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Til kontrollutvalgets leder Tørfoss
 
Vi har flere henvendelser fra personer som har send søknad om innmelding i Sametingets
valgmanntall uten å få svar om at søknaden er mottatt eller behandlet.
Ifølge Forvaltningsloven er offentlige instanser forpliktet til å svare dersom saken ikke er ferdig
behandlet innen 1 mnd, Forvaltningsloven § 11a
 
Nordkalottfolket ber om at kontrollutvalget ser på denne saken. Ikke bare er det lovstridig å ikke
besvare henvendelser som krever enkeltvedtak (som innmelding i manntallet er) men det er
også et demokratisk problem når Sametinget selv behandler det samiske demokratiet på dette
viset. Ressursmangel er ingen rettferdiggjøring for hverken for lovbrudd eller arroganse overfor
det samiske demokratiet.
 
Vi håper du som leder av kontrollutvalget kan løfte denne saken, og at en gjennomgang fra
kontrollutvalget kan virke til bedre rutiner og holdninger i Sametinget.
 
Vedlagt svaret vi fikk fra adm da vi spurte om hvorfor innmeldingene ikke er besvart, samt den
pressemeldingen vi sender ut til media vedr dette.
 
Mvh
 
Vibeke Larsen
 
 
 

Fra: Anti, Tove <Tove.Anti@samediggi.no> 
Sendt: torsdag 21. april 2022 15:13
Til: Kåven, Toril Bakken <toril.bakken.kaaven@samediggi.no>
Kopi: Veimæl, Gunn-Astrid Nyborg <Gunn-Astrid.Nyborg.Veimael@samediggi.no>; Mienna,
Marit Ellen <marit.ellen.mienna@samediggi.no>
Emne: SV: manglende informasjon om en innskrevet i valgmanntallet
 
Hei Torill, beklager at jeg ikke har svart deg før, jeg har avspasert.
 
Vi har et etterslep på innmeldinger, men jobber for fullt for å få unna alle søknadene. Han vil nok
får svar ganske snart. Vi har gjort en vurdering på at den tida vi ville ha brukt på å skrive
foreløpige meldinger på de over 1000 søknadene som har kommet inn etter valget i fjor vil ta like
lang tid som å faktisk behandle søknadene.
 
Du må beklage så mye på vegne av oss, men vi er litt lite folk i seksjonen for tida til å fylle alle
oppgavene vi har og da er dette en konsekvens. Men, som sagt, vi jobber på likevel med alle
søknadene og forhåpentligvis vil han få svar ganske snart!
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PRM: Sametinget begår lovbrudd

Over 1000 personer har valgt å melde seg inn i Sametingets valgmanntall siden valget, men ingen av disse har ikke fått svar på sin innmeldingssøknad. Nordkalottfolket har i flere omganger blitt kontaktet av personer som har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall i høst. Disse har ikke engang fått svar fra Sametinget om at innmeldingssøknaden er mottatt. Av den grunn har Nordkalottfolket sendt henvendelse til Sametinget for å forhøre oss om hvorfor innmeldingssøknader ikke er blitt besvart.

- Svaret vi fikk fra Sametingets administrasjon forteller oss at Sametinget rett og slett ignorerer Forvaltningsloven. Denne loven gir enkeltpersoner rett til foreløpig svar innen en måned dersom man ikke kan fatte beslutning innen den tid. Det er skuffende at Sametinget hever seg over enkeltpersoners rett til å motta svar fra det offentlige. En ting er at dette er lovstridig, men det er også et demokratisk problem- sier Vibeke Larsen fra Nordkalottfolket og fortsetter: 

Et demokratisk problem

- Flere av henvendelsene vi har fått, har vært fra personer som vil melde seg inn i Sametingets valgmanntall slik at deres barn og barnebarn skal gis mulighet til å delta i det samiske demokratiet, om de ønsker det i fremtiden. Men når man ikke opplever at søknaden ikke blir besvart at det er mottatt engang, er dette et sterkt signal på at man ikke er ønsket som medlem i valgmanntallet. Sametingets lefling med Forvaltningsloven er dermed et demokratisk problem, og bidrar til et bilde om at det samiske demokratiet ikke har plass for alle samer-

Sametinget beklager til Nordkalottfolket og viser til ressursmangel som årsak til at de ikke sender svar på innmeldingssøknadene.

Saken sendes til kontrollutvalget

- Sametinget kan ikke vise til ressurssituasjonen når man velger å bryte Forvaltningsloven. Det som er lovpålagt må prioriteres, deriblant å sende svar på innmeldingssøknader. Med høstens skandaløse valggjennomføring som bakteppe, hadde det vært å forvente at Sametinget gjør sitt ytterste for at det de selv har kontroll på utføres i henhold til både lov og forventninger. Dessverre viser denne saken at Sametingets egen holdning til det samiske demokratiet ikke er noe stort bedre enn flere kommuners stemoderlige behandling av sametingsvalget. Det samiske demokratiet fortjener bedre fra Sametinget og vi sender derfor saken videre til Sametingets kontrollutvalg- avslutter Vibeke Larsen



Kontaktinfo

Vibeke Larsen

Mob: 94130116







Mvh.
Tove A.

Fra: Kåven, Toril Bakken <toril.bakken.kaaven@samediggi.no> 
Sendt: fredag 15. april 2022 11:24
Til: Anti, Tove <Tove.Anti@samediggi.no>
Emne: manglende informasjon om en innskrevet i valgmanntallet

Hei Tove,
Jeg har fått flere henvendelser fra en mann som har søkt seg inn i valgmanntallet, men ikke fått 
svar. Meldte seg inn i høst. Kan dere sjekke for meg om han står der? Og evt sende han svar på
om han er inne eller ikke? Her er opplysninger: KXXX XXXX, født XX.XX,XX.
Jeg mener han har adresse Langfjordbotn eller øksfjordbotn, men er litt usikker.

Hilsen Toril BK
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