturnæringen, 
kreative næringer og kulturarbeidere. 

•  Styrke og videreutvikle festivaler og andre 
møteplasser med fokus på samiske kultu-
ruttrykk. 

•  Den nordkalottske fortellertradisjon iva-
retas, og historiefortellingens betydning 
dokumenteres og tilgjengeliggjøres. 

•  Felles same- og kvenkultursenter i Tromsø, 
hvor begge de to minoritetene kan ha ulike 
kulturaktiviteter.  

•  Økt kunnskap og anerkjennelse av sjøsa-
misk og kvensk kultur.

Ungdom og den digitale 
samiske hverdagen
Barn og ungdom er vårt håp for fremtiden og 
de engasjerer seg i ulike tema, såfremt det 
blir fremstilt på en moderne, enkel og frem-

tidsrettet måte. Vi ønsker at flere 
skal engasjere seg i ulike tema 
som angår nordkalotten, og vil 
forenkle ungdommers mulighet 
til å delta i kulturaktiviteter og 
næring. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Forenkle søknadsprosesser og 

støtte prosjekter som initieres 
av ungdom.

•  Skape arenaer der ungdom kan 
engasjeres i kompetansepro-
sjekter innenfor naturnæringer 
og naturbruk, gjennom ek-
sempelvis seminarer, kurs og 
konferanser. 

•  Økt fokus på digitaliserte 
verktøy for tema som opptar 
ungdom i arktiske områder. 

•  Utvikle ungdoms digitale kompetanse til 
arbeidsplasser i nord.

Nordkalottsk åndelighet og 
hele mennesket
Åndelige verdier er viktig del av samisk og 
kvensk identitet, både innen helse, pleie og 
omsorg – og også som del av vår levemåte 
og verdensbilde.  I tillegg har vi fortsatt en 
natur- og åndelig nærhet innenfor man-
ge samiske områder. Kristendommen, og 
spesielt læstadianismen, står også sterkt, 
og mennesker har generelt et nært forhold 
til sin tro. Tanken om at kropp og sjel henger 
sammen er sterkt rotfestet på Nordkalotten. 
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Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Videreutvikle og styrke de nordkalottske 

åndelige verdier, som del av samisk leve-
måte og tankesett. Åndelige verdier og 
tilnærminger skal anerkjennes innenfor 
helsevesenet. 

•  Opprettholdelse av, og respekt for hellige 
samiske steder og elementer.

•  Aksept av, og kompetanseutvikling på 
komplementære og tradisjonelle behand-
lingsformer, som et tillegg til konvensjonell 
medisin. Åpenhet rundt nye og tradisjonelle 
behandlingsformer. 

•  Samiske/nordkalottske tradisjonelle 
hjelpemetoder som healing og «lesing» 
aksepteres som del av vår levemåte og 
psykososiale helsetilbud. 

•  Etablering av et kompetansesenter for å 
motvirke vold og overgrep i samiske sam-
funn.

Nordområdepolitikk
Nordområdepolitikken må sikre at lokalbe-
folkningen har samme trygghet for sitt leve-

område, sine arbeidsplasser, kultur og natur, 
som andre i Norge. Samfunnet skal utvikles 
for å styrke tilstedeværelsen, og sikre og 
trygge samfunnslivet i nord. Norsk, samisk 
og kvensk kultur og tilstedeværelse hører 
naturlig til i nord, og alle tre skal anerkjennes 
og respekteres. Naturen skal danne grunn-
laget for arbeidsplasser, kultur og verdens-
bilde, nå og i fremtiden. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  Utbygging og forbedring av infrastruktur i 

nord, slik som realisering av Nordnorge-ba-
nen, kortbanenett med konkurransedyk-
tige priser og oppgradering av veinett slik 
at dette tilpasses den forventede økning 
innen industri og annet næringsliv.

•  Arktisk mat og arktisk levemåte skal få 
høystatus, og gi både arbeidsplasser og 
økt bolyst. Vi vil skape 1000 nye arbeids-
plasser tilknyttet utmarksressurser, fored-
ling og reiseliv.

•  Bærekraftige avfallsløsninger som gir lokal 
verdiskapning – vi tar hånd om eget avfall.

•  Naturressursene skal sikre bosetting og 



gi lokalbefolkningen mer makt over egen 
hverdag. 

•  Det skal innføres ressursrente i områder 
hvor distriktene avgir ressurser til næ-
ringsutvikling: Havbruk, fiskerier, vannkraft, 
vindkraft, mineralindustri m.m.

Finnmarkseiendommen
Finnmarkseiendommen (Fefo) er største 
grunneier i Finnmark, er vårt 
felleseie, og har et stort sam-
funnsansvar. Det er viktig å finne 
en balanse mellom å ikke bruke 
opp «arvesølvet» til kommende 
generasjoner, og samtidig bidra 
til vekst og utvikling i ikke-for-
nybare ressurser. Fefo har bygd 
opp en sterk organisasjon på 
flere fagfelt. Samtidig vil det 
for fremtiden være viktig å vise 
Finnmarks befolkning at man 
ønsker å bygge opp en trygg 
forvaltning av ressursene. 
Finnmarkseiendommen skal 
forvaltes til beste for alle finn-
markinger, uavhengig av etnisk 
tilhørighet. Dette innebærer 
selvfølgelig også at både samisk, 
kvensk og norsk kultur skal leve 
videre. 

Nordkalottfolket vil jobbe for:
•  FeFo skal ha en sunn og nøk-

tern økonomi. Finnmarkseiendommen skal 
fortrinnsvis drive med forvaltning av våre 
ressurser. 

•  Finnmarkseiendommen anerkjenner og 
respekterer lokalbefolkningens hevdvunne 
rett til forvaltning og bruk av naturen og 
utmark.

•  Finnmarkseiendommen skal legge til 
rette for at naturen fortsatt skal være en 

viktig del av levesettet til Finnmarkinger, 
og danne bærekraftige arbeidsplasser for 
lokalsamfunnet.

•  At deler av FeFos inntekter på eiendoms-
salg og festeavgifter tilfaller vertskaps-
kommunene.

Her er noen eksempler på lovendringer vi 
mener bør gjennomføres:  

•  Plan- og bygningsloven: Avby-
råkratisering og reduserte krav, 
som gir enklere saksbehandling 
og enklere mulighet for sjølbyg-
ging. Balansere innsigelsesret-
ten og få ned tidsaspektet i all 
type behandling. 

•  Motorferdselloven: Anerkjenne 
vår høstingskultur og bruken av 
naturen i nord. Innlemme flere 
næringer i unntaket for kjøring 
både på barmark og snødekt 
mark. Gi lokalbefolkningen ut-
videde rettigheter til kjøring på 
snødekt mark, og flere mulig-
heter for transport ifm høsting.  
En generell oppmykning og god 
mulighet til å få kjøre til flere 
fiskevann for folk flest.

•  Forskrift om hjelmbruk på 
scooter: Endre så barn og 
voksne i slede ikke trenger å 
bruke hjelm, heller ikke folk som 
jobber i utmarksnæring. 

•  Reindriftsloven: Balansere reindriftslo-
ven, så andre utmarksbrukere er likestilt 
reindriftsnæringen. Gi sterkere sanksjoner 
ved brudd på reindriftsloven.

•  Naturmangfoldsloven: Det innføres ingen 
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type vern som går på bekostning av 
lokalbefolkningens tradisjonelle bruk av 
området. Loven endres slik at den ikke kan 
brukes som begrunnelse for å stoppe tra-
disjonell utmarksbruk som ikke er til skade 
for planter og dyr. 

•  Kulturminnelovgivningen: Balansering 
av kulturminnelovgivningen slik at også 
kvenske kulturminner får samme be-

tingelser for vern som samiske kulturmin-
ner. 

•  Retningslinjer for endret bruk av utmark: 
Balanseres for å ivareta alle samiske 
folkegrupper. 

•  Veileder for plan og bygningsloven: Ba-
lanseres for å ivareta alle samiske folke-
grupper. 

Valgkretser

   Sør-Norge  
 valgkrets

1 Ulf Tore Johansen  ..........................Lillestrøm
2 Kjellrun Wilhelmsen  ......................Drammen 

3 Isabelle Strømme .........................................Lier 
4 Marit Melå  ...................................................Vanse 
5 Elin Sverdrup-Olsen  .................................Oslo 
6 Oddvar Kaaby  ...................................Sandvika 
7 Beate Wilhelmsen  ......................................Oslo 

8 Therese Thomassen  .................Sandefjord 
9 Ståle Nilsen  ...................................................Oslo 
10 Trygve Beddari  .............................Steinsholt 
11 Torunn Salamonsen  ...............................Oslo 
12 Jan Daleng ............................................Røyken

   Østre  
 valgkrets

1 Ingvild M. L. Halvorsen  .........................Vadsø 
2 Torfinn Johansen  .............................Kirkenes 
3 Sven Utsi  ........................................................Tana 
4 Hjørdis Annie Nilsen  ...........................Neiden 
5 Pål Martin Greiner Haaker  ............ Jarfjord 
6 Simon Dahl  ..........................................Kirkenes 
7 Irene Pettersen  ...........................................Tana 
8 Jan Larsen  .....................................................Tana 
9 Eli Sabbasen  .................................................Tana

   Avjovarre  
 valgkrets

1 Øyvind Lindbäck  ..................................Lakselv 
2 Knut Einar Kristiansen  ......................Brenna 
3 Aina Madelén N. Aslaksen ...........Karasjok 
4 Nils Robert Kvalvik  .............................Lakselv 
5 Maylen Berg  ...........................................Lakselv 
6 Bror Salamonsen  ..............................Karasjok 
7 Brit Elisabeth W. Vidal  ......................Lakselv 
8 Sara Berit Ellen Buljo ...............Kautokeino
9 Daniel Kåven  ..........................................Lakselv 
10 Charlotte Johannessen  ...............Lakselv
11 Marita Aikio Masternes  .................Lakselv
12 Jan Erling Persen  .............................Lakselv 
13 Ole Julius Eriksen ...........................Karasjok 
14 Frank Johnny Olsen  .......................Lakselv

   Nordre  
 valgkrets

1 Toril Bakken Kåven  .....................................Alta 
2 Kjetil Romsdal  ...............................................Alta
3 Gry Hege Warth  ......................Sørstraumen 
4 Vidar Antonsen  ........................ Hammerfest 
5 Katarina Jørstad Thoresen  ...................Alta 
6 Lene Knutsen ................................................Alta 
7 Jan-Arvid Arnesen  .....................................Alta 
8 Roar Olsen ..........................................Nordreisa 
9 Arne Kristian Vestre  ............................. Loppa 
10 Hilde Kathrine Nilsen  .............................Alta 
11 Marianne Strøm Vetoniemi  .................Alta 
12 Rolf Wilhelmsen  ........................................Alta

   Gaisi  
 valgkrets

1 Sylvi Pedersen Vatne  ..............Tromsdalen 
2 Knut Wingstad  ................................Bardufoss 
3 Nora Ollila  ................................................. Tromsø 
4 May Kristin Knutsen  ........................ Kvaløya 
5 Lasse-Håvard Lyngmo  ................Svensby 
6 Audun Mathiassen ....................... Vannareid 
7 Ronny Andre Lyngmo  ...................Svensby 
8 Anja Theodorsen  ..........................Olderdalen 
9 Torbjørn Fagermo  ...........................Øverbygd 
10 Hugo Hansen  ........................Ramfjordbotn 
11 Lone B. Ebeltoft  .....................Krokelvdalen

   Vesthavet  
 valgkrets

1 Vibeke Larsen  ........................................Vassdal 
2 Odd-Roar Strømme  ..........................Bjerkvik
3 Håvard Kristiansen  ..........................Sortland 
4 Charlotte Solli Larsen  ........................... Bodø 
5 Rune Sæbbe  .............................. Brøstadbotn 
6 Maia Breivik  ..........................................Sortland 
7 Daniel Thomassen  ................................... Bodø 
8 Kent-Roar Strømme  ........................Bjerkvik 
9 Eirik Løkken  .......................................Ballangen 
10 Åse Vullenieida Solli  ........................Vassdal

   Sørsamisk  
 valgkrets

1 Daniel Fjellvang Kåven  .............. Trondheim 
2 Aud Solveig Strømme  .......................Byberg 
3 Hans Arild Gerhardsen  .......................Verdal 
4 Tor Einar Larsen  .......................................Røros 
5 Kim Daniel Svendsen  ..........................Skogn 
6 Anita Merethe Danielsen  ..............Meråker 
7 Lillian Kristine Persen  ............... Hattfjelldal 
8 Stine Elisabeth  ...........................................Ekne 
9 Robin Andre Lyngmo  ..........................Skogn


