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Hovedavtale for duodjinæríngen

Inngått mellom Sametinget og duodjiorganisasjonene Landsorganisasjonen Samiid Duodji og Duojariid

ealáhussearvi  29.  mars 2005, med endringer av 19. mars 2007. Endringene trer i kraft fra  01.01.2008.

§  1.

Partene i denne avmlen er på den ene siden Sametinget og på den andre siden Landsorganisasjonen Sámiid

Duodji og Duojáriid ealáhussearvi. Som grunnlag skal organisasjonene stille felles krav og utarbeide et
felles dokument.

Andre vesenflige næringsorganisasjoner kan be om å bli konsultert av Landsorganisasjonen Samiid Duodji

og/ eller Duojáriid ealáhussearvi forut for forhandlingene nevnt i § 2.

§  2.

Partene skal føre forhandlinger om en løpende næringsavtale for duodji med tiltak som tar sikte på en

utvikling av næringen i samsvar med de politiske mål og retningslinjer for næringen som er til enhver tid

vedtatt i Sametinget.

§  3.

Ingen bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for Sametinget er gyldig før nødvendige

vedtak er truffet av Sametinget i plenum, og avtalen kan bare omfatte områder som er innenfor

Sametingets kompetanseomrâde.

§  4.

Til å føre forhandlinger etter  §  2 oppnevner hver av partene et forhandlingsutvalg på inntil  4  medlemmer.

Organisasjonenes forhandlingsutvalg består av inntil to medlemmer fra hver av organisasjonene. Leder av

Sarnetingets forhandlingsutvalg, eller dennes stedfortreder, leder forhandlingene. F orhandlingsutvalgene

kan tilkalle rådgivere.

§ 5.

Perioden for næizingsavtalen for duodji er ett år. Perioden for duodjiavtalen starter 1. januar. Avtalefor-

handlingene skal starte senest 15. august og være avsluttet innen  1.  oktober året før avtaleperioden.

§ 6.

Forhandlingene skal ta utgangspunkti en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon. Til å
forestå denne beskrivelsen skal det oppnevnes et utvalg for duodjinaeringen. Hver av partene oppnevner 2

medlemmer. Sametinget, i samråd med Landsorganisasjonen Samiid Duodji og Duojáriid ealáhussearvi,

oppnevner i tillegg leder. Utvalget velges for  3  år av gangen.

Sametingets administrasjon skal være utvalgets sekretariat.

§  7.

Før forhandlingene starter den  15.  august skal det foreligge et oppdatert register over alle som er berettiget

til støtte i henhold til næringsavtalen. Medlemskap iclette registeret baseres på søknad fra hver enkelt

utøver, og hver enkelt utøver er selv ansvarlig for nødvendig dokumentasjon. Et faglig utvalg på 5

medlemmer oppnevnt av organisasjonene i fellesskap avgjør søknadene om medlemskap. Faste

medlemmer skal ha personlige varamedlemmer. Utvalget velges for 3 år av gangen. Sametingsrådet er
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klageinstans. Medlemskap vurderes i henhold til en hver tid omforente kriterier mellom partene.
Utbetaling av direkte støtte for påfølgende års næringsavtale skjer på basis av dette registeret. Dette
registeret opprettes og vedlikeholdes av Sametinget.

§  8.

Forhandlingene skal skje for lukkede dører. Så lenge forhandlingene pågår skal det ikke gis opplysninger
utover det partene blir enige om. Krav og tilbud er offentlige etter at disse er fremmet for avtalepartene.
For øvrig er opplysningene som kommer fram under forhandlingene unntatt offentlighet.

§9.

I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer Sametingsrådet på eget grunnlag ovenfor Sainednge ts plenum
forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode.

I tilfelle en av næringens organisasjoner velger å bryte forhandlingene, fortsetter forhandlingene med den
organisasjonen som velger å fortsette forhandlingene. Den inngåtte avtalen er bindende for begge parter
selv om bare den ene organisasjonen har underskrevet avtalen.

§  10.

Hovedavtalen kan sies opp av begge parter innen 1. med virkning fra 1. januar påfølgende år. Avtalen
faller likevel ikke bort før utløpet av de avtaler som måtte være inngått i henhold til den. Hovedavtalen
kan endres hvis avtalepartene er enige om det med de samme frister som for oppsigelse.

§  11.

Denne hovedavtale trer i kraft straks den er vedtatt av partene og godkjent av Sametingets plenum.

Kárásjohka, 19. mars 2007
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Marit G. Graven Anders S. Buljo
Duojariid ealáhussearvi Landsorganisasjonen Sárniid Duodji
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