RENNÄRINGSNÄMNDENS
DELEGATIONSORDNING

Beslut rennäringsnämnden den 21 november 2012
Fastställd av styrelsen 2012-12-12--10, § § 259.2
Ändrad av styrelsen 2017-01-16—19, § 8
Ändrad av styrelsen 2018-04-11-13, § 60

RENNÄRINGSNÄMNDENS VERKSAMHET
DELEGATIONSORDNINGEN, STATUS OCH FUNKTION
FASTSTÄLLANDE
Styrelsen ska inför varje verksamhetsår fastställa delegationsordningar för Sametingets skilda verksamhetsområden.
Delegationen härleds från Sametingets politiska program samt från externa beslut, d.v.s. lagar, förordningar,
föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
Rennäringsnämndens uppgifter enligt lag och förordning och enligt beslut av Sametingets plenum beskrivs
övergripande i Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder.
Rennäringsnämndens främsta uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att rennäringens intressen
beaktas vid utnyttjande av mark och vatten. Nämnden ansvarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i
ett politiskt handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det
politiska handlingsprogrammet.1

SYFTE
Delegationen är grunden för den interna verksamhetsstyrningen. De mål som uttrycks i den rennäringspolitiska
planen och övriga politiska program operationaliseras i enskilda verksamhetsgrenars och enheters planerade
aktiviteter under året.

GENOMFÖRANDE
Nämnden beslutar, inom sitt verksamhetsområde och i enlighet med fastställd delegationsordning och politiskt
handlingsprogram i frågor som rör förvaltningen och Sametingets myndighetsutövning samt i andra frågor som den
enligt lag eller annan författning ska ha hand om.2
Nämnden bereder och yttrar sig i ärenden som plenum överlämnat till den och ansvarar för att Sametingets plenums
beslut verkställs. Nämnden ska redovisa till Sametingets plenum hur de har fullgjort uppdrag som Sametingets
plenum har lämnat till den.3

SAMETINGETS FÖRVALTNINGSORGANISTION
Övriga uppgifter enligt lag eller annan författning som faller inom nämndens ansvarsområde och som inte framgår
enligt delegation nedan får beslutas av Sametingets kanslichef enligt den ordning som gäller för Sametingets
förvaltningsorganisation. Nämnden får därutöver delegera sina uppgifter till Sametingets kanslichef.
Sådana frågor som är av principiell eller annan viktigt betydelse ska trots det nyss anförda ändå underställas
Sametingets styrelse eller berörd nämnd för beslut.

UPPFÖLJNING
Styrelsen, nämnderna och de externa organ vars styrelser utses av Sametinget (Sameskolstyrelsen och Samefondens
styrelse) ska se till att den interna kontrollen inom ansvarsområdet är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.3
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Rennäringsnämndens ansvarsområde
Besluta om Sametingets årliga budgetunderlag (Sametingslag)

Ansvarig
Styrelsen

Besluta om föreskrifter (Sametingslag)

Styrelsen

Utse företrädare i samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena 4

Styrelsen

Lämna budgetförslag till styrelsen avseende rennäringens främjandeanslag

Rennäringsnämnden

Besluta om omdisponeringar inom ramen för anslaget främjande av rennäringen

Rennäringsnämnden

Besluta om medlemskapsfråga enligt § 12 RNL5

Rennäringsnämnden

Besluta i ärenden som avser renmärkesansökningar som har med
medlemskap/skötesrenägande i sameby och där samebyn inte medger inträde
Fastställa riksintressen för rennäringen6

Rennäringsnämnden

Besluta om remissyttranden med principiellt viktigt innehåll inom rennäringsnämndens
ansvarsområde
Föreslå en ledamot som representerar rennäringen i viltförvaltningsdelegationen i
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län7
Lämna förslag på föreskrifter inom de områden som faller inom nämndens ansvarsområde

Rennäringsnämnden

Besluta om riktlinjer för handläggningen inom rennäringsnämndens ansvarsområde

Rennäringsnämnden

Indela i byområden8

Rennäringsnämnden

På styrelsens uppdrag yttra sig om eller utforma svar på motioner för behandling i plenum

Rennäringsnämnden

Samråda med länsstyrelsen i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län om ledamöter
och ersättare i rennäringsdelegationen9
Registrera sameby och pröva stadgar10

Rennäringsnämnden

Pröva överklagande om förskottsdebitering i samebyar § 97 RNL

Rennäringsnämnden

Förordna syssloman för sameby utan styrelse11

Rennäringsnämnden

Rennäringsnämnden

Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Rennäringsnämnden

Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, 3 §
Rennäringslagen (1971:437) 12 §
6 Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 2.1 §
7 Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer 6 och 7 §§
8 Rennäringslag 1971:437) 7 §
9 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 32 §
10 Rennäringslag (1971:437) 39 §
11 Rennäringslag (1971:437) 50 §
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Beslut om bidrag för att till viss del täcka sådana kostnader för utfodring som uppstått på
grund av synnerligen svåra betesförhållanden (Regleringsbrevet)
Besluta om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador av renbetning på
åkermark (regleringsbrev, förordning)
Föreslå regeringen ersättningsbelopp för rovdjursförekomst enligt § 6
Viltskadeförordningen.
Fastställa direktiv och budget för regeringsuppdrag

Rennäringsnämnden

Fastställa direktiv och budget för av Sametinget initierade eller ägda rennäringsprojekt samt
avgöra prioriteringar i innehåll och budgetförändringar under projekttiden.

Rennäringsnämnden

Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilagor: Föreskrifter, förordning, riktlinjer.
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