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§ 115
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1.
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2.
Chefsrapporter samt information kanslichef
3.
Rapporter från övriga förtroendevalda
4.
Ordförandebeslut
Ekonomi
1.
Budgetuppföljning per 31 maj 2018
2.
Budget 2018
3.
Korttidsstudiestöd i samiska
4.
Pensionsersättningar till förtroendevalda

§ 117
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§ 119
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§ 120

Insynsrådet

§ 121

Nordisk samekonvention

§ 122

Renskötselkonventionen

§ 123

Oddaåigasas samepolitihkka/Modern Samepolitik

§ 124

Samisk sanningskommission
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Direktiv för forskningspolitiskt h andlingsprogram

§ 126

Konsultationsordningen
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Klimatstrategi

§ 128

Handlingsprogram Samisk traditionell kunskap

§ 129

Revidering av utbildningspolitiskt handlingsprogram
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§ 131
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§ 132
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1.
Remisslista
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§ 133

Inbjudningar/Meddelanden
1. Inbjudnings-/meddelandelista

bilaga

§ 134

Samisk Parlamentarisk r åd (SPR) (handlingsprogram)

bilaga

§ 135

Motioner
bilaga
1. M 479 - Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, aUmänna råd, och andra
vägledande dokument
2. M 489- Upptagande av personer i sameröstlängden
3. M 502 - Inrättande av äldreråd
4. M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare
5. M 511- Ungdomsrådet som remissinstans
6. M 527 - Skydd sjakt på björn och hur det p åverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län
7. M 528 - Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinget
8. M 529 - Regionarbete- en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande
9. M 533 - Inrättande av ett redaktionellt utskott
10. M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn
11. M 535 -Tillgänglighet till talarstolen
12. M 536 - Årliga temad agar för psykisk ohälsa och beroendep roblernatik
13. M 537 - Inrättande av oppositionsråd
14. M 538 - Utbildning av Sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk rätt,
samt folkrättsliga begrepp och principer
15. M 539 - Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål - inköp av diktafoner

§ 136

Uppföljning av plenumsbeslut av motioner antagna motioner från 1802
1. Renskötselpoliser (M 516)
2. Den skogssamiska assimileringsprocessen (M503)
3. Naturens rättigheter (M531)

§ 137

Uppföljning av plenumsbeslut av m otioner som är besvarade (från 1802)

bilaga
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Alkohol- och dragpolicy

bilaga
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Tolkning på plenum via media

§ 140

Laponiatjuttjodus
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Jämställdhet -jämlikhet
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§ 142

Utredningen Samernas bibliotek
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Rennäring
§ 143

Terrängkörning
1. Förbättrad tillsyn av regleringsornråden för terrängkörning
2. Dispens för hjälm för renskötare

§ 144

Begäran om utvärdering av Sveaskogs försäljning av mark till kansli bereda

§ 145

Skogssamerättsutredningen

§ 146

Muonio sameby

§ 147

Inlandsbanan

§ 148

Möte med Kiruna kommun angående skoterturism, skoterförbud, turismnäring, heliskiing.
Esrange. Förbered en skrivelse

§ 149

Eallinbiras - revidering

§ 150

Rov djursinventering Norrbotten

Språk

§ 151

Utredning om läroplan för samisk förskola

§ 152

Förprojekt utveckling av samiska förskolor

§ 153

Giellagaldu

§ 154

Uppdrag att utreda samiskt språkcentrum

bilaga
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Rapoarta ON bistevas foruma eoahkkimis New Yorkas 16-21 b Cunjomanus 2018
Samedikki ovddasteaddjit Bistevas forumas dan jagi leat stivrasagadoalli Per-Olof Nutti,
Boazodoallo-, biras- ja servodatossodaga hoavda Lars-Ove Sjajn, raddeaddi Lars-Anders
Baer ja jurista Matilda Månsson. Maiddåi kultur- ja demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke
ja su virgeolbmot oassålastet forumas.
UNPFII lea raddeaddi organa ON ekonomalas ja sosiåla rådda.i (ECOSOC). Dan foruma
ulbmillea:
•
•

eahkit assedovdin ja addit ravvagiid ECOSOC:ii algoålbmotassiin
Loktet mahtu ja buoridit ålgoålbmotdoaimmaid integrerema ja ovttastahttima
ON-vuogadaga siskkobealde.

•

Rilikadit ja juohkit dieduid ålgoålbmotassiin

16 b Cuobjomanus 2018 Coahkkin Carolyn Benett Canada eamiålbmot Ministtarin ja
Kulttra ja demokratija ministarin Alice Bah Kuhnke.

Fadda Duohttavuoda ja seandanproseassa iesgudet riikas . Oahpahus. Giella . Riekti
eatnamiid ja caziide
Rahpan dilalasvuohta leai månnodaga gaskka beaivvi . Eamialbmoga ledje foahkanan
miehta mailbmi. Amerihka eamialbmot ceardda rabai foahkkima .
Bolivia Presideanta Evo Morales leai okta geas leai saikavuoda. Son deattuhii
eamiålbmogiid rivdiid dehålasvuoda ja stilitaid geatnegasvuoda suddjet riikka
eamiålbmoga, Muituhii ahte dat lea nanu rievdit cadnon UN julgatdussi
Diibmu beali foahkkanaddiimit gos mii oanehaceat goaskahallaimet aigge guovdilis assit,
Dego duohtavuoda ja seanadan kommisuvnna barguiid Giella ja oahpahus ovdanemiid ,
birra ,sisabahkemat, FPIC mearkkasumi riikkain, Mo eamialbmogiid riekti bivdui ja
guolasteapmåi ,Iesmearrideami.
17 b Cuonjomanus
Dan jagi våldofädda foahkkimis lea Indigenous Peoples' Collective Rights to Land, Territories and
Resources, mii maiddåi lea guovddas oassi Samedikki barggus såmi ålbmoga eanan- ja
cål1cevuoigatvuodaid nannemii

Mun ledjen mielde foahkkimis mas fäddan lei Sami Story-Telling and Healing in Finland ja
maid Suoma Samediggi, Suoma Sami Nuorat, MADRE ja the Network for Religious and
Traditional Peacemakers lagidedje, ja man Suoma ON ovddastanovttadat lei dorjon. Mun
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dolen doppe silikavuoru mas muitalin duohtavuodakornmisuvnna birra ja historjja
ja daid gillamusaid birra maid Ruota samit leat vasihan.

Samediggi dolai distaga side-event a ovttas OECD:ain ålgoålbmogiid eananvuoigatvuodaid,
halddaseami ja ekonomalas ovdanahttima birra Ruotas. Mun saven buohkaide bures
boahtima ludiin. Chris McDonald OECD:s muitalii Linking indigenous communities with
regional development nammasas proseavttas mas Samediggi lea mielde, ja OECD galledeami
birra Ruotas guovvamanus dan jagi. Matilda Månsson cilgii ges eastagiid ja hastalusaid maid
samit vasihit Ruotas iefaset eananarievtti ektui ja riektai daid h alddasit, ja muhtun aicamiid
mat Samedikkis ledje OECD galledeamis das ahte mii ferte rievdaduvvot. Sahkavuoru
eIJgelasgillii ja dieduid side-eventa birra gavnnat das olgesbealde. Lars-Anders Baer
buohtastahtii loahpahettiin dill Norggain, Suomain ja Kanadain
Galledeaimmet maid Ruota generala konsulahta NYC Leif Pagrotsky. Astrid Lindgern
Muittu balkasumi oktavuodas .
18 b Cuonjomanus
Rapoarta ON earenomasrapoartevrran Victoria Taulus Corpusin ,Eamialbmot rievttit ON
dievaeoahkkimii
Ja maiddaid rapoarta dalkahatrievdadeami vaikuhussat eamialbmogiida. Ja dalkahat
ruhtadeami eamialbmot rivdiide ,
Foruma vuosttas vahkku leat rabas eoahkkimat. Nuppi vahkku leat eahpeformala
eoahkkimat daidda lahtuide geat leat bistevas forumis, ja ng. regionala sagastallamat
stahtaid, ON-organisa5uvnnaid ja algoalbmogiid gaskka. Samediggi oassålasta
siehtadallamiin vuosttas vahkku. Buohtalaga siehtadallamiiguin leat maiddai liigedahpahusat dege side-events gos stahtat, ålgoålbmogat ja organisasuvnnat besset muitalit
millmmi ålgoålbmogiid dilalasvuodain
19/,4
Otna fadda lea eåmiålbmot nissonat ,nuorat I manat .
Berosgeahta ahte leat valjittt beassan (Rigodat) ja sin ruhtadeami sservodagii . De gilla
eamiålbmot nissonat ain manga bealalas vealaheami
Eammiålbmot nisssonat heaht5uvvet mangi olahit sin ollosdoibman (Fullkapacitet), danin go
daistalit geafivuoda , vealaheami, ja buot eara hastalusaiid vuosta. Vuodolas
olmmosvuoiga tvuodaiid ovdas,
Ja mangi maid nissonat masset dolos arbeeatnamiid ja luontu resurs8aiid . mii vaikuha
ekonomalazfat ja hastala arbevirolas vuigatvuodaid ,kulturalas identitehta ,ja ovdaneami.
Duostundihte daid hastalusåid dde leat eamiålbmot nissonat rahkanan strategalas plana
2018-2021 . Bargat strategalazfat nu ahte inkludere ja ealmmustahttit eamialbmot nissoniit
geat dorjot cadaheami ON eamiålbmot julggastusa eananrivdiide.
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Eaniålbmot nuorain ja månnain lea våikkuhan vejolalasvuohta mailmbi ektui dego
Saemicdigkic
engaserejuvvon eamialbmot, nu ahte ipmarsus sin eamiålbmot identiteahtti ja kultuvra arbi
ja bistsevas eallinvuohki .sin etnamiida ja terotoriai.
Seamaåigi jotket våttisvuodat eamiålbmot nuorait buolvas bulvii efeakta koloniseren ja
assimileren dihte eada åigi. Ja joatkit rahcat ahte sihkarastit vuoigatvuodait ja identiteahta
dega eamialbmot .
Bistevas forum arvvostalla nuoraid airrasiid calli dahtu . ahte calmmasduhdit dili
eamiålbmot nuorain, earenomaziid iesgoddima ja ies 5oardimme .ja su ålbmotoaivil bodus
Foruma avzzuha miellåhtuståhtaiid eadåhit rekommentafovnaiid riikkagaskasas ekspearte
joavku eoahkkima eamiålbmot nuoraiguin mii dollejuvvui 2013 .
20 Cuonjomånus.
Cuovvoleapmi boadus dokumeantan WCIP .
- Ollasuhttuit nassunalas doaimmaplåna ,strategija ja eara doaimmaiid
- Movt nannet eamialbmogiid oasalatima ON oktavuodas
- Ollasuhttit ON vuogadaga viidis doiammaplana eamialbmogiida
Mus leai 3 minuvtta såhkavuodu daid asSiid birra Ruota ,Suoma ,Norgga Samiråddi ja SPR
ovdas.
21 b Cuonjomanus
Coahkaigeassu ON eoahkkimis .Rapoarta calit ja riikkaiidgaskasas strategija dokumeanta
dehe doaimmaplana malle rahkarit boahteåigai .
22 b Cuonjomanus
Ruoktut
Dearvvuodaiguin
Samedikki stivrasagadoalli/Presideanta
Ella Nilsa Biete Ja Biera Garen Anna Gå.rena Per Olof Nutti
Box 90 981 22 Giron
Telefovdna +46 980780 30
Mobiila +46 70 376 3112
E- Boasta per-olof.nutti@sametinget.se
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Bilaga

Kommentar
Stivrafoahkkin

Datum
11-13 b
Cuonjomanus
9b
Cuonjomanus
25b
Cuonjomanus
15-22b
Cuonjomanus
27
Cuonjomanus
4-10
Miessemanus

Ort
Stockholma

llb
Miessemanus

Tlf

14b
Miessemanus

Giron

15-16 b
Miessemanus
20-25 b
Miessemanus
26b
Miessemanus

Karasjohla

Guovdageidnu

Serninara Sami Juornalistaiid searvvi

28b
Miessemanus
29b
Miessernanus

Stockholms

Ovdanbukten Duohtavuod:akommi8uvnna
barggu birra ruotas ja vearredagut såmiis
vuosta historjja cad:a
Norgga Såm,edikki ovttas leai Henrik
Olsenja Suoma Såmedikki ovddas leai Tiina
Sanila-Aikio
EisevålddiGulahalla

Giron

Sagadoalli valbrnen

I
Stivrafoahkkin SPR TLF bokte
Stuvrafoahkkin SPR TLF bokte
New York

UN bistevas forum UNPFII

Tlf

Stivra foahkkin

Bonn

COP 23 vålbmen /ovdda foahkkin
Sarnedikki ovddas ledje Mun PON ja
Matilda Månss
Ovdda ja råhkanan foakkin COP 24 mi lea
dan jagi Polenis Katowices.
Tlf foahkkin Båikegoddirninistarin Sven-Erik
Bucht
Radd:edallanortnega birra ja BGK/RSK ja
rnaiddai Gierdinraji boraspireassis
SCPAR foahkkin Ovddanbukten
ruvkedoairnrnavaikuhussaiid boazodoalu
ektui, Oassevåldit Canadas.
Danmårkus/Ruonåeatnamis. Suornas. Island.
Norggas, Ruos8as, Ruotas, USA,
Sis lea lal1ka ovttasbargu eamialbmogiin
årtalasguovlluiin,
SPR Dievasfoal1kkin

Saadeskesnjunnes Dievasfoahkkin
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Staaresne

30-31b

RSR Riikkaeoahkkin

Miessernånus
lb
Geassemånus

Sahkavuoddu rahpamis. ja oasalasten maid
panela sagastallarnin dalkahatrievdadearni
birra ja samepolitihka oddasmahtima birra.

4-5b
Geassemånus

Giron

I Media oahpahus

olles stivra, Willy

Silbersteinin

I

I

I
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Redovisning
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Rapport till styrelsen om möten för period 2018-04-01- 06-11
Rapport från FN:s Permanenta forum New York 16-2114-18

Såmediggi
Såmcdigge
Sårniediggic
Sacmicdigkie

På Permanent forum i år deltog styrelseordförande Per-Olof Nutti, Avdelningschef för
rennäring, miljö och samhällsfrågor Lars-Ove Sjajn, rådgivare Lars-Anders Baer och jurist
Matilda Månsson. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med tjänstemän deltog
också på forumet.
UNPFII är ett rådgivande organ under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Forumet
ska:
•
•
•

Lämna expertråd och rekommendationer om urfolksfrågor till ECOSOC
Öka medvetenheten kring och främja integrering och koordinering av aktiviteter inom
FN-systemet som rör urfolk
Ta fram och sprida information om urfolksfrågor

16/4-18 Möte med Carolyn Benett, Canadas urfolksminister och Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kunke.
Tema: Sannings- och försoningskommission. Utbildning, språk, rätten till land och vatten.
På öppnandet måndag eftermiddag deltog urfolk från hela världen, och själva ceremonin
leddes av urfolk från Amerika. Bolivias president Evo Morales höll ett anförande där han
fokuserade på hur viktigt det är att skydda urfolksrättigheterna, och att staterna har en
skyldighet att skydda sina urfolk. Han påminde om att FN urfolksdeklaration stärker dessa
rättigheter.
Sedan diskuterades de mest aktuella frågorna for urfolk just nu, t .ex. sannings- och
försoningskommissioner, språk och utbildning, markintrång, betydelsen av FPIC i staterna,
urfolkens rätt till jakt och fiske och självbestämmande.
17/4-18
Forumets huvudtema i år var Indigenous Peoples' Collective Rights to Land, Tenitories and
Resources, som också är en viktig del i Sametingets arbete för att stärka samernas rätt till land
och vatten.
Jag deltog på ett möte där temat var Sami Story-Telling and Healing in Finland som
anangerades av finska Sametinget, , Suoma Såmi Nuorat, MADRE och the Network for
Religious and Traditional Peacemakers lågidedj e, med bidrag av finska FN-enheten. På mötet
hade jag ett inlägg där jag berättade om sanningskommissionen, historien och hur svenska
samer har lidit av oförrätter genom historien.
Sametinget arrangerade under tisdagen ett side-event tillsammans med OECD
(organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) på temat urfolks markrättigheter,
förvaltning och ekonomisk utveckling i Sverige. Jag hälsade alla välkommen med enjojk.
Clu·is McDonald från OECD berättade om projektet Linking indigenous communities with
regional development som Sametinget deltar i och OECD:s besök i Sverige i februari i år.
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Matilda Månsson presenterade de hinder och utmaningar som finns i Sverige angående
Samediggi
Samedigge
samernas rätt till sina marker och deras förvaltning, och några av Sametingets
Sruniediggic
observationer från OECD:s besök om vilka förändringar som behövs. Presentationen på Saemicdigkie
engelska och information om side-eventet finns att läsa på Sametingets hemsida. Lars-Anders
Baer bidrog slutligen med ettjämförande perspektiv av situationen i Norge, Finland och
Kanada.
Vi besökte även svenska generalkonsuln i New York Leif Pagrotsky i samband med
utdelningen av Astrid Lindgrens minnespris.
18/4-18
FN:s specialrapportör Victoria Tauli Corpus lämnade en rapport till forumet om
urfolksrättigheter. Det redogjordes för vilka konsekvenser klimatförändringar ger för urfolk
och behoven för att finansiera följderna av klimatförändringar.
Första veckan består av öppna plenurnsmöten. Under den andra veckan hålls informella
möten för medlemmarna i permanent forum samt s.k. regionala dialoger mellan stater, FNorganisationer och urfolk. Sametinget deltog under förhandlingarna den första veckan.
Parallellt med förhandlingarna organiseras side-events där stater, urfolk och organisationer
har möjlighet att berätta om situationen för urfolk runt om i världen.
19/4
Temat för dagen var kvinnor, ungdomar och barn.
Många urfolkskvinnor runt om i världen upplever diskriminering på många plan. För
urfolkskvinnor är det ofta svårt att få realisera sin fulla kapacitet eftersom de kämpar mot
fattigdom, diskriminering och andra utmaningar.
I många områden förlorar kvinnorna sedvanemarker och naturresurser, som ger förödande
konsekvenser både ekonomiskt, men också när det gäller traditionella rättigheter, kulturell
identitet och utveckling.
För att vara bättre rustade att möta dessa utmaningar har urfolkskvinnor tagit fram en
strategisk plan 2018-2021 . Planen ska vara till hjälp i det strategiska arbetet för att inkludera
och synliggöra kvinnors insatser för att fylla rättigheterna som FN :s urfolksdeklaration
innehåller.
Urfolksungdomar och barn har en möjlighet att påverka samhället genom sitt engagemang
som kan lyfta förståelsen för urfolks identitet, kulturarv, en hållbar framtid, och rätt till land
och territorier.
Samtidigt fortsätter svårigheterna för urfolksungdomar på grund av kolonisering och
assimilering. Därför måste arbetet för att säkra rättigheter och en identitet som urfolk fortsätta.
Permanent forum uppmanar ungdomsrepresentanter att synliggöra situationen för
urfolksungdom, och lägger särskilt vikt vid de höga självmordssiffrorna bland urfolk.
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Forumet uppmanar medlemsstatema att ta genomföra rekommendationerna som den
internationella expertgruppen tog fram i samband med mötet för urfolksungdomar som
hölls i 2013.

Såmediggi
Såmedigge
Sårniediggic
Saemicdiglde

20/4
- Uppföljning av resultatdokumentet WCIP.
- Genomföra nationella handlingsplanen, strategierna och andra aktiviteter
- Hur stärker man urfolkens delaktighet i FN?
- Fullborda FN-systemets omfattande handlingsplan för urfolk
Jag höll ett 3 minuter långt anförande om dessa frågor för svenska, finska och norska
Sametingen, Samerådet och SPR.
Bilaga
21/4
Sammanfattning av FN-mötet. Skrivning av rapporter samt arbete med att ta fram en mall för
internationella strategidokument eller handlingsplan.
22/4
Hemresa

Dearvvuodaiguin

Samedikki stivrasagadoalli/Presideanta
Ella Nilsa Biete Ja Biera Garen Anna Garena Per Olof Nutti
Box 90 981 22 Giron
Telefovdna +46 980780 30
Mobiila +46 70 376 3112
E- Boasta per-olof.nutti@sametinget.se
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Övriga ärenden och samråd, ev dnt

Datum

Ort

11-13/4
9/4
25/4

Stockholm

15-22/4
27/4

New York
Tel

4 -10/5

Bonn

11/5

Tel

14/5

Giron

15-16/5
20-25/5

Bilaga

Kommentar

I Styrelsemöte

X

Styrelsemöte SPR per tel.
Styrelsemöte SPR per tel.

J

Karasjok
Saxnäs

26/5

Kautokeino

28/5
29/5
30/5-1/6

Stockholm
Giron
Staare/Östersund

4-5 /6

Giron

UN Permanenta Forum UNPFII
Styrelsemöte
Sametinget representerades av mig PON och
Matilda Månsson
Förberedelsemöte inför COP 24 som i år är i Polen
Katowice.
Mö Konsultationsordningen, RSK och toleransnivån
för rovdjur te med Landsbygdsminister Sven Erik
Bucht
Informerade om gruvverksamhetens påverkan på
renskötseln för deltagare från Canada,
Danmark/Grönland, Finland, Island, Norge, Ryssland,
Sverige, USA.
Samarbete med urfolk i Arktis.
SPR Plenum

I Plenum

I

Seminarium samiska journalistförbundet
Informerade om arbetet med
sanningskommissionen i Sverige och om oförrätter
mot samerna genom historien. Norska Sametinget
representerades av
Henrik Olsen och finska Sametinget av Tiina SanilaAikio.
Myndighetsdialog
Ordförandeberedning
SSR landsmöte
Öppningsanförande och medverkan på paneldebatt
om klimatförändringar och ny samepolitik.
Media utbildning för styrelsen, Willy Silberstein

I
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Samedigge
Samicdiggie
Saemiedlgkie

Rapport till plenum om möten för period 2018 - 04 - 20

2018-06 -15

Sammanfattande brödtext om sammanträden, dela upp i läsvänliga stycken.

Område I titel/representant
Anders Krå:ik Kulturansvarig
Datum
20 april

Ort

Kommentar

Bilaga

Centralt samiskt samråd region Norrbotten

24 april

Möte med Kulturnämnden ang handlingsprogram

27 april

Möte konsultationsordning

7maj

Möte konsultationsordning

14maj

Möte arbetsgrupp samisk nationalscen

Arbete med särskilt uppdrag att bereda ärende om insynsråd tillsammans med Jan
Rannerud. Arbete med repatrieringsfrågon

Datum

Ort

Kommentar

Bilaga

Skriv kortfattat vilka som närvarat på mötet samt syfte
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Centralt samråd, samiska
organisationer 2018-04-20
Tid och plats
2018-04-20, kl 15.00-17.00, Lokal : c308, Regionhuset, Luleå

Deltagare
Agneta Granström, regionråd och
ordförande
Veronika Sundström, regiondirektör
Sofia Mörtlund, samordnare nationella minoriteter och urfolk
Sara Ruthberg, kommunikatör
Åsa Snällfot, kommunikatör
Kenneth Sjaunja, avdelningen för
regional utveckling
För kännedom
Svenska samers riksförbund
(SSR)
Saminuorra
SameÄtnam

Ander Kråik, Sametingets styrelse
Anja Taube, kanslichef, Sametinget
Ellen Omma, handläggare, Sametinget

Riksorganisationen Samerna
Landsförbundet svenska samer
(LSS)

Dagordning
1. Uppföljning förra mötet
Minnesanteckningar från 2018-10-09 gås igenom.
Ellen Omma lyfter frågan kring regionens hemsida och det faktum att det
fortfarande står Norrbottens läns landsting i den nordsamiska samt lulesamiska texten på hemsidan. Kommunikationsavdelningen har under året arbetat med uppdateringar av sidorna på Other languages. Arbetet med texterna
är nästan klart och kommer att uppdateras innan sommaren.

2. Uppdatering av handlingsplan för arbetet med samiska
Handlingsplanen och plan för användning av statsbidrag 2018 gås igenom.
Plan för statsbidrag har fått en annan utformning jämfört med tidigare år så
att den bättre ska följa strukturen på handlingsplanen.
Sametinget lyfter frågan kring polarbibblo.se och att den just nu inte finns på
nordsamiska. Regionbiblioteket har gjort en översyn av Polarbibblo och
kommit fram till att man vill satsa på att göra sajten tillgänglig på nordsamiska och meänkieli. Arbetet med att rekrytera samisktalande projektledare
pågår.
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Sametinget informerar om att man tagit fram en rapport angående samiska
bibliotek och samisk biblioteksverksamhet på skolbiblioteken. Sametinget
skickar rapporten till regionen.
Region Norrbotten har sedan tidigare haft samtal med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kring nationella minoriteters och urfolks hälsa, i samverkan med Stockholms läns landsting, Landstinget Dalarna och Region
Jämtland Härjedalen. Ett uppföljningsmöte planeras i vår.

3. RUS - Regional utvecklingsstrategi
Kenneth Sjaunja redogör för arbetet med den regionala utvecklingsstrategin
(RUS). Eftersom att RUS:en inte är antagen än kan ingen presentation skickas ut. Förslaget beslutas politiskt 25 april och skickas sedan ut på remiss 18
maj till och med september 2018. För exakta datum och mer information om
den regionala utvecklingsstrategin besök norrbotten.se/rus
Sametinget undrar om rubrikerna är detsamma som mål i utvecklingsstrategin. Man ser gärna detaljerna kring de prioriterade åtgärderna och undrar vad
man tänker sig för aktiviteter kopplade till målen. För Sametinget är det viktigt med hållbara samhällen, levande landsbygd och rennäring och man ser
gärna att man har möjlighet att tycka till kring de frågorna.
Kenneth Sjaunja berättar om de dialoger och workshops som genomförts
runt om i länet och att man uppmuntrat intresseorganisationer att ha egna
workshops. Samet inget påpekar att öppna inbjudningar tiJI dialog inte aJltid
är det bästa sättet att inhämta synpunkter då det gäller till exempel rennäringsfrågor och man ser gärna en enskild dialog med regionen kring det i
framtiden.
Vidare lyfter Samet inget frågan kring hur regionen arbetar förebyggande
med diskriminering då man inte ser några konkreta åtgärder i strategin. Till
exempel hur man kopplar det till lagstiftningen om nationella minoriteter.
Sametinget påpekar att dialog och samråd med samer är bra men det inte är
lätt att prata om diskriminering i en stor grupp och när man, kopplat till strategin, ska beröra de frågorna är det viktigt att prata om det i mindre grupper.
Den regionala utvecklingsstrategin är mer övergripande till si n natur och då
den ska genomföras samverkar regionen gärna med Sametinget och andra
samiska aktörer. Arbetsgruppen för framtagning av den regionala utvecklingsstrategin kan om så önskas besöka Sametinget vid tillfälle framöver.
Sametinget samråder ofta med nationell nivå och vi behöver hitta former för
samråd och dialog även på regional nivå.
Anders Kråik lyfter fram att de övergripande målen i strategin kommer från
nationell strategisk nivå och påpekar att en större andel av de miljarder som
produceras i länet skulle kunna stanna i länet. Veronika Sundström svarar att
den frågan inte adresseras på den regionala ni vån. Däremot finns en utred-
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ning kring den kommunala skatteutjämningen som ser över frågan men under de dragningar som regionen deltagit på kring utredningen ser det inte ut
att bli några stora förändringar. Frågan kring kommunal skatteutjämning är
en politisk fråga och hör inte hemma i den regionala utvecklingsstrategin.
4. Samisk hälsa

Åsa Snällfot berättar om Region Norrbottens deltagande under A1medalsveckan där man planerar att ha ett seminarium kring samisk hälsa 2 juli.
Regionen önskar bedriva ett påverkansarbete utifrån hållbar utveckling i
Arktis, kopplat till Norrbottens arktiska plattfonn. Det finns ett behov av att
lyfta samisk hälsa på den nationella dagordningen och en ide på upplägg
finns. Regionen önskar samarbeta med Sametinget och Saminuorra kring
arrangemanget och Sametinget tar upp frågan om deltagande på nästa styrelsemöte. En initial kontakt med Saminuorra är tagen.
Sametinget påminner om att det finns nio samiska riksorganisationer och
lovar att skicka en kontaktlista till regionen för kännedom.
För inspel till Almedalen, kontakta Åsa Snällfot:

Åsa Snällfot

Projektledare Samverkan och dialog
Region Norrbotten
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå

0920-28 42 4 7
070-555 15 53
asa.snallfot@norrbotten.se

5. Kommunikation

Sara Ruthberg informerar om hur regionen kommunicerar med samer och på
de samiska språken enligt framtagen kommunikationsplan. Se frågor kring
Other languages under § 1.
Norrbottens kulturplan finns översatt på meänkieli, finska, samiska och
kommer i pdf-format på hemsidan innan sommaren. Även populärversionen
kommer att översättas till finska, meänkieli, nord- och Julesamiska. Regionen har även ett filmprojekt på gång. Projektet syftar till att synliggöra nationella minoriteter och samer i Norrbotten med fokus på kultur och våra stödformer.
Regionen har ingen sammanhållen policy för skyltning i regionens lokaler
men ett sådant arbete har startat. Tills det är klart kommer de hälsocentraler
som vill kunna skylta för att synliggöra nationella minoritetsspråk med me-
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del från statsbidraget. Två hälsocentraler har visat intresse att ta del av skyltningen.
Sametinget undrar om regionen tänker sig att gå över till digital skyltning,
vilket många andra regioner och landsting gjort. Man föreslår att A1jeplog
och Arvidsjam skulle kunna vara näst på tur för fortsatt skyltning av hälsocentraler. Man uppmanar även regionen att tänka på att det finns olika samiska språk och lulesamiska bör kunna användas i språkområdet.
Regionen bifogar riktlinjen kring skyltning på nationella minoritetsspråk.
Vad gäller val av språk på varje enskild hälsocentral uppmuntrar regionen
hälsocentralen att ha ett dialogmöte lokalt för att bestämma vilket eller vilka
samiska språk som ska användas.
Vad gäller talfunktionen på regionens hemsida så är den helt obegriplig på
samiska. Sametinget uppmanar regionen att hellre ta bort den än ha den i
nuvarande form. Kommunikationsavdelningen tar med sig frågan, man har
sedan tidigare sett över talfunktionen men inte kunnat göra någon förbättring.
Sametinget föreslår även att regionen ska förbättra sin sökfunktion på hemsidan så att man på ett lätt sätt hittar till information på samiska med hjälp av
sökorden samer och samiska.
Regionen kommer att skicka ut ett pressmeddelande efter samrådsmötet för
att synliggöra arbetet med nationella minoriteters och samers inflytande och
delaktighet.

6. Aktuellt i organisationerna
Sametinget berättar att konsultationsordningen (Konsultation som rör det
samiska folket Ds 2017:43) behandlas i regeringen just nu och man väntar på
lagrådsremissen. Sametinget för kontinuerliga samtal med kulturdepartementet i frågan.
Sametinget har även fått en stärkt ekonomi vilket gör att man kan utöka antalet tjänster på kansliet. Det innebär att man har större möjlighet att möta upp
förfrågningar kring samråd och dialog på ett bättre sätt.
Sametingets styrelse har föreslagit att man ska instifta en ny nämnd för
hälso-, omsorgs- och idrottsfrågor. Därefter ska ett program för nämnden tas
fram och beslutas om. Plenum fattar beslut om nämndens instiftande.
FNs permanenta forum för urfolk genomförs 16-27 april i New York. 2019
blir UNESCOs år för urfolksspråk och Sametinget förbereder för hur man
strategiskt ska uppmärksamma språkåret. 2019 har Norrbotten kulturarvsår
så det finns möjlighet att göra något gemensamt här. Regeringen har tilldelat
Sametinget 1 miljon för att arbeta med samiska språk.

GÄLLER FÖR VERl<SAMHET

DOl<UMENT·ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

lgregio-4-675

0.1

PUBLICERINGS DATUM
[Publiceringsdatum Quickpart]

ANSVARIG
Sofia Mörtlund

UPPRÄTTAD AV
Sofia Mörtlund

Sida 5 (6)

Under samrådsmötet deltar ingen av riksorganisationerna så frågan kring
riksorganisationemas möjlighet till deltagande diskuterades. Hur kan regionen agera för att möjliggöra ett brett deltagande på samråden? Regionen kan
tillsammans med Sametinget och riksorganisationerna se över mötesfonnerna för att underlätta för alla att vara med. Med hjälp av ny teknik kan vi göra
på ett annat sätt. Redan nu har man möjlighet att delta på video och/eller
telefon men att behöva resa långt för ett två timmars möte kan vara ett hinder.
Sametinget som myndighet kan i regel möta upp inbjudningar till samråd
och delta. Även Sametinget upplever att det kan vara svårt att få organisationerna att delta på Sametingens möten. Många av riksorganisationerna är
små och man jobbar ideellt vilket kan vara en försvårande omständighet.
Regionen betalar utreseersättning till deltagare i samråd och ser över möj ligheten att betala ut ersättning (arvode) till deltagarna från ri ksorganisationema. Sametinget har många förslag på hur man kan organisera det och erbjuder regionen hjälp.
24 april arrangerar Sametinget tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm
en informationskonferens där årsrapporten för det minoritetspolitiska arbetet
presenteras. Konferensen har I 00 deltagare och Sofia Mörtlund deltar från
Region Norrbotten. Den 25 april har man även en utbildning kring lagstiftningen för ca 50 deltagare.
Sametinget håller samråd 15-16 maj i Sollentuna för samiska organisationer,
samebyar, föreningar och partierna i plenum.
Agneta Granström tar upp samordningsmöte 5 juni i Bryssel med OECD och
föreslår att Sametinget och Region Norrbotten ska samordna resor till mötet.
Från Sametinget deltar Lars-Anders Baer, rådgivare, Matilda Månsson, jurist, och två avdelningschefer. Anja Taube återkom mer med information om
vilka som deltar. Samrådet ser fram emot OECDs rapport.
7. Övriga frågor
Sametinget undrar om Region Norrbotten har en flaggpolicy. Regionen har
ingen flaggpolicy men flaggar på samiska och övriga nationella minoriteters
dagar.
Vidare undrar Sametinget om det finns någon policy kring barnböcker på
samiska i väntrum på hälsocentralerna? BVC/MVC gör egna inköp till sina
väntrum och det finns ingen policy kring bokinköp men kommunikationsavdelningen kollar upp vad som gäller till nästa möte.
Slutligen undrar Sametinget om regionen har någon strategie för hur man ska
jobba med att utbilda personal vad gäller samisk kulturkompetens. Regionen
har ingen strategi för personalutbildning kring det men man håller på att ta
fram en utbildningsdag i bemötande i projektet samisk hälsa. Regionen har
även tagit del av en webbaserad utbildning på SANKS i Karasj ok som kan
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vara intressant att erbjuda för personal här. Sametinget tipsar om en webbaserad utbildning som Uppsala universitet tagit fram. Ellen Omma skickar en
länk till regionen.

8. Nästa möte
Nästa samrådsmöte hålls under hösten 2018.

Minnesanteckningar: Sofia Mörtlund
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Rapport till styrelsen om möten för period 2018-04-20 - 2018-06-10
Redovisning av möten inom uppdraget som styrelseledamot som lämnas till styrelsen.

Styrelseledamoten Jan Rannerud med ansvarsområde Näring- Media - EU

Datum
2018-04-26

Ort

2018-04-27

Telefon

2018-04-27

Telefon

Telefonmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordning

2018-05-07

Telefon

Telefonmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordning

2018-05-202018-05-25

Saxnäs

Extraplenum samt ordinarie plenum

2018-05-21

Saxnäs

Sh;relsemöte med Kulturdepartementet

2018-05-24

Saxnäs

Styrelsemöte under plenum

2018-06-03 2018-06-05

Kiruna

Styrelsen håller möte i Medieträning

Telefon

Kommentar
Arbetsmöte styrelsen

Bilaga

Styrelsemöte om konsultationsordning

Övriga ärenden och samråd, ev dnr
Datum

Ort

Kommentar

2018-05-24

Saxnäs

Samråd om f-lista Näring

2018-05-30

Malå

Utformning av ny funktion, Insynsråd, tillsammans med
Anders Kråik
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Rapport till Styrelse för period 2018-04-20-2018-06-10

Ansvarsområde Rennäring, Styrelseledamot Marita Stinnerbom

Datum
23-24 april
25 april
27 april

4maj
7maj
20-25 maj
29maj
30maj
31 maj

ljuni

4-5 juni

7juni

Datum

Kommentar
Ort
Stockholm Konferens Storslagen fjällmiljö
Stockholm Möte med rennäringsavdelningen om handlingsplan
för exploateringar.
Möte med Björngruppen, Lars-Tomas Persson,
Luleå
Rickard Länta och Marianne Persson och ersättningar
och inventeringar av Björn
Umeå
Möte med klimatstrategi i Västerbottens län
Telefon
Kulturdepartementet om konsultationsordningen
Saxnäs
Plenum
Östersund Rennäringsnämndens möte
Östersund Klimatseminarie, SSR Landsmöte
Östersund Möte med Kulturministern angående jämställdhet
och exploateringar och roivdjursfrågan. Begäran om
medel till jämlikhetsarbete. Deltagande på SSR
Landsmöte
Östersund Möte med Same byar som ansökt om paragraf 5
inventeringsförhållanden 2017. Deltagande på SSR
Landsrnöte.
Kiruna
Media träning
Jokkmokk Möte med Trafikverket, region norr. Infrastruktur
diskuterades, åtgärder vid järnväg och vägar.
Samarbete mellan trafikverkets samhällsplanerare
och Sametingets samhällsplanerare. Sametingets
utbildning av h·afikverkets personal.

Bilaga

Ort

Bilaga

Kommentar

Marita Stinnerbom, ansvarig för rennäringsfrågor i styrelsen
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Rapport om möten för period 2018-04-21-06-10
Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi

Samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor med samebyar, sameföreningar,
organisationer och partier.
Sametinget arrangerade den 15-16 maj ett samrådsmöte angående rninoritetspolitiska frågor
i Sollentuna. Inbjudna var företrädare för samebyar, sameföreningar, organisationer och
partier i plenum och syftet med mötet var att inhämta synpunkter och föra en dialog
angående rninoritetspolitiska frågor.
Vice styrelseordförande tillika ordförande i språknämnden presenterade Sametingets
språkpolitiska arbete och särskilt arbetet med att etablera en samisk språklag, se bilaga.
Språknämndens närvarande ledamöter ledde grupparbeten om språklagen.
Kulturdepartementet informerade om regeringens aktuella arbete inom rninoritetspolitiken.
Sametingets personal presenterade det arbete som görs av myndigheten inom språkområdet.

Myndighetsdialog med kulturdepartementet
Sametinget och kulturdepartementet genomförde my ndighetsdialog den 28 maj i Stockholm.
Under myndighetsdialogen redovisar Sametinget sin verksamhet till departementet som en
del av regeringens uppföljning av myndigheten. Tillfälle ges för förtydliganden och
återkoppling om hur verksamheten kan utvecklas.

Uppföljning av Laponiatjuottjudus
Mija Ednam, samebyarnas företrädare i Laponiatjuottjudus, förvaltningsorganet för
världsarvet Laponia, har kontaktat Sametinget för att arbeta för att förvaltningen ska kunna
fortsätta framöver och att det samiska inflytandet inte försvagas. Sametinget har med
anledning av detta lyft frågan m ed kulturdepartementet och med Kultur- och
dem okratiminister Alice Bah Kunhke vid möte med henne i Staare den 31 maj.
Sametinget söker vidare möten med kulturdepartementet, näringsdepartem entet och
miljödepartementet i frågan.

Sida 1av 2

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen/språk och utbildning
Redovisning

2018-04-21-06-10

Samråd om minoritetspolitiken
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Sametinget har återkommande samråd med kulturdepartementet om
minoritetspolitiken. Under samråden utbyts information om nuläget och
utvecklingen inom området. Samrådens huvudfokus för närvarande gäller de kommande
lagändringen av minoritetsspråklagen.

Övriga sammanträden
Datum
26 april
27 april
27 april

Ort
Stockholm
Via telefon
Via telefon

7maj

Via telefon

llmaj

Svanstein

14maj
15-16 maj

Sollentuna
Sollenhrna

20-25 maj
21 maj

Saxnäs
Saxnäs

24maj
28maj
28maj

Saxnäs
Stockl101m
Stockholm

30 majljuni
30 maj
31 maj

Staare
Staare
Staare

4-5 juni
7juni

Giron
Stockholm

Kommentar
Arbetsmöte, styrelsen.
Styrelsemöte,§§ 94-107
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Deltagande och hälsningsanförande på Sammuoras
årsmöte
Språknämndsmöte, §§ 19-27
Deltagande och presentation på samrådsmöte
angående minoritetspolitiska frågor med samebyar,
sameföreningar, organisationer och partier.
Deltagande på Sametingets plenum
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordn:ingen.
Styrelsemöte,§§ 108-113
Myndighetsdialog med kulturdepartementet.
Sa..mrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Deltagande på Svenska Samernas Riksförbund
Samrådsmöte med SSR:s styrelse
Möte med Kultur- och dem okratiminister Alice Bah
Kunhke om bl.a. konsultationsordningen och
Laponiatjuottjudus.
Mediautbildn:ing för styrelsen
Samråd med kulturdepartementet om
minoritetsEolitiken.
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2018-05-11, Svanstein

Dearvvuodat Lars Miguel Utsis Ruota Samedikkis, Saminuora jahkefoahkkimis
2018

Bures buohkat.
Mu nanuna lea Lars Miguel Utsi ja m on lean Ruota Såmedikki varre stivrasagad oalli.
Såmedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Saminuorra lea dehala8 searvi Såmis. Mii leat olus mat leat vuoddudan min
servvodatberostumi Såminuoras ja joatkan bargat Såmi servodaga ovddas das filaIJIJil.
Saminuorra lea maid eatnan nanu oktavuodaid nuoraid gaskka miehta Sami. Oktavuodat
mat bissot guhka, ja mat dahket min servodaga gievrrat.
Såminuoras dahkabehtet maid buori barggu go lehpet ångirat muitalit makkår vuordåmusat
ja darbbut dis, sami nuorain, leat. Earenomazit midjiide, Såmidikkis, lea buorre go leat
searvvit ja servodatberosteaddjit m at garrasit euvvot min barggu ja darkkistit ahte mii
dahkat buori ja riekta barggu.
Danin lea maid min mielas hui dehålas ahte min servviin, dego Såminuorra, lea buorre
bargodilli. Mii leat, earret eara, lokten doarjagiid servviide, juste danin vai searvvit galget
ovdånit ja nannejuvvot ja leahkit veahkkin midjiide Såmedikkis ovddideame Såmi
servvodaga.
Dat lea fal duohta, ahte ovttas mii leat gievrrat.
Dainguin såniiguin mon savan Såmedikki stiv rra bealis buohkaide buriid beivviid dappe
Saminuora jahkeeoahkkimis ja nuoraidkonfereanssas.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Lars M iguel Utsi presentaiton på sam rådskonferens sam rådsmöte
angående minoritetspolitiska frågor
Mu namma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre stivrasagadoalli.
Samedikki sti.vrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusasSiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Mon galggan muitalit veaha Såmedikki birra ja giellalavdegotti doaimmaid birra,
earenomazit sami giellalaga birra. Sami giellalåhka lea dat evttohus maid Såmediggi
jurddasa galga boahtit otna laga, unnitlogu ja unnitlogugielad laga sadjåi.

Samediggi
Såmediggi lea ålbmotvålljejuvvon parlameantta. Mis ii leat stuora mearridanfapmu,

virggalaccat mii doaibmat raddeaddin raddehussii.
Samediggi lea maid stahta eisevåldi mii stivrejuvvo raddehusas. Virggalaccat mis ii leat olu
iesmearrideapmi.
Samedikki låhka adda fåmu Samediggåi ja maid mearrida maid galgat bargat.
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur:
Fördela medel till samisk kultur och organisationer
Utse styrelse för sameskolorna
Fastställa och leda det samiska språkarbetet
M edverka i samhällsplaneringen, bevaka samiska intressen
Informera om samer

Språknämnden
Språknämnden arbetar med ansvaret att fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet.

Vi sammanställer förslag till språkpolitiskt handlingsprogram som Sametingets plenum
godkänner.
Språknämndens arbete utgår från det godkända handlingsprogrammet.
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Språkpo litiska hand li ngsprogra m met
Styrdokument so m anger inriktning för det samiska språkarbetet
Vision: Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och välmående
språk som används och värdesätts i samhället.

10 språkmål nedbrutet i 23 insatser

Sametinget s språkmå l

Här ser ni de tio språkmålen.
MÅL 1: Det samiska folket har språkligt självbestämmande
MÅL 2: Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
MÅL 3: Sarniskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
MÅL 4: Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån
individuella behov
MÅL 5: Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
MÅL 6: Sarniskan ska vara synlig i samhället
MÅL 7: Starka traditionella språkdomäner
MÅL 8: Språkarbete i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie är gränslöst
MÅL 9: Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig.
MÅL 10: Sametinget agerar som förebild på hur samiskan används, värdesätts och stärks i
samhället.

Aktuellt
Utifrån de 10 språ kmålen och de 23 insatsern a jobbar språknämnden med att främja det sa miska
språket. En del frågor som varit aktu ella under den senast e tid en är bl.a. :
Urfolksst atu s i relationen Sa metinget - regeringen
Gie llagaldu ska bli perm anent
Godkännande av pitesamisk ortografi
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Ansvar för att granska och godkänna samiska ortnamn
Stipendieordni ng för studier i samiska
Läroplan för samisk förskola
Fler lärare behövs
Sam isk språklag

Jag vill särskilt kommentera de t vå sista punkterna.
Denna är intressant som en bra insats som jag vill sprida information om. Skolverket s har nyligt f ått
ett regeringsuppdrag om att anordna en uppdragsutbildning för att öka andelen behöriga lärare i
samiska. Man harfått medel för 2018 och ett par år framöver.
Utbildningssamordnare: Sami Allaskuvla, utbildningsstart: förhoppningsvis hösten 2018.
Kostnadsfri. Statsbidrag till kommunen/arbetsgivaren för deltagare som ska utbildas.
Deltagare kan vara legitimerade förskollärare /lärare som saknar 30 hp i samiska eller obehöriga
lärare utan lärarutbildning, men med tidigare studier i samiska. Det kan alltså både gälla att läsa
kurser i samiska eller att studera för att bli legitimerade förskollärare eller lärare. Utbildningen ska
utgå från varje deltagares behov och individanpassas. Studierna genomförs vanligen på distans och
på deltid med någon/några cam pusträffar, och kan variera från 7,5 hp/termin och upp till
heltidsstudier

Samisk språklag
Att säkra de rättigheter den samiska individen har till sitt språk och sin kultur är lagstiftarens ansvar,
med andra ord regeringens och riksdagens. Sverige har förpliktelser gentemot oss samer som urfolk.
Som bevis på sin medvetenhet om mänskliga rättigheter och sitt ansvar gentemot sitt urfol k har
Sverige undertecknat en rad olika internationella konventioner och deklarationer som stärker
samernas språkliga rättigheter.
Detta betyder att det också är statens ansvar att vi samer ska kunna bevara, återta och utveckla
samiskan. Som exempel kan nämnas bland annat samiska barns rätt till undervisning på och i sitt
språk.

För att säkerställa samers språkliga rättigheter, är det viktigt att svensk lagstiftning harmoniserar
med de internationella överenskommelse r Sverige har antagit. Sametinget ha r uppmärksammat att
det finns otydligheter och/eller svagheter i lagformuleringar som kan försvåra det samiska
språkarbetet.
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För att det ska vara möjligt att uppfylla de mål som Sametinget antar är lagstiftning och strukturer
som bidrar till, och främjar språkrevitalisering och urfolksrätt grundläggande. En samisk språklag som
säkerstä ller samernas språkliga rättigheter i realiteten är nödvändig. Denna lag ska ersätta andra
språklagar som reglerar samernas språkliga rättigheter.
Sametinget ska utreda rättsliga förhållanden utifrån urfolksperspektiv för att underlätta arbetet för
att införa en samisk språklag.

Inför en sådan utredningen behöver vi få en bred förståelse för vad det samisk a samhället
h ar för behov gentemot samiska språkrättigheter och vad som är viktigt att få med i en
språklag.

Olu giitu b erostumi ovddas.

Lars Miguel Utsi
Vårre stivrasagadoalli
Såmediggi
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PERI O D: 2 01 80 10 1- 201 802 2 8

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Lämnas 12/6

Stab
Eko/adm

MAL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och
av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra
medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen ,
fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas , däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).

ÖVERGRIPANDE MAL 2018
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o
Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:

o
o
o

o
•

En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
Breddad samisk näringsbas
Ökad lönsamhet bland samiska företagare
Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.

Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

2. Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer
3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4. Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning , muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTI V ITE TER UNDER PERIODEN
Under perioden har arbetet handlat om att färd igställa skrivelser, dokument etc. inför majplenum . Även
ett extra plenum genomfördes under veckan i plenum. Ett antal möten har genomförts med
kulturdepartementet gällande arbetet med konsultationsordningen.
Två nya anställde har påbörjat sitt arbete under perioden , folkrättsjuristen samt den admin istrative
handläggaren. Folkrättsjuristen deltog tilsammans med styrelseordförande under 16-22 april på
Permanent Forum for lndigenous lssues i New York. Administratören påbörjade sin anställning veckan
före plenum och deltog sedan under plenumsveckan i Saxnäs. Kansliet arrangerade även under
perm.forum side-event med OECD på temat samiskt inflytande över markanvändning och markförvaltning
i Sverige
Under perioden har arbetet fortlöpt med att förbereda ytterligare nyrekryteringar samt uppstart av nya
utredningar.
Den 2-3 maj genomförde kansliet och avdelningscheferna ett förberedande möte inför
myndighetsd ialogen. Mötet genomfördes i Giron med tjänstemän från kulturdepartementet samt
näringsdepartementet.
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Myndighetsdialogen genomfördes med statssekreteraren i Stockholm den 28 juni. Även frågan gällande
minoritetspråksutredningen diskuterades. Förutom styrelsens ordförande samt vice ordförande deltog
kanslichef, språkchef, rennäringschef samt enhetschefen för minoritetsspråksfrågor.
Jämställdhet och jämlikhet diskuterades vid ett möte den 31 juni i Staare mellan Kulturministern och
representanter från styrelsen (Marita och Britt) .
Under perioden har medarbetarsamtal mellan chefer och medarbetare genomförts. Ett fåtal
medarbetarsamtal kvarstår och dessa kommer att genomföras senast i augusti.
Ledningsgruppen har haft två planeringsdagar 7-8 maj. Grovplanering har lagts för personaldagarna i
Björkliden i augusti. Kansliets verksamhetsplan slutredigerades.
Sametinget Verksjuristen har under perioden deltagit på plenumsveckan i Saxnäs , arbetat tillsammans
med sametingens jurister i Norge samt Finland med frågan rörande Giellagaldus organisation.
Verksjuristen har även deltagit på möten rörande konsultationsordningen.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER M M)

Kanslichefen har genomfört eller deltagit vid följande möten;
11-13 april styrelsemöte Stockholm
17 april avdelningsmöte stab ekonomi
20 april samråd Luleå
7-8 maj ledningsgrupp Piteå
20-24 maj plenum Saxnäs
28 maj Myndighetsdialog i Stockholm
29 maj ordförandeberedning Giron
30 - 31 maj SSR årsmöte samt kontoret Staare
11 juni ministermöte Stockholm
Verksjuristen har under perioden deltagit på plenumsveckan i Saxnäs , arbetat tillsammans med
sametingens jurister i Norge samt Finland med frågan rörande Giellagaldus organisation. Verksjuristen
har även deltagit på möten rörande konsultationsordningen.
Folkrättsjuristen har genomfört eller deltagit vid följande möten;
Arrangerade side-event med OECD på temat samiskt inflytande över markanvändning och
markförvaltning i Sverige.30 april-10 maj - Klimatförhandlingar under SBSTA48, Bonn Deltog i svenska
delegationen och följde förhand lingarna om inrättandet av urfolksplattformen 22 maj - Extra plenum ,
Sax näs
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lnformationsenheten har inlett ett samarbete med UR för att öka kunskapen om samer. Vi kommer att
göra en samlingssida på samer.se där vi presenterar samtliga URs samiska produktioner och på sikt
komplettera med lektionsupplägg kopplade till de specifika programmen.
En uppdatering av samer.se och sametinget.se planeras. Arbetet med uppdaterade webbar kommer att
sättas igång i höst. Nytt häfte "samerna ett av världens urfolk" med basinformation med målgrupp
högstadie- och gymnasiekolan går till tryck de närmaste veckorna. Kulturen i Lund producerar en
samisk utställning som kommer att invigas i aug/ sep.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?program id=2327 &artikel=6910716
Texterna till utställningen är framtagna från samer.se historiska tidslinje, granskade och kvalitetssäkrade.
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RAPORTA
GIELLAOSSODAT

PERIOD: 2 018 04 01-201 80531
-

Avdelning/enhet

Budget för
året

Utfall för
perioden

Förvaltning

-

-

--

--

-- -

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdlgkie

Kommentar
1 vakant tjänst föräldraledig nordsamisk
språkkonsulent

Samiskt
språkcentrum
Nationellt
uppföljningsansvar
Studier i samiska

815 000

736 935

Utfall för period anger inte enbart utbetalt
belopp utan däven det belopp som
reserverats i beslut

Hemsida
Nationella
minoriteter
Giellagaldu

1000000

MÅL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som
främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av
statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt
av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande, utse ledamöterna i
Sameskolstyrelsen, fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,med verka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen
vid uh1.yttjande av mark och vatten,informera om samiska förhållanden, och utföra de övriga
uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag (2010:868).
ÖVERGRIPANDE MÅL 20 17
Med utgångspunkt från olika styrdokument har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:

o
o
o

Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella
land- och vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande
urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt
idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•
•
•
•
•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket
Det samiska folket har språkligt självbestämmande
Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
Samiskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån
individuella behov
Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
Samiskan ska vara synlig i samhället
Starka traditionella språkdomäner
Språkarbete i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmieär gränslöst
Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig
Sametinget agerar som förebild hur samiskan används, värdesätts och stärks i
samhället

•
•
•
•
•
•

Målet för minoritetspolitik är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka de
nationella minoriteternas möjlighet till inflytande, och stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
Minoritetspolitiska tre delområden, som ska följas upp, är:
1.Diskriminering och utsatthet
2.Inflytande och delaktighet
3. Språk och kulturell identitet.
2

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING

Utifrån de övergripande målen ska verksarnhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av
målen samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen
verksamhetsplan.
1. Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska

alhnänheten
2. Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer
3. Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial

arbetsmiljö

4. Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i
underlag för politiska och förvaltningsrnässiga processer och beslut
5. Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt
och externt
7. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
8. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitiken och

statsbidraget användning följs upp.
9. Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter och det allmännas skyldigheter

enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ökar.
10. Information om de n ationella minoriteterna och de n ationella minoritetsspråken är

tillgänglig och spridd i samhället.
11. Kunskapsnivån om de n ationella minoritetsspråken utsatta situation är hög och det
finns en ökad förståelse för språkbevarande insatser från majoritetssamhället
12. Samer och nationella minoriteter får inflytande och delaktighet i frågor som berör

dem
13. Samordnade insatser genomförs för att stödja myndigheternas implementering av
minoritetspolitiken.
Verksamhetmål minoritet.se
Information om samerna och de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråk
ska vara tillgänglig och spridd i samhället.
Kunskapsnivån om samiskan och de nationella minoritetsspråkens utsatta situation ska
vara hög och det ska finnas en ökad förståelse för språkbevarande insatser från
maj oritetssarnhället.
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Prioriterade mål för minoritet.se

Fortsätta sprida kunskap om samerna och de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken i samhället.
Fortsätta erbjuda aktuell myndighetsinformation för att underrätta arbetet för
samordnarna i förvaltningsområdena.
Fungera som stöd och inspiration för både samerna, de nationella minoriteterna och de
som söker kunskap om dessa.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

SAMISKT SPRÅKCENTRUM (SSC )
Instagiella
Deltagit på Sarninuorras förbundsmöte med workshops ochtävlingar där vi lottar ut vinster,
hoodies och termosmuggar.
Projektet har lagt ut filmer på youtube och en del av dem är textade.
I april var det 730 följare på Instagram.

Lägesrapport
Lägesrapport: De samiska språken i Sverige 2018 har skickats in till departementet 6 april.

Utbildningsdag Krokoms kommun
SSC har genomfört en halv utbildningsdag 18 april för förskolepersonal inom Krokoms
kommun kring de samiska språken. Utbildningsdagen omfattade föreläsning mot fokus av
revitalisering av de samiska språken genom utbildning och omfattade även workshop med
temat "Hur går vi vidare" samt tips kring samiskt material.

Giellabeassi/Giellabiesse/Giällabiessie/Gielebiesie
Samiskt språkcentrum har samverkat med Sameskolstyrelsen (SamS) i genomförandet av två
språkbadsläger under perioden, sydsamiska språkbadslägret genomfördes i Kliere/Glen v. 20
och det ume-, sydsamiska genomförs i Lycksele under vecka 23Utvärdering av aktiviteten
inväntas.
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Sammuorra
Språkcentrum har bidragit med tolkning på Saminuorras förbundsmöte.

New Amigo onlinespel
All översättning är klar. Sedan skall korrektur för ume- och lulesamiska och inspelning ske av
språkkort. Videoinspelning planeras slutet av maj början av juni
Beräknas att produkten ska vara klar efter sommaren 2018.
Skyltar
Ett projekt som inte prioriterats h ar nu färdigställts och utökats med umesamiskan. Skyltarna
skickas till bl.a förvaltningskommuner.

SPRÅKKONSULENT
Korttidsstudiebidrag redovisning 1 januari- 31 maj 2018
Totalt har det inkommit 42 st. ansökningar varav 6 ansökningar har fått avslag då ansökan
inkommit för sent.
139 685 kr är handlagda och skickade för utbetalning t.o.m. 2 m aj 2018.
499 070 kr reserverats för b eviljade ansökningar år 2018 (för kurser som påb örjas och avslu tas
under 2018).
Budget 2018: 815 000 kr.
Totalt utbetalt och reserverat belopp: 638 705 kr
Kommentar: Av reserverat belopp blir det som oftast mindre utbetalt därför att en del studenter
ID.te deltar till 100 % av kurstiden, en del deltar inte alls, en del rekvirerar inte allt de blivit
beviljat såsom rese-, logi- och kostbidrag.
Reserverat belopp minskat sedan föregående redovisning utifrån inställd kurs och att sökande
ej påbörjat kurs
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GIELLAGÅLDU
Språksektioner
Projektet har haft språksektionsmöten enligt följande: Sydsamiska språksektionen har haft ett
fysiskt möte 18-19 april i Staare.
Denlulesamiska språkgruppen har haft ett fysiskt möte i Drag 24-25 april.

Seminarier
Projektets avslutningsseminarium hölls i Anar 4-5 maj. Första dagen var öppet seminarium där
arbeten som gjorts presenterades, andra dagen var ett internt möte.
Sydsamisk språkseminarium har hållit 17 april i Staare.
Information om samnordiskt språkarbete på samråd i Sollentuna 16 maj.
UPPFÖLJNING AV LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH
MINORITETSSPRÅK (NM)
Uppföljningsrapporten till regeringen, inlämnad den 6 april.
Samordnare från samtliga kommuner och landsting/regioner inom förvaltningsområdena har
den 24 april inbjudits till en informationskonferens. Syftet med konferensen var att delge aktuell
information om insatser som berör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken.
Uppföljningsmyndigheterna presenterade sin årliga rapport till regeringen och på programmet
medverkade även representanter från Regeringskansliet, Samiskt Språkcentrum och
minoritet.se. Ca 90 personer deltog.
Utbildningsdag hölls 25 april för främst nya samordnare och andra nyckelpersoner från
förvaltningsmyndigheterna som erbjöds utbildning i minoritetspolitiken med dess delområden
och minoritetslagen. Ca 50 deltagare på utbildningdagaen.

Genomfört Raddadallama med samiska organisationer, samebyar, sameföreningar och politiska
partier den 15-16 maj .. Det var 44 deltagare. På programmet medverkade även Giellagåldu,
språkcentrum, minoritet.se samt Sametingets språknämnd. Deltagarna fick göra grupparbete
om samisk språklag.
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Remisser
Utarbetat förslag till remissvar till betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade
förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91).
HEMSIDAN MINORITET.SE
Webbplatsen har mellan den 1april-24 april haft 18 300 besök vilket kan jämföras med 13 500
samma tid i fjol. Under samma period i april har 20 notiser och artiklar publicerats, en rörlig
filmsekvens samt en krönika.
Hemsidan har haft 35 400 besök/sessioner mellan 1 maj och 19 maj, vilket kan jämföras med
36 200 under samma period i fjol. Det är lägre och kan härröras till aktiviteten på hemsidan, det
har publicerats något färre artiklar och då blir trafiken oftast lägre.
Hemsidan har publicerat 49 reportage och notiser under samma period samt två filmer från
Under samma period i maj har 12 notiser och artiklar publicerats.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ET C
Sametinget har fått 1 000 tkr i bidrag för Giellagåldus verksamhet under 2018, bidraget täcker
lönekostnader för de tre anställda.
Nordsamisk språkkonsulent arbetar 25 % under period 180501-180930, därefter 100% året ut.
Lulesamisk språkkonsulent arbetar 100 % från 180501-181231.
Sydsamisk språkkonsulent arbetar 80 % från 180501-181231.

Vakant tjänst, vikarie som nordsamisk språkkonsulent, rekrytering påbörjas under juni.
Vakant tjänst på språkcentrum from oktober 2018, rekrytering påbörjas i juni.
Språkhandläggare, behov utifrån tillfällig omorganisation , rekrytering påbörjas i juni.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER MM)

AVDELNINGSCH EF
3-5 april, Deltagande på Giellagåldu slutseminarium, Anar.
10 april Ortnamnsrådets möte i Stockholm.
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16 april A vdelningsmöte via video.
18-19 april Möte med Giellagaldu sydsamiska språksektion, verksamhetsmöte språkcentrum,
Östersund
24-25 april Deltagande på informationskonferens anordnat av minoritetspolitiska
uppföljnjngsenheten.
3 maj Möte styrgrupp Giellagaldu, Anar.
14-15 maj Språknämndsmöte Sollentuna
15-16 maj Samråd språk med samisk allmänhet, deltagande av uppföljningsenheten,
minoritet.se, Sametingets språknämnd, Giellagåldu och Samiskt språkcentrum.
17-18 maj Utbildning mänskliga rättigheter, Uppsala
23-24 maj Verksamhetsmöte och medarbetarsamtal, Tärnaby.
28 maj Myndighetsdialog, Stockholm
30 maj Medarbetarsamtal, verksamhetsuppföljning.
7 juni Möte med kulturdepartement, Sametingets roll i minoritetspolitiken, Stockholm
11 juni verksamhetsmöte Giellagåldu, Kiruna
5 av 9 medarbetarsamtal har hållits.
SPRÅKKONSULENT
Har deltagit på lulesamisk bibelöversättningsmöte 14-15 maj i Luleå
SAMISKT SPRÅKCENTRUM
12/4 Inbjuden till Region JämtlandHärjedalen, samtal om jämställdhetsfrågor.
UPPFÖLJNING AV LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH
MINORITETSSPRÅK (NM)
Möte i Hiernesaande den 10 april med företrädare för sameföreningarna i Orrestare och
Västernorrland, region Västernorrland och Sundsvalls kommun.
Deltagit i samrådet den 13 april med Skatteverket, Pensionsmyndigheten och
Arbetsförmedlingen
Deltagit i samrådet den 20 april med region Norrbotten.
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CHEFSRAPPORT
KULTUR
Såmedlggi
Såm edigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

PERI O D: 20180401- 20 1805 3 0

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kultur

2 998 tkr

999 tkr

Kulturnämnd

450 tkr

225 tkr

Kommentar

MAL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föres lå åtgärder
som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och
av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra
medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen ,
fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten ,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur.
Sametinget ska följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen av
samisk kultur. Förordning (2009: 1395)

ÖVERGRIPANDE MAL 2018
Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokument har följ ande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresu rser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o
En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o
Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan .
1.

Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

2.

Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer

3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PER I ODEN
Kulturverksamhet (uppdrag , samverkan , uppföljning , bevakning):
Regeringsuppdrag till Sametinget att analysera och utvärdera verksamheten vid Samernas
bibliotek, samt ge förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket:
Sametinget har överlämnat utvärderingen till regeringen 30/3. Styrelsen beslutade att uppdra till
kansliet att ge förslag till åtgärder utifrån utvärderingens slutsatser. Kansliet bereder ärendet och
kommer att lämna förslag till styrelsen. Även kulturnämnden kommer att höras. även Kungliga
bibliotekets nationella biblioteksstrategi och lägesbeskrivning om biblioteken och de nationella
minoritetsspråken tas med i beredningen.
Repatriering av sam iska kvarlevor:
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Susanne har deltagit på möte 25/4 om repatriering av 25 samiska skallar hos
Västerbottensmuseum, som ska återbegravas på Gammplatsen i Lycksele. Det sker i samverkan
mellan bland annat Västerbottensmuseum, Skogsmuseet, Länsstyrelsen och Svenska kyrkan.
Susanne informerade om Sametingets arbete med repatriering. Även Mikael Jakobsson,
sammankallande i etiska rådet, deltog på mötet, och deltar i processen genom sin tjänst på
Skogsmuseet.
Sametinget, Västerbottensmuseum (Jans Heinerud) och Mikael Jakobsson (etiska rådet), deltog

2815 på samråd med Riksantivarieämbetet angående deras regeringsuppdrag att utarbeta
vägledningar för museerna dels om mänskliga kvarlevor, dels om återlämnande av vissa
kulturföremål. Susanne och Mikael informerade om Sametingets arbete med repatriering.
Kansliet och etiska rådet kommer att ta fram direktiv och en tidsplan för etiska rådets arbete fram
till december 2019 då etiska rådets mandat tar slut.

Nätverk för bidragsgivande myndigheter:
Susanne deltog på nätverksmöte med andra bidragsgivande myndigheter 29/5 på Arvsfonden.
Ett 20-tal myndigheter deltog. Temat var demokrati och hur myndigheterna säkerställer att bidrag
går till projekt och verksamheter som vilar på demokratiska principer.

Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv:
Susanne och Marina Nilsson-Ederlöv (vice ordförande i kulturnämnden) deltog på en konferens i
Anar, Finland, 23-24/5 arrangerad av Sametingen i Sverige, Norge och Finland, Samerådet,
Sameslöjdstiftelsen och Samiska konstrådet. Vid konferensen föreslog Samerådet att lyfta frågan
till SPR om ett gemensamt samiskt arbete med konventionen genom en samisk arbetsgrupp.
Susanne deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med ansvariga
myndigheter och institutioner.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen:
I arbetsgruppen ingår Nils- Johan Labba (kulturnämnden), Anna Mämmi (kulturavdelningen) och
Anders Kråik (styrelsen) från Sametinget. Arbetsgruppen hade möte 14/5. Det beslutades att Äsa
Simma (teaterchef GST) och Tomas Bokstad (TYP Kulturkapital) tar fram ett budgetunderlag för
samisk nationalscen, som överlämnas gemensamt av Sametinget och GST till
kulturdepartementet.

Kultursamverkansmodellen (samråd med Statens kulturråd, landsting och regioner):
Löpande under året. Sametinget deltar i samråden i syfte att lyfta de samiska frågorna i
regionernas arbete med kulturplanerna.
Regeringsuppdrag till Sametinget om samiska kulturarv:
Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att se över behovet av insatser för att samla in, bevara
och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska
språken. I uppdraget ingår att se över om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för
samiska kulturarv. Uppdraget ska ske i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, efter
samråd med samiska organisationer, och redovisas senast 1/6 2019. Susanne är projektledare
och tillsätter projektgrupp, tar fram projektdirektiv och gör tidsplan. Ett första möte med ISOF ska
hållas 21/8.
Underlag kulturfrågor till nämnden och styrelsen:
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Kulturpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden:
Plenum har 22-24/5 antagit nytt kulturpolitiskt handlingsprogram.
Lägesrapport för samisk kultur:
Kulturnämnden gör en lägesrapport för samisk kultur, som även kan ligga till grund för
budgetunderlaget 2020-22.
Policydokument "Samisk idrott i tiden" har godkänts av kulturnämnden , med budgetunderlag .
Underlaget kan användas av den nya hälso-, äldre- och idrottsnämnden .

Bidrag till samisk kultur (löpande verksamhet):
Ärendehantering (ansökningar, redovisningar, anstånd, avsluta ärenden , ekonomisk uppföljning
av beviljade och utbetalda bidrag etc)
Planering och genomförande av möten (dagordning, ordförandeberedning,
föredragande/sekreterare vid möten, protokoll etc)
Remisser:
Kulturavdelningen har besvarat två remisser: om ändringar i Skolverkets föreskrifter om
specialidrott (dnr. 1.2.1-2018-657) samt om obligatoriska nationella bedömningsstöd i åk 1 (dnr
1.2.1-2018-683), utan invändningar.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING , !SK-RAPPORTERING, ETC .
Susanna Lörstrand-Unga är vikarierande kulturhandläggare till 30/6. Birgitta Edeborg kommer att arbeta
året ut på Samernas bibliotek, enligt avtal med Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Kristina NuttiPihlflykt arbetar som administratör (för bland annat kulturärenden) till 30/6 . Susanne har påbörjat en
chefsutbildning hos Ericsson & Hjelte.

ÖVRIGT (MÖTEN MM . )
Kulturavdelningen har gett kanslistöd vid kulturnämndens möten 17/4, 24/4 och 13-14/6.
Ordförandeberedning hålls den 8/5.
Kulturavdelningen har haft avdelningsmöte 9/4 och 19/6 för verksamhetsplanering.
Ledningsgruppen har haft möte i Piteå 7-8/5
Avdelningschefen har deltagit på styrelsemöten 11-12/4, 27/4, 12-14/5.
Ledn ingsgruppen har haft möte med kulturdepartementets tjänstemän 2-3/5.
Kultur- och ekonomiavdelningen har möte med Riksrevisionen 19/6.
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CHEFSRAPPORT
NÄRING
Samedlggi
Samedigge
Samlediggie
Snemicdiglåe

PE RIO D: 20 180 4 0 1- 201 8 06 11

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Näringsavdelningen

Utfall fö r
perioden

Kommentar

lnterreg och Landsbygdsprogrammet
finansierias uteslutande av externa medel

MAL OCH UPPDRAG
Verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föres lå åtgärder som främjar denna
kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel
ur Samefonden til l samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till
samernas gemensamma förfogande, utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen, fastställa mål för och leda
det samiska språkarbetet, medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten.informera om samiska förhållanden,
och utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag
(2010:868).

ÖVERGRIPANDE MAL 2018
Med utgångspunkt har följande övergripande verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditione lla land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i intern ationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom :
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning , forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSA MHETEN S MÅ LSÄTT NIN G

Utifrån de övergripande målen ska verksam hetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1. Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
2.

Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer

3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

Då de allmänna verksamhetsmålen nyss har blivit klara håller Näringsavdelningen på att utarbeta egna
verksamhetsmål, indikatorer/mått samt prioriteringar. Detta ska vara klart innan aprils utgång.

AKT IV ITETER UNDER PER IODEN
1.

Näringsavdel ningen har besökt våra kollegor på Sametinget i Karasjok för att informera oss om
hur de arbetar med näringslivsutveckling samt diskutera former för framtida samarbete. Ett
resultat av besöket är att vi planerar ett gemensamt möte om främst sam isk tu rism . Sameti nget
på finsk sida kommer också att bjudas in . Vi behöver delge varandra erfarenheter om den
samiska besöksnäringen i de olika länderna samt förhoppningsvis kunna samarbeta kring frågan
via lnterreg.
Vi besökte också Sametinget i Kautokeino och fick en bra redovisning av deras verksamhet, bl.a.
arbetet med samiska kulturminneslämningar. Vår avdelning tangerar ju denna fråga då ve
beviljar medel till restaurering av samiska kulturmiljöer. Vi är glada över att få möjlig het att
besöka våra kollegor och vi tror at vi behöver ha ett mycket bättre och mera organiserat
samarbete i generella samiska frågor.

2. Arbetet med referensgruppen för småskalig matkultur fortskrider (referensgrupp med
Jordbruksverket, ISO F samt Riksantikvarieämbetet) fortskrider. referensgruppen har besl utat om
medel för ca. 30 miljoner kronor (ungefär 50% av tillde lade medel) . De utlysningar som görs
länkar Sametinget vidare för att sprida informationen så att fler samiska företag och
organisationer kan söka medel. För närvarande finns två sökande från samiska organisationer.
Det är Jordbruksverket som beslutar om medel.
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Som ett led i arbetet besökte referensgruppen Eldrimner i As den 21 maj, för att informera oss
om deras planer som nationellt resurscenter för småskalig matkultur och hur vi ska kunna
samarbeta och vara behjälplig i arbetet. Sametinget vill också ha samarbete kring den samiska
maten.

3.

OECD se särskild rapport.

4.

Vi drar igång vårt stora kompetensutvecklingsprojekt för samisk matkultur med stöd av
Landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsmedel. Anledningen till att det är Sametinget
själva som är projektansvarig är att dessa medel måste upphandlas. Då det inte finns samiska
utbildningsinstitutioner som skulle kunna ta denna uppgift (SUC bedriver egen utbildning inom
mat) så Löser vi det så att vi anställer en projektledare som koordinerar de utbildningar,
seminarier, workshops etc. som de samiska matföretagen bett i enlighet med tidigare genomförd
behovsanalys om samisk mat. Projektet förväntas löpa i 18 månader.
Först ut genomför vi två kurser angående örter Kurserna är i Jokkmokk och övre Soppero. Vi
hoppas att vi även kan genomföra en kurs i Idre/Härjedalen.

5.

Framtida EU-program. Under mötet i Karasjok diskuterade vi även framtida lnterregprogram. Då
Sametinget i Norge planerade att delta i Bryssel under OECD:s workshop förutsätter vi att
politiska kontakter tas på plats och att återkoppling sker hur vi ska arbeta med nästa
programperiod, både politiskt och från administrationen. Närmast är att delge näringsnämnden
rapport om det senaste från Näringsdepartementets workshop om kommande CAP. Sametinget
håller sig framme i frågan och har aviserat att vi kommer med ett förslag om hur vi vill att nästa
Landsbygdsprogram på ett bättre sätt ska gynna samiskt näringsliv och kompensera rennäringen
för miljö och klimatåtgärder.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Ingen avvikelse gentemot plan. Vi arbetar i enlighet med Näringsnämndens verksamhetsplan för 2018.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC
180313 Näringsavdelningens medarbetaer deltog i kurs angående ekonomiska brott och bedrägerier.

ÖVRIGT ( EX DEL TAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER M M)
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180419-20
180424

Frösön
As

180502
180507-08
180509
180514 - 16

Kiruna
Piteå
Staare
Karasjok

Det nordsvenska kulturlandskapets framtid
Möte ang Samisk matambassadör inom det
offentliga köket. ev deltagande i ref.grupp
Kulturdeprtementet
Ledningsgruppsmöte
Projektmöte
Möte med norska sametingets näringsavdelning

180522
180522-23
180529-30

Linköping
Svalbard
Stockholm

Möte övervakningskommitten LB
Möte Styrkommitten, lnterreg
Lurs i LOU

Camilla H, Helen B
Camilla
Ingela
Ingela
Helen
lngela,Camilla, Helen,
Tanja
Ingela
Helen
Ingela, Camilla
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Ingela.Camilla, Helen,
Ta nja
Camilla Tanja

180530-0601

Staare

Landsmöte SSR

180507

Stockholm

180611

Stockholm

Partnerskapsmöte, LB
Info om ett av projekten som vi ger stöd till som
var med på Smaka Stockholm, en stor matmässa
Camila
Workshop SWOT Näringsdepartementet LB

Redovisning av arbetet med studie - OECD
Bakgrund
Arbetet började för drygt två år sedan när OECD besökte de nordliga regionerna i Sverige.
OECD besökte Östersund den 22 februari 2016 och hade ett särskilt önskemål om att få träffa
samer. Sametinget tog emot på kontoret och medverkade gjorde 01-Johan Sikku (då
sametingspolitiker), Rickard Doj samt Helen Bergkvist. Temat var de samiska relationerna
till regionerna. Det finns en organisastion som heter NSP A (Northern Sparsely Populated
Areas Association) som omfattar de nordligaste länen/fylkena i Norge, Sverige och Finland.
OECD har tidigare besökt och träffat representanter för Sametingen i Norge och Finland. Då
sameringa inte har medlemskap i NSP A så har vi heller inte möjlighet att visa på behovet av
deltagande i de regionala beslutsprocesserna, beskriva de samiska rättigheterna, näringslivet
samt samernas behov av att vara delaktiga i utvecklingsarbetet som rör Sapmi. Regionrådet
Robert Uitto, regionråd för region Jämtland - Härjedalen lovade att bjuda in samerna till
NSPA. Det har naturligtvis inte gjorts.
Sametinget blev med anledning av träffen som var i Östersund, inbjudna av OECD till Paris
den 7-8 november 2016 för att på OECD:s arbetsmöte om landsbygdspolitik berätta om vår
situation som urfolk. Trettiofem medlemsländer deltog och Ingela Nilsson och Thomas
Kuhmunen representerade Sametinget. Vi fick 15 minuter på oss att redogöra dels för hur
tillgång till samiskt markområde - renbete har minskat från början av 1900-talet och dels för
hur svårt det är att bedriva utvecklingsarbete utan tillgång till egna regionala medel,
inflytande över den regionala och lokala planeringen samt att motivera samer att investera
och känna framtidstro när framför allt den renskötande befolkningen slåss i andra mot
exploatörer och rovdjur. Vårt bidrag var en inlägg i det framtida arbetet med att koppla
samman urfolks områden och inkludera dessa i det regionala utvecklingsarbetet.
Efter mötet i Paris sammanställdes en rapport av OECD som resulterade i ett förslag till en
internationell utredning, en jämförande studie mellan fem länder (Sverige, Australien,
Canada, Colombia och Peru samt EU) hur urbefolkningen bjuds in att delta i den regionala
planeringen - "Linking indigenous communities with regional development"

Beslut om studien "Linking indigenous communities with regional development"
Det är OECD som har initierat till studien och som också genomför den inom ramen för
Regional Development Policy Committee (RDPC). Regeringen har som medlemsland via
näringsdepartementet beslutat att aktivt delta i arbetet och beviljade 1,6 miljoner kr till
studien efter att ha hört Sametinget om dess önskemål om medverkan. Från samepolitiskt
håll var man tydlig med att framhålla vikten av att samerna ges möjlighet att medverka i den
tematiska studien.
Primärt handlar studien om att utveckla policyrekommendationer för att förbättra den
ekonomiska utvecklingen hos urfolk genom att stärka dess koppling till insatser för regional
utveckling och landsbygdsutveckling. Projektet fokuserar på urfolk på landsbygden och har
fyra fokusonuåden:
• Tendenser och statistik
• Mark och ekonomisk utveckling

•
•

Affärsutveckling
Styrning och kapacitet

Syftet med studien är att ge rekommendationer för hur urfolks frågor om utveckling bl.a.
inom näringslivet bättre kan kopplas till regional utveckling och landsbygdsutveckling.
Projektet kommer att utreda utvecklingspotentialen hos olika urfolk, presentera "best
practice" samt rekommendera förbättringsområden när det gäller regional politik och
utveckling.
Utredningen genomförs i form av en tematisk rapport, seminarier och erfarenhetsutbyten
samt platsbaserade fallstudier. Studien kommer att behandlas i OECD:s regionala
utvecklingspolitiska kommitte och slutligen presenteras i mitten av 2019.
Jag har fortlöpande kontakt med närings departementet i frågan och får information om
status och pågående arbete från deras sida. Alla handlingar av betydelse har diarieförts.

Pågående arbete med studien
Studien startades officiellt med en kock-off i Canada och Sametinget inbjöds att medverka.
Från Sametingets del representerade ordförande för näringsnänmden Stefan Mikaelsson.
Den 19 - 23 februari var OECD på plats i Sverige för att besöka den samiska regionen.
Studiebesök genomfördes i Stockholm (näringsdepartementet där representanter för olika
departement samt centrala myndigheter deltog), Luleå (regionala myndigheter) samt
Gällivare samt Jokkmokk för att träffa samiska näringsutövare samt företrädare för samiska
organisationer. Resan fortsatte till Storuman för att träffa kommunföreträdare och där fanns
ingen samisk representation med och avslutades i Lycksele och Umeå (Trahppie) på
fredagen. Överallt deltog forskare i samiska frågor. För Sametingets del representerade
Sametingets styrelseordförande samt ordföranden för rennärings- och näringsnärnndema på
måndagen. Olika tjänstemän från sametinget deltog på alla platser i övrigt och Lars-Anders
Baer var med på hela resan i form av senior adviser för Sametinget. Syftet var att undersöka
det samiska inflytandet i det offentliga rummet, på alla nivåer.
Inför temaresan fick Sametinget, tillsammans med andra offentliga myndigheter, ett
frågebatteri från OECD som skulle ligga till grund för de fördjupade frågorna vid besöken.
Sametinget använde Matilda Månsson som skribent och kontakt med OECD:s företrädare
och vi lämnade in ca. 30 sidor text.
Arbetet både inför och under veckan gick bra och Sametinget fick beröm för allt arbete.
Sametinget fick också i uppdrag att skriva ihop en sammanfattning på 6-7 sidor om våra
reflektioner och det som vi ville betona extra. Det arbetet bekostar OECD och uppdraget att
skriva gick till Matilda, då hon redan hade skrivit det mesta av våra frågesvar.
OECD var väldigt nöjda med Lars-Anders Baers insats och har tillfrågat honom om han vill
delta som peer review (sakkunnig) på resan i Canada (som är en av länderna som deltar i
studien) på samma tematiska tur som gjordes i Sverige. Lars-Anders insats skulle vara att
koppla ihop det samiska samhället med urfolken i Canadas situation. Vi är glada över att

Lars-Anders kompetens och erfarenhet har uppskattats och efterfrågats. OECD bekostar
hans resa.
Kommande engagemang:

Side event Permanent forum april 2018
Under Permanent Forum i april i New York anordnade OECD ett side event på temat urfolks
medverkan i den regionala planeringen. Vår kontakt Chris Mcdonald hade inför eventet en
hel del kontakt med Matilda för att planera eventet och Lars-Anders Baer och Per-Olof Nutti
deltog på plats. Matilda har beskrivit eventet som lyckat då ett 30-tal deltog och även
kulturminister Alice Bah-Kulmke medverkade. Jag har fått återkoppling både från
näringsdepartementet och OECD att man uppskattar Matildas engagemang och kompetens.
Lars-Anders medverkan var främst för att dela med sig av det internationella nätverk som
han har upparbetat bl.a. genom åren och som ledamot i Permanent forum.

Workshop Bryssel 5 juni 2018
OECD anordnar en workshop i Bryssel den 5 juni på samma tema och har på eget initiativ
inbjudit ett antal företrädare att delta. Jag berättade lite kort om detta på styrelsemötet per
telefon. Jag har kollat med Sametinget i Norge om deltagande och de skickar rådsmedlem
Silje Muotka som har ansvar för näringsfrågor samt Solveig Ballo som tjänsteman.
Näringsnärnndens ordförande Stefan Mikaelsson har fått inbjudan så han deltar. Från
kansliet har jag överlåtit min plats till Matilda, då det är viktigt att vi har en röd tråd i vårt
medverkande och hon nu har upparbetat både kontakter och förtroende för det fortsatta
arbetet. Lars-Anders är i Bryssel, på ett annat möte, men deltar vid möjlighet. Hans
medverkan är initierad av OECD.
Sametinget har fått möjlighet att reagera på att antal arbetsdokument (Working papers) som
kommer att publiceras inom ramen för projektet och OECD:S arbete. Utgivning av
arbetsdokument är en allmän praxis av OECD:s sekretariat och gör det möjligt för dem att
kommunicera litteraturöversikter, metodologidokument och djup empirisk analys som inte
ingår i de ordinarie rapporterna. Följande dokument är gjorda:
• lndigenous economic development and well-being in a place-based context
• Making land management work for lndigenous economic development
• Supporting lndigenous businesses in a rural context
• lndigenous community capacity and multi-level governance
Jag och Matilda läser och kommenterar ock våra kommentarer skall vara inlämnade till den
13 juni.
Kommande möten som kan kräva Sametingets närvaro är I Paris I November samt möte i
Australien (oklart när).
Sametinget har både administrativ (Ingela och Matilda) och politisk medverkan (Stefan och
Lars-Anders) i detta projekt så vi anser att vi täcker upp bra och har möjlighet att vid behov
ge bra återkoppling.

CHEFSRAPPORT
REN NÄRING
Såmediggi
Såmcdigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

PERIOD: 20170401- 20170605

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Förvaltning

4 873

1.22 RFA

113915

Utfall för
perioden

Kommentar

MAL OCH UPPDRAG
Sametinget arbetar för det samiska folkets bästa och som engagerade ambassadörer synliggör vi
samerna som urfolk. Sametinget initierar, utvecklar och verkställer insatser som främjar samiska språken,
kulturen, näringarna samt berikar samhället genom samisk kunskap.

ÖVERGR IPANDE MAL 2017
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som påverkar det
samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o
En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
1.
2.
3.
4.

Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FN-delegationer
Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
5. Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
6. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och externt
7. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN
Klimatanpassning
De 5 samebyar som beviljats 120 000 kr var har påbörjar sina insatser. Ett uppföljningsmöte mellan
Sametinget, Länsstyrelsen och samebyarna har ägt rum i maj. Sametinget har även haft möten enskilt
med varje sameby under maj.
Ny nationalpark
Sametinget deltar i arbetet för bildande av en nationalpark med arbetsnamnet "Vålådalen-SylarnaHelags" i Jämtlands län. Samebyarna har inkommit till naturvårdsverket med en skrivelse där de begär
tydligare besked i frågor som rör renskötselrätten, turismen samt själva syftet med nationalparken.
Efter sametingets begäran till miljödepartementet har regeringen ändrat nationaparksförordningen:
3 a §/Träder i kraft 1:2018-05-151 När Naturvårdsverket tar fram underlag för beslut om att förklara ett
mark- eller vattenområde som nationalpark ska verket ge Sametinget tillfälle att yttra sig, om det inte är
uppenbart att området saknar betydelse för rennäringen och samisk kultur. Förordning (2018:312) .

Arbediehtu - samisk traditionell kunskap
Regeringsuppdraget om att implementera artiklarna 8j och 1OC i Sverige har lämnades in till
miljödepartementet den 2 mars som f.n bereder ärendet. En utvärdering tillsammans med
naturvårdsverket har skett under maj.
Katastrofskadeskydd
38 samebyar har ansökt om katastrofskadeskydd. Sametinget skickade en begäran om tillskott alternativ
höjd anslagskredit till regeringen den 28 februari. En anslagskredit på 11 391 kr har nu beviljats.
Utbetalningar för den sista perioden fram till 31 mars beräknas ske i mitten av juni.
Rovdjursfrågor
Sametinget har erhållit ytterligare 1 229 tkr från Naturvårdsverket för skadeförebyggande åtgärder för
varg i trakterna kring Arvidsjaur. Detta beräknas täcka samebyarnas godkända kostnader.
Sametinget har beviljats 500 tkr från naturvårdsverket för utbildning i förvaltningsverktyget.
Förvaltningsverktygets skadeberäkningsprogram är färdigställt av utvecklarna i slutet av maj. Under juni
skall programmet testas intern och sedan av referensgruppen. Under sommaren släps sedan
programmet vidare till samebyarna för att ha en officiell release till hösten då även utbildningar startar.
Naturvårdsverket ska under sommaren påbörja sitt arbete med hur skyddsjakt och miniminivåer förhåller
sig till samebyarnas toleransnivåer.
Arbetsgrupperna för inventerings och rovdjursersättning som består av Sametinget och representanter
från samebyarna har kommit igång under maj och juni.
Sametinget har den 5 juni 2018 tillskrivit näringsdepartementet dels om Sametingets hemställan om
förordningsändringar och uppfattningen om tillämpningen av förvaltningsverktyget, dels om höjda
ersättningsnivåer för rovdjuren. Ett möte på tjänstemannanivå är planerat till den 15 juni.
Samhällsplanering
Kansliet har fortsatt berett handlingsplanen (numera strategi) för samhällsplanering och markanvändning.
Meningen är att strategin ska beslutas av styrelsen under hösten. Ett avstämningsmöte hölls den 25 april
i frågan med ordförandena i rennärings- respektive näringsnämnden.
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AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

Samhällsplanering
Brita lhren Thomasson har anställts som handläggare samhällsplanering och har påbörjat sin tjänst den 1
juni.

Hand/äggningssystem
Systemutvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko - företagsregister, Haddi
- prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersättning , massdöd och inventering, (Mearka och Låhko,
renmärkesregister och företagsregister) har påbörjats och sker i samarbete med Geovision, Agio, Mirror
och Coresource.

ÖVRIGT (EX DEL TAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER M M )

Samhällsplanering:
12 april:
Arbetsgrupp för handlingsplaner klimatanpassning (en arbetsgrupp inom
myndighetsnätverket för klimatanpassning
17 april:
Regionalt fjällråd Norrbotten
23-24 april: Slutkonferens Storslagen fjällmiljö
Uppföljningmöte med VapstenNilhelmina norra i framtagande av handlingsplan för
3 maj:
klimatanpassning
Adapt Northern Heritage - möte med RAÄ, Bergs kommun och länsstyrelsen om
7 maj:
forskningsprojektet att se möjligheterna till klimatanpassning av kulturmiljöer. Samisk miljö är
utvald och är Bartjan
Myndighetsnätverket för klimatanpassning
15 maj:
Uppföljningsmöte med Ohredahke i framtagande av handlingsplan för klimatanpassning
23 maj:
Uppföljningsmöte med Ängeså norra i framtagande av hand lingsplan för klimatanpassn ing
25 maj:
Uppföljningsmöte med Ran i framtag ande av handlingsplan för klimatanpassning
5 juni:
Adapt Northern Heritage- möte med RAÄ, Bergs kommun, länsstyrelsen , Gaaltje om
7 juni:
forskningsprojektet att se möjligheterna till klimatanpassning av kulturmiljöer. RAÄ träffa r
även Tåssåsen angående en workshop som ska hållas i augusti.
övrigt
5 april :
17 april:
20 april:
12 april:
15-22 april:
25 april:

2-3 maj:
8-9 maj:
18 maj:
22 maj:
29 maj:
30 maj:
31-1 juni
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Rennäringsnämnden
referensgruppmöte föreskrifter ny skog
Besök i Kiruna av fortifikationsverket
Samverkansrådet rovdjur
PFIP New York
Möte om handlingsplan samhällsplanering och markanvändning, rennärings- och
näringsnämndens ordförande.
Möte med kultur- och näringsdepartmentet i Kiruna
Centrala samrådsg ruppen (skogsbruk och rennäring)
utvärdering/info rovdjur LST, NV, VSC ,ST mfl
Samrådsmöte rovdjur samebyar, LST, ST (Östersund)
rennäringsnämnd
Ledningsmöte svensk viltförvaltning
SSRs landsmöte

SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2018-05-29
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Sagadoalli mearradus

Ingrid Inga representerar Sametinget vid Biskopsinvigning av Luleå Stifts nya biskop
Åsa Nyström i Uppsala den 3 juni 2018.
Dag som ovan

~'{)>..fl-~
Per-Olof Nutti
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Sammanställning 3 1 Sametinget

BUDGETUPPFÖUNING
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2018-05-31

Budgetuppföljning per

i

'411 . . ; '

Verksamhet (tkr)
Folkvalda

Utfall per 2018-05-31 Budget per 2018-05-31 Budget 2018 Prognos 31/ 12 Not
5 955
8 344
15 496
644 1

Förvaltning
Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språk

3103
5 553
1460
1132

3 215
5 695
1561
1245

12 336
13 667
3 747
2 998

Summa

1785
27
13 059

1880
33
13 629

4 513
179
37 440

Summa

19 014

21973

52 936
52 401

Kultur
Samhälle, miljö och renn~
Näringsavdelningen

Regleringsbrev
Resultat för perioden

2 959

Sämediggi
Sämecligge
Sårniecliggie
Saemiedigkie

2*
3
4

*
*

1179
1179

Kommentarer
1. Årets resultat det vill säga överskottet för 2017 om 535 tkr har budgeterats upprdag/projekt för den folkvlada delen.
2. Vakanta tjänter. De låsta 4 mkr ligger under staben.
3. Vid nytt it-avtal tillkommer kostnader för transformation. It-upphandlingen är överprövad och ligger hos förvaltningsrätten för beslut
4. Vakanta tjänst där budget går till Giellagaldus verksamhet 2018 ger ett prognostiserat budget i balans vid årets slut.

* Enligt styrelsebeslut ska förväntat överskott på ej tillsatta tjänster för de ca 3 Mkr som förvaltningen

ramförstärks med

finansiera olika utredningar/projekt tillsammans med oförbrukade medel inom folkvalda delen
(se kommentarer för folkvalda delen).
Om Sametinget ej får tillåtelse av regeringen att använda de låsta 4 Mkr prognostiseras resultatet för året bli budget i balans.

~
Utskrivet: 2018-06-1115:49
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh

(tkr)

Utfall per 2018-05-31

2251 VALNÄMND

Budget per 2018-05-31

Budget 2018

Progn os 3 1/ 12

120

175

28

175

350

1570

1816

3 633

2240 STYRELSEORDFÖRANDEN

525

625

1250

2236 PARTISTÖD

557

557

800

2234 UPPDRAG/PROJEKT

263

806

1935

68

530

1060

140

233

350

2235 Valberedningen
2248 UNGDOMSRÅD
2241 STYRELSELE ARBETE

22421 SPR
2233 Presidium
22323 SPRÅKNÄMND
22322 NÄRINGSNÄMND
22321 RENNÄRINGSNÄMND
2232 PLENUM
2192 KULTURNÄMND

350
30

33

175

350

134

175

350

427

225

450

1850

2 626

3 939

239

225

RÅDSLAG (UTSKOTI}
Summa

Not

5

243

1
2

462

3
4

142
-202
4

450
200

5 955

8 344

15 496

644

1. Rekvisitioner har ej inkommit för ett parti. Partistödet betalas ut för hela året när rekvisition inkommit.
2. Redovisning för dessa finns på nästa blad .
3. Värdskapet för SPR påbörjas sommaren 2018.
4. Fakturor avseende plenum i Saxnäs har ej inkommit.
5. Fakturor avseende SPR mlte saknas.

Utskrivet: 2018-06-1115:49
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖUNING
Fördelning av 2234 uppdrag och projekt

Utfall

Uppdrag/Projekt (tkr}

Budget

10

Renskötsel konvention
Urfolksrättigheter klimat
Utredning va ln ämnden
Etiskt råd
Sanningskommission
Utredningar och uppdrag inom samepolitik, hälsa, idrott etc
Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Kostnader för Utredningar enligt punkt 2 nedan
OECD

33
8

100
130
100
75
150
595 1
150
100

124
535
89
263

Summa

1935

1. Remiss Läroplan
2. Sammanställning Utredningar

Budget

Hälso- omsorg och idrottspoliti k
Samisk språklag
Hälso- omsorg och idrottspolitik
Pitesamiska arbetsgruppen

175
150
150

Utbildningspolitisk direktiv och strat1
Forskningspolitisk strategi
Gulahallan. Folkmöten
Konferenser nämnder
Utredning- Läget i sapmi
Skogsstrategi
Summa

150
150
550
200
650
300

Utskrivet: 2018-06-1115:49

so

2 525
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BUDGETUPPFÖUNING

Rennäringsanslaget

Verksamh

Utfall per 2018-05-31

22893 KATASTROFSKADESKYDD
22881 STATISTIK OM SAMISKT NÄRINGSLIV
2288 FRÄMJ. RENNÄR.
22873 Förvaltningsverktyg samebyar
22872 TOLERANSNIVÅER
22871 MILJÖPROJEKTET
2284 MARKANVÄNDNINGSREDOVISNING
2283 PRISTILLÄGG

Budget per 2018-05-31

Budget 2018

Not

3 954

3 050

7 319

393

417

1000

1015

375

900

625

1500

13
474
215

208

500

1236

1563

3 750

10 523

7 083

17 000

2282 ERSÄTTNING TJERNOBYL

3401

2 500

6 000

2281 UNDERHÅLL AV RIKSSTÄNGSEL

1638

2 917

7 000

396

583

1400

625

1500

2 955

1542

3 700

408

625

1500

333

800

12469

22083

53 000

2280 RENMÄRKESREGISTER
RENBRUKSPLANER
2412 ROVDJURSINVENTERING
24111 SÄRSKI LD SKADEERS. Skadeförebyggande åtgärder
2411 SÄRSKILD SKADEERS. Massdödade renar
2410 Rovdju rsersättning
Vägförening
Anslags kredit

Summa

430

146

350

1496

1496

3 589

41015

46170

Summa disponibelt belopp enligt regleringsbrev

110 808

1

113 915

Kommentarer till främjandeanslaget

1. Summa att budgetera enligt utfall 2017 är 3 107 kr
Anslags kredit för 2018 är beviljad till 11 391 tkr

Utskrivet: 2018-06-1115:49
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Övriga sakanslag

BUDGETUPPFÖUNING

Utfall per 2018-05-31

Verksamh

Budget per 2018-05-31

Budget 2018

Prognos 31/ 12

not

Nationella minoriteter

17491
17493
17494
17492

NATIONELLT UPPFÖUNINGSANSVAR
HEMSIDA NAT MINORITETER
STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDS
SAMISKA SPRÅKCENTRUM

893
447
20331
2 916

917
500
20 200
2 500

2 200
1 200
22 670
6 000

0
0
0
0

3 624
8 313

5 500
10 300

5 500
17 878

0

1500

0

Språk och kultur

2190 Samefonden
1742 BIDRAG SAMISK KULTUR (anslag 1:2)

1
1

Samefonden

17512 Samefonden

1.

Bidragsfördelning av utbetalda bidgra via anslag 1:2 och Samefonden
Konto

Konto(T)

2180
2181
2185
2186
2187
21892
21901
21902

ORGANISATIONS 0 FÖREN IN GSBIDRAG
PROJEKTBIDRAG
SAMISK MEDIA
SAM ISK TEATER
SAMESLÖJD
SAMISK BIBLIOTEKSVERKSAMHET
PROJEKTBIDRAG
VERKSAMHETSSTÖD

Summa utbetalda bidrag (Samefond+ kulturanslaget)

Utskrivet: 2018-06-1115:49

Belopp

2 993
471
1300
2 950
1100
71

143
2 911
11937

5

BUDGETUPPFÖUNING

Utfall per 2018-05-31

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPM I
2290 Renbruksplaner
2276
22708
2220
2275

övriga externa medel

LANDSBYGDSUTVECKLING
Samisk mat
Rasism mot sa mer
Klimat- sårbarhetsana lys o handlingspla
Giellagaldu (uppdrag)

Budget per 2018-05-31

363
805

449
833

1095
340
26
320

1042
417
500
313

Budget 2018

Prognos 31/ 12

Not

1078
2 000
2 500
1000
500
750

-78

1

2

1000

1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel : lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion, 111
ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel}
2. Avtalsperioden är till 2018-08-3 1

Utskrivet: 2018-06-1115:49
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.
SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

-.

2018-06-04

Sagadoalli mearradus
Isak Utsi erhåller tre (3) dagsarvoden a 1 650 kronor för att färdigställa rapporten från
Arbetsgruppen Samisk sanningskornmission.
Dag som ovan

~~
Per-Olof Nutti

2

SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2018-05-04

Sagadoalli mearradus

Marita Stinnerbom deltar vid möte med Landshövding i Västerbottens län Magdalena Andersson
Angående klimatfrågor den 4 maj 2018

Dag som ovan
~({)!{)--~

Per-Olof Nutti

3

2018-06-12--14

SÅMEDIGGI
SAMETINGET

REMISS LISTA
År 2018 januari - april

Dnr

Ärende

Svar
Senast

Från

Exp

Hand!

1.2.1-2017-1235

Miljö- och energidep

Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en
tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
sou 2017:63

18-01 -08

18-01-09

PEEN

8.2.2-2017-1298

Skolverket

Stadieindelade timplaner och kursplaner i
grundsäskolan, specialskolan, sameskolan mm

18-02-15

aa 17-11-14

MAAL

1.2.1-2017-1317

Näringsdep.

Effektivare beredning av vissa förändringar
i j aktförordningen

18-02-15

18-02-15

STFO

5.2.1 -2017-1577

Miljö- och energidep

Remiss av promemoria om förbud mot och
Begränsningar för terrängkörning i en kommun

18-01-1 1

18-02-28

LRT

5.2.1-2017-1598

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Backberget nr 10 l

18-01 -04

18-01-04

ANWA

5.2.1-2017-1599

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Ris berget m 101

18-01 -04

18-01-04

ANEA

5.2.1-2017-1600

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Klockmyran nr 101

18-01 -04

i.å

LRT

5.2.1-2017-1601

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Påkehällan nr 101

18-01-04

i.å

LRT

5.2.2-20 17-1605

NEKTAB§

Ny 130 kv-ledning vid Vaberget,
Sollefteå kommun

18-01-18

ANWA

5.2.2-20 17-1 607

Kramfors kommun

Samråd landsbygdsutv i strandnära lägen

18-0 1-28

18-01-29

ANWA

5.2.1 -20 17-1607

Lst Västernorrland

Samråd om tematiskt tillägg till översiktsplan LIS, Kramfors kommun

18-01 -12

18-01-08

ANWA

5.2.1-2017-1613

Lst Västernorrland

Tillstånd om bergtäkt på Västby, Sollefteå kommun 18-01-08

18-01-05

LRT

5.2.1 -20 17-1 621

Energimarknadsinspek.

Nätkoncession Ahmavaara-Aiti k8600 X,
Gällivare kommun

18-02-13

ANWA

6.2.1 -2+ 17-1 622

Jordbruksverket

Förslag om nya föreskrifter SJVFS 20 16:28
om vissa skyddsåtgärder med avs. CWD

18-01 -05

SLG

5.2. 1-2017- 1623

Energimarknadsinspek.

Nätkoncession Ahmavaara-Aitik 8600 V,
Gällivare kommun.

18-02-13

ANWA

5.2.2-2017-1624

SCA Skog

Planerad fo1tsatt och utvidgad berg- och
Moräntäkt inom Loviken 1 :9, Sundsvalls
Kommun

18-01-08

ANWA

5.2.2-2017-1628

Lst Västerbotten

Ansökan om tillstånd till fiskod ling i
Kaskeluokt, Storuman

18-0 1-05

ANWA

1.2.1-2017-1632

Kulturdep

Remiss av betänkandet Nästa steg? Del 2.
18-03-06
Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 201 7:88

18-03-05

AINE

18-02-16

18-02-16

,

..
\& .::
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2018-06-12--14

Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

· ·-'

Handl

1.2.1-2017-1635

Finansdep.

Departementspromemorian Ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar Ds 2017:61

18-01-19

18-01-04

INI

5.2.2-2017-1637

Sweco Environment AB

Tillståndsansökan, nytt avloppsreningsverk i
Fränsta, Ånge kommun

18-01-05

18-02-01

LRT

5.2.1-2017-1649

Lst Jämtland

Planprogram för Vemdalens by,
Härjedalens kommun

18-01-20

18-01-19

ANWA

5.2.1-2017-1650

Kiruna kommun

Översiktsplan för Kimna kommun

18-02-05

18-02-02

ANWA

5.2.1-2017-1655

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kristineberg m 1019

18-01-10

18-01-05

ANWA

5.2.1-2017-1656

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Mångfallberget nr 1004

18-01-10

18-01-05

ANWA

5.2.1-2017-1658

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraft- .
Park Långåsen, Ånge kommun

18-01-15

18-02-26

LRT

5.2.1-2017-1675

Energimarknadsinsp.

52 kV kraftledning från Skallböle till
Nederede, Sundsvalls kommun

18-02-28

18-02-28

ANWA

5.2.2-2017-1679

AF-konsult

Planerad 130 kV kraftledningar för anslutn.
Till vindkraft vid Ranasjöhöjde, Flakaberget
Och Salsjön, Sollefteå kommun

18-01-15

18-01-15

ANWA

5.2.1-2017-1686

Pajala kommun

Detaljplan för del av Tärendö 3:61 mfl

18-01-22

18-02-26

LRT

5.2.2-2017-1689

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i HuukiRistimella

17-12-23

ANWA

1.2.1-2017-1690

Näringsdep.

Promemorina Ändringar ijaktförordningen
(1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsBurna personer med bestående rörelsehinder
Att jaga

18-03-01

5.2.2-2017-1728

Ramböö

Koncession för en ny 150 kV ledning mellan
Befintlig 150 kv ledning och station i
Munksund, Piteå kommun

18-02-10

18-02-09

ANWA

5.2.1-2017-1734

MSB

Riksintresset Totalförsvarets civila del

18-02-15

18-02-09

ANWA

5.2.1-2017-1735

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Honkavaara nr 1

18-0 1-22

18-01-19

ANWA

5.2.1-2017-1736

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Muotkavuoma

18-01-22

18-01-19

ANWA

5.2.2-2017-1741

SWECO

Nya koncessioner för befintliga 150 kV.
Ledningar mellan V argfors-Grytfors och
Grytfors-Bastusel

18-01-31

ANWA

5.2.2-2017-1742

SWECO

Ny koncession för ny 150 kV-ledning
Mellan Bastusel och Arjeplog

18-02-23

LRT

5.2.2-2017-1744

SCA Skog AB

Utökad rytning Sörfors 14: 1, Sundsvalls
Kommun

18-01-08

ANWA

2 ( 9)
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Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

5.2.1-2018-23

Jordbruks verket

Redovisning av kostnader för hantering
Av EU-stöd 2017U

18-02-01

18-02-01

IN I

1.2.1-2018-17

Kulturdep

Reglering av ekonomiska förmåner
För fö1troendevalda i Sametinget

18-03- 12

18-03- 15

ANTA

1.2.1-2018-22

Kulturdep.

Säkerhetshöjande åtgärder vid
Sametingets sammanträden

18-03- 15

18-03-15

ANTA

1.2.1-2018-39

Näringsdep

Betänkande Ett landa att besöka. En samlad
Politik för hållbar turism och växande
Besöksnäring SOU 2017:95

18-04-06

18-04-13

lNI

5.2.1-2018-73

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Petiknäs nr 1012

18-02-10

18-01-30

ANWA

5.2.1 -2018-74

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Malånäset nr I 00

18-02- 10

18-01-30

ANTA

5.2.1-2018-75

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Köli nr 200

18-02-10

18-02-07

LRT

5.2.1-2018-79

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Huornaisenvuoma nr 3

18-02-06

5.2.1 -2018-80

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tarsmyran nr 1

18-02-06

18-02-09

ANWA

8.2.1-2018-111

Utbildningsdep

Betänkandet Nationella minoritetsspråk i
Skolan - förbättrade förutsättningar till
Undervisning och revitalisering SOU 2017:91

18-04-06

18-04-10

MAAL

l.2.1-2018-127

Skolverket

Förslag gällande stadieinde lad timplan för
18-02-12
Grundsärskolan, specialsko lan resp.
Sameskolan. Föreskrifter om grundsärskolans
Kursplaner samt kunskapskrav i åk 3 i Grundsärskolan

18-02-01

ANTA

5.2.1-2018-134

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Storåsen nr 3

18-02-13

18-02-0 1

ANWA

5.2 .1 -2018-135

Bergsstaten

Ansökan om undersölrningstillstånd
Andersberg nr 1

18-02-13

18-02-10

ANWA

5.2 .1-20 18-137

Naturvårdsverket

Ramsarområden korrektur och gränsjusteringar

18-03-28

ANWA

5.2 .2 -2018-16 1

Boliden minerals

Bearbetningskoncession för Nautanen

18-03- 16

ANWA

5.2.2-2018-171

NEKTAB§

Samråd ny kraftledning mellan NorråkerKorsselbränna, Strömsunds kommun

18-02-28

ANWA

1.2 .1 -20 18- 174

J ustitiedep

Genomförande av 20 17 års ändringsdirektiv
Till EU:s vapendirektiv Ds 2018:1

1-05-09

LRT

5.2.2-2018- 178

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i RistimellaKolari

18-02-22

LRT

5.2. 1-2018-18 2

Lst Västernorrland

Ansökan om förlängd igångsättningstid,
Blackfjället vindkraftpark. Örnskoldsvik

18-02-28

LRT

3 ( 9)
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Dnr

~

~,, ,_,

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

Kommun
5.2.1-2018-203

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tjara nr 101

18-03-01

18-02-14

LRT

5.2.1-20 18-205

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tjara

18-03-0 l

18-03-04

LRT

5.2.2-2018-213

Mätteknik

Planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt
Inom Tännäs kyrkby s: 1

18-02-23

18-02-22

LRT

5.2.1-2018-214

Närings- og fiskeridep

Elkem AS sökand om ekspropriasjon av
Rettigheter for etablering av anlegg for
Utvinning av kvartsforekornst i Nasafjell

18-03-28

ANWA

5.2.1-2018-215

Lst VästemoITland

Berg- och moräntäkt inom fastigheterna
Byn 2: 5 och 1:10, Ragunda kommun

18-03-05

18-03-02

ANWA

5.2.1-2018-2 16

Lst VästemotTland

Bergtäkt inom fastighetn
Hattsjö 1:100, Örnsköldsvik kommun

I 8-03-05

18-03-05

ANWA

5.2.1-2018-222

Lst Västernonland

Bildande av naturreservatet Revaberget

18-05-07

18-03-05

LRT

5.2.2-2018-244

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i Narken Iso Puolamaajärvi

18-02-22

LRT

5.2.1 -2018-237

Lst Jämtland

Översiktsplan Bergs kommun

18-03-14

18-03-27

ANWA

5.2.1 -2018-5

Lst Jämtland

Täkt Storåbränna 1:65, Strömsunds kommun

18-03-02

18-03-04

LRT

5.2.2-2018-258

SWECO

Nätkoncession fö r bygge av ett antal nya
33 kV- och 152 kV-ledningar i lutfledningsoch/eller markkabelutförandd inom
Skellefteå stad

18-03-23

18-03-27

LRt

5.2.2-2018-267

Trafikverket

Ombyggnad av väg 867 delen etapp 2
Saittarova-Vuostokangas i Pajala kommun

18-03-21

18-03-209

ANWA

5.2.2-2018-273

SvevindAB

Planerad 150 kV-lcraftledning i Piteå kommun

18-03-09

18-03-08

LRT

5.2.2-2018-277

Ragunda kommun

Förslag detaljplan Bispgården 2:23, 2:38 del av 2: 1 18-03-1 2

18-03-16

LRT

5.2.2-2018-287

EMKAB

Nylokaliseringav matjordsuttag på Falmark 1 :65, 18-03-16
Skellefteå kommun

18-03-16

LRT

5.2.1-20 18-288

Lst Västerbotten

LIS-landsbygdsutv. i strandnära lägen för
Vilhelmina kommun

18-03-15

18-03-18

LRT

5.2.2-20 18-291

Mätteknik AB

Fortsatt och utvidgad berg- och moräntäkt
Inom Laxsjön 3:2, Timrå kommun

18-03-19

18-03-19

ANWA

5.2.2-20 18-359

SWECO

Nya 150 kV-luftledningar i Skellefteå och
Norsjö kommuner

18-03-30

5.2.1-20 18-366

Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk Hämra 2:2, 3 :3,
Stigl:3, 2: 1, Söderlindsmark 1 :1

18-03-19

18-03-27

LRT
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Dnr

~

Från

Ärende

Exp

Handl

18-03 -09

ANWA

18-03-30

18-03-27

ANWA

Svar
Senast

5.2.1-2018-367

Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker Stig 2: 1, 1 :3 18-03-1 2

5.2.1-2018-377

Trafikverket

E45 deken Rengsjön-Älvros, Härjedalens kommun 18-04-06

5.2.1 -2018-379

Lst Västernorrlands län

Villkorsändring - Solberg Vindkraftpark,
Örnsköldsviks- och Åsele kommun

1.2.1-2018-382

Post- och telestyrelsen

Förslag om nya föreskrifter om undantag från
tillståndsplikt för användning av vissa
radiosändare

5.2.2-2018-383

NEKTAB

Planerad 40 kV kraftledning mellan Hoting och
Dorotea, Strömsunds- och Dorotea kommuner

18-04-02

18-04-02

LRT

1.2.1-20 18-387

Kulturdep.

En ny stödordning för säkerhetshöjande
åtgärder inom det civila samhället

18-05-18

18-05-28

PEEN

5.2. 1-2018-388

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lii kavaara nr 1048

18-04-02

18-03-27

ANWA

5.2.1-2018-397

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lycksa nr4

18-04-03

18-03-28

ANWA

5.2.1-2018-398

Lst Västernorrland

Fortsatt och utvidgad täkt av berg- och morän
Funäsdalen, Hätjedalens kommun

18-04-03

18-04-03

ANWA

5.2. 1-2018-399

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Degermyran nr I 02

18-04-03

18-03-29

ANWA

5.2.1-2018-400

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lombennr 1

18-04-03

18-03-29

ANWA

5.2.2-2018-40 1

Sorsele kommun

Detaljplan för Ammamaäs 1: 1 och I :2

18-04-03

18-03-28

LRT

5.2.2-2018-402

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lauker nr 1001

18-04-04

18-03-29

ANWA

5.2.1-2018-414

Trafikverket

Rastplats Kiruna

18-03-24

5.2.2-2018-435

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Korsträsk nr l 001

18-04-09

18-04-05

ANWA

5.2.2.-2018-437

Trafikverket

Samråd Forslunda-Håkmark och
Forslunda-I-lissjö, väg 363 i Umeå kommun

18-04-17

18-04-19

ANWA

5.2.2-2018-440

Älvsbyns kommun

Översiktpl an för Älvsbyns kommun

18-05-12

18-04-25

ANWA

1.2. 1-20 18-442

Finansdep.

Promemoria om En ny inriktning för
Beskattning av tung lastbi lstrafik

18-04-28

8.2.1-20 18-443

Lantmäteriet

Gränsdragning mellan syd- och Julesamiska

18-09-18

5.2.2-2018-448

SWECO

Samrådsunderlag Harrsele-Floxen - Rundvik
Samt Rundvik-Olofsfors

18-04-23

ANWA

5.2.2-20 18-449

SWECO

Sanu·ådsunderlag Harrsele-Floxen - Rundvik
Samt Rundvik-Olofsfors del 2

18-04-23

ANWA
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Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

1.2.1-2018-451

Skolverket

Förslag till föändringar i vissa gymnasieprogram

5.2.2-2018-455

Bydalens VA

Vattentäkt Årekommun

5.2.2-2018-457

SVEVIA

5.2.1-2018-460

Exp

Handl

18-04-05

ANTA

18-04-17

18-04-16

ANWA

Fortsatt täktverksamhet Bergsbyn 7:208 mfl
Skellefteå kommun

18-04-13

18-04-06

ANWA

Lst Jämtland

Fågelskyddsområde Skåarnja, Strömsunds
Kommun

18-04-23

18-04-20

ANWA

5.2.2-2018-461

Ragunda kommun

Förslag detaljplan Kullsta 1:132
Kommun

18-04-10

18-04-16

ANWA

5.2.1-2018-462

Lst Jämtland

Förslag för bildande av naturreservat
Finningsvalen, Åre kommun

18-04-17

18-04-16

ANWA

5.2.2-2018-466

Trafikverket

Anläggn./ombyggn, av väg 542 delen ViggeMatfors, Sundsvalls kommun

18-05-02

18-04-25

ANWA

5.2.1-2018-468

Lst Västernorrland

Granskning Översiktplan Timrå kommun

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-471

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Suksijoki nr l

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-472

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Vinsa nr 1

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-473

Lst Väste11101Tland

Berg- och moräntäkt Fannhus 3 :6,
Härjedalens kommun

18-04-23

18-04-20

ANWA

5.2.1-20] 8-477

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Gunnam nr 36

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-478

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airivaara nr 100

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-20 18-479

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Mattavaara nr 100

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2. 1-2018-484

Lst Västernorrland

Solberg vindkraftpark i Ö-viks och Åsele
Kommuner

18-04-30

18-05-08

ANWA

5.2.2-2018-492

Trafikverket

Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder,
Skellefteå kommun

18-04-30

18-04-24

ANWA

1.2.1-2018-505

Samediggi Norge

Förslag till etiske retningslinjer for samisk
Helseforsning på samisk humant biologisk
materiale

18-05-25

18-05-25

ANTA

5.2.2-2018-507

Mätteknik AB

Fortsatt och utvidgad bergtäkt inom
Rätansbyn 1: 1, Bergs kommun

18-04-20

18-04-19

ANWA

5.2.1-2018-508

Lst N01Tbotten

BD regionala handlingsplan för grön
infrastruktur

5.2.1-2018-509

Lst Västernorrland

Virkeslagring med vattning, Torsboda,

18-05-07

18-05-07

ANWA
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Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

Timrå kommun
5.2.1-20 18-510

Lst Västernorrland

Uppdatering Natura 2000-områdenVästernorrlands län

18-04-23

ANWA

5.2.2-2018-518

Kraftkonsult

Vädersäkring av Elnätet Pajala-Hiirenkangas

18-04-06

ANWA

5.2.1-2018-521

Miljö- och energidep

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att
Motverka nettoftirluster av biologisk mångfald
Och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet
Av markexploatering tillgodoses SOU 20 17 :34

18-1 0-04

1.2.1-2018-523

Utbi ldningsdep

Betänkandet Med undervisningsskicklighet i
Centrum - ett ramverk för lärares och rektorers
Professionella utv. SOU 2018:17

18.06-29

5.2.2-2018-532

Lst Västerbotten

Översiktplan för Nordmalings kommun

18-05-21

5.2.2-2018-567

Fo1mas

Forskningsagenda hållbart samhällsbyggande

18-05-04

ANWA

5.2.1-2018-587

Trafikverket

Anläggning av viltstängsel EU-KoppamäsHan bäcken

18-04-23

ANWA

1.2.1-2018-588

Post- och telestyr.

Förslag föresrkfiter om ett kombinerat
Urvalsförfarande för tillstånd attanvända
Radiosändare i 700 MHzbandet

18-04-23

ANWA

5.2.2-2018-591

Trafikverket

Norbotniabanan genom Robertsfors kommun

18-05-14

ANWA

7.2.2-2018-595

J ordbruksverket

Förslag till ändring i SJVFS 20 14:41 om direktstöd

18-04-18

IN I

5.2. 1-2018-599

Lst Norrbotten

Granskning av förslag till kommuntäckande
Översiktsplan för Kiruna kommun

18-05-25

18-05-31

ANWA

7.2. 1-2018-604

Jordbruksverket

Förkmtat extra remissgång ang SJVFS 2016: 19
Om företagsstöd, projektstöd och miljöinv. Samt
Stöd för lokalt ledd utveckling

18-06-01

18-05-31

INI

5.2. 1-201 8-605

Lst Norrbotten

Granskning av fördjupad översiktsplan för
Landsbygdscentra i Piteå kommun

18-05-14

a.a

ANWA

5.2.2-2018-608

Eolus Vind AB

Samråd ang vindkraftsanläggning på HolmSjöåsen, Ånge kommun

18-05-21

a.a

ANWA

5.2.2-201 8-612

Naturvårdsverket

Esbosamråd gällande detaljplan för
18-05-24
Rautuvaara industTiområde och delgeneralplan
För gruvområdet i Hannukainen, Kolari kommun,
Finland

18-05-24

ANWA

5.2.2-2018-6 14

Sorsele kommun

Sorsele kommuns översiktpsplan

5.2.1-20 18-620

Lst Västernorrland

Remiss bergtäktBingsta 2:33 och 1:25 i
Bergs kommun

18-06-11

LRT

5.2.2-2018-720

EMKAS

Kvällträsk 1:5, 1:11ochBomsjö 1:5

18-05-30

ANWA

5.2.1 -2018-725

Lst Västerbotten

Fördjupad översiktsplan Sävar samhälle,
Umeå kommun
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5.2.1-2018-726

Lst Västernorrland

Ansökan om berg- och moräntäkt Lien 1:5,
Ragunda kommun

18-06-07

5.2.2-2018-729

Pajala kommun

Ansökan om bygglov för nätstation
Käymäjärvi 1:14

18-05-23

18-05-18

ANWA

5.2.1-2018-730

Bergstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sumassjön nr 1

18-06-12

18-06-12

ANWA

5.2.1-2018-738

Lst Västerbotten

Atgärdsprogran f1r hållbar utveckling och
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
i Västerbotten

5.2.2-2018-739

Trafikveret

Norrbotniabanan, delen mellan DåvaGryssjön

18-06-08

18-06-07

ANWA

5.2.1-2018-742

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Huornaisenvuoma nr 4

18-06-14

18-06-13

ANWA

5.2.1-2018-748

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Paubäcken nr 102

18-06-15

18-06-14

LRT

5.2.1-2018-749

Lst Västernorrland

Fortsatt och utvidgad naturgrästäkt inom
Holsta 1:75, 1 :95 och 1: 80, Sollefteå kommun

18-06-21

5.2.1-2018-752

Lst Västerbotten

Bergtäkt Råstrand 1:61 och 1:3, Sorsele kommun 18-06-04

18-06-04

ANWA

5.2.2-2018-754

Boliden Minerals AB

Tillstånd för ett nytt dagbrott i Liikavaara,
Gällivare kommun

18-06-15

18-06-14

ANWA

5.2.1 -2018-758

Trafikverket

Anläggningav bullerskyddsåtgärder och
Viltstängsel E4 Åkroken-Rolfs, Kalix kommun

18-06-10

18-06-11

LRT

5.2.2-2018-759

Emcon

Finnselet1:3 8 Utlastningstillstånd

18-06-11

<lrt

5.2.1-2018-761

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airijoki nr 100

18-06-19

5.2.1-2018-762

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Petilmäs nr 1013

18-06-22

5.2.1-2018-777

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Liikavaara nr 1049

18-06-22

5.2.2-2018-778

Skellefteå kommun

Fördjupad översiktsplan Havsornrådet,
Skellefteå kommun

18-06-24

5.2.2-2018-789

Mätteknik

Ny bergtäkt Hudiksvallsbäk 14:63 och 13:6,
Hudiksvalls kommun

5.2.2-2018-795

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad bergtänkt inom
Ås-Backen2:19, 12:1 och Ås-Hov 1:7,
Krokoms kommun

18-06-15

LRT

5.2. 1-2018-809

Lst Västernorrland

Bergtäkt inom Österrede 1 :61, Byn 3 :4 och

3 :26, Ragunda kommun
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Svar
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5.2.1-2018-818

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Gimåfos nrl

18-07-02

5.2.1-2018-821

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Aldersjön nr 1

18-07-02

5.2.1-2018-823

Lst Västernon-Iand

Förlängd til för ianspråktaande/igångsättande
Av miljötillståndet vid Holmsj öåsen vindkraftPark, Ånge kommun

18-07-12

5.2.2-2018-825

Miljötjänst i Norr

4 tillkommande vindkraftverk vid befintliga
Anläggningen Fäbodliden, Vindelns kommun

18-07-06

5.2.1-2018-833

Lst Västernorrland

Förlängd ingångsättningstid avs. berg- och
18-07-11
Moräntäkt inom Höglunda 2:38, Ragunda kommun
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INBJUDNINGAR
Anmälda till styrelsen den 12-14 juni 2018
Dnr

Ärende

Beslut

European Commission
Polic workshop: Indigenous ecinin uc development in the European Arctic
2018-06-05 i Bryssel

Kirgizistans ambassad i Moskva
Wold Nomad Games 2018-09-02-08 i Issyk-Kul, Kirgistan

Såmi Journalisttaid Searvi SJ
Dekoloniseringsseminarium 2018-05-26i Guovdageaidnu
samiradddi
Scrninarum " Hvordan beskytte duodji?"
2018-05-22 i Anar

Utmeje universitiähta
Seminarium "Linnaetts in Lapland: Generating Knowledge in Transit
2018-05-31 i Umeå

Vaartoe
Seminarium "Decolonizing and anti-oppressive ways of doing
Design for sustainability 2018-05-16 i Umeå

Vaartoe
Seminarium "The reconiliation process of the Lutheran churches of Norway
and Sweden with Saami people. an attempt for Christian religiou s decolonization"
2018-05-30 i Umeå
Inbjudan till Per-Olof Nutti
Nordmarkens symposium
2018-08-11 i Holmedal, Årjäng

P-0 Nutti

MEDDELANDEN
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Anmälda till styrelsen den 12 -14 juni 2018
Dnr

Ärende

Dalarnas museum
Lansering av n y hemsida om samer i Mellansverige
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av nytt medlem till bedömningskommitten
For Gollegiella perioden 2018-2020
Miljö- och energidepartementet. Protokoll 2018-04-19
Kommittedirektiv: En modern lagstiftning för en
Hållbar terrängkörning

Samediggi. Pressmeddelande;
Plenum i Saadteskenjuana 21 - 25 maj 2018
Samiid Riikkasearvi. Pressmeddelanden;
Missvisande rovdjursinventeringsresultat
Niila Inga valdes till ny förbundsordförande vid
SSR:s landsmtöe Staare 2018

1.3.7-2017-1700

1.1.1-2018-615

Fk.Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2018-04-19.
Till Socialstyrelsen. Ändring av reglbrev bå 2018
Kulturdepartemetntet. Regeringsbeslut 2018-05-24
Förordnande av ledamot och ersättare i styrelsen för
.Åjtte
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Handlingsplaii for Samisk parlamentarisk råd for kommende periode,
gjeldende fra 15.5.2018
Innledning

1.

I perioden 18.5.2018, og minst 16 måneder fremover, til 18.9.2019 har Sametinget i Sverige
ledervervet for Samisk parlamentarisk råd (SPR). Perioden kan forlenges etter behov.
Sametinget i Finland overtar ledervervet etter Sametinget i Sverige. Sekretariatsansvaret
fälger ledelsen (Arbeidsordning 6). Sametingene i Finland og Norge skal i perioden ha minst
en person i administrasjonen som skal fungere som kontaktperson.

Folgende saksområder i handlingsplanen prioriteres srerskilt:
•
•

•
•
•

•
•

•

Samisk språk (Målet er at Nordisk fag- og ressurssenter, Giellagaldu, for samisk språk
etableres på permanent basis)
Nordisk Samekonvensjon (Samisk parlamentarisk råd er opptatt av å få i havn en
konvensjon det er brei foglig og politisk st0tte for og 0nsker å få foretatt noen få, men
likevel viktige endringer av förslaget til til konvensjonstekst)
Att SPR tillsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i Finland, Norge
och Sverige
Genomföra översyn (gjennomgang) av det samiska inflytande inom Barentsrådet och
i Arktiska rådet
F0lge opp sluttdokumentet fra FNs World Conference on Indigenous Peoples (WCIP),
bl.a. arbeide for at urfolks folkevalgte organ kan delta i m0ter i FN systemet i egen
kapasitet. Samisk Parlamentarisk råd vil vurdere muligheten for å s0ke om
observat0rstatus i FN.
FNs 2019 internasjonale år for urfolksspråk - delta i UNESCO styringskomite for
organisering av 2019 internasjonale år for urfolksspråk.
I gangsette et arbeid med å identifisere konkrete grensehindringer i samiske områder,
med mål om å fjerne og bekjempe grensehindringer, som bremser for samarbeid i
samiske områder
Gränsöverskridande samarbete angående gemensarµ strategi i Rovdjurspolitiken. Att
Uppdra till styrelsen att anordna ett miniseminarie- där de ansvariga för
rovdjurspolitiken i de olika sametingen inbjuds för att påbörja ett samarbete med
gränsöverskridande rovdjurspolitik.

2.

Virksomhetsområder

2.1

Samisk parlamentarisk råds virksomhet - organisering og finansiering

Mål: Bevare sametingenes samarbeid gjennom Samisk parlamentarisk råd
Tiltak:
•
•
2.2

Vurdere om det er behov for å styrke rammebetingelsene for Samisk parlamentarisk
råd, herunder 0konomi og sekretariat/ administrasjon.
Vurdere om det er behov for å gj0re endringer i Arbeidsordning og Samarbeidsavtale
Samisk språk

Mål: Styrke bruken av samiske språk
Tiltak:
SPR handlingsplan, vedtatt 15.5.2018
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•
•

Nordisk fag- og ressurssenter for samisk språk, samisk Giellagaldu, etableres på
permanent basis
FNs 2019 internasjonale år for urfolksspråk - delta i UNESCO styringskomite for
organisering av 2019 internasjonale år for urfolksspråk.
Nordisk samekonvensjon

2.3

Mål: Nordisk samekonvensjon vedtas av de nordiske landene og sametingene
Tiltak:
•

2-4

Norge, Sverige og Finland har avsluttetforhandlingene om en nordisk
samekonvensjon. Forhandlingslederne vedtok den fremforhandlede
konvensjonsteksten 13. januar 2017. Forslaget er nå til behandling hos landenes
regjeringer og Sameting. Samisk parlamentarisk råd er opptatt av å få i havn en
konvensjon det er brei faglig og politisk st0tte for og 0nsker å få foretatt noen få, men
likevel viktige endringer av förslaget til til konvensjonstekst.
Samordning av sametingsvalgene

Mål: Samordning av sametingsvalgene
Tiltak:
•
•

Att Samisk parlamentarisk råd tilsätter en utredning om samordning av
sametingsvalgene i Finland, Norge og Sverige
Seminar om/i emnet arrangeres h0sten 2018
Samiske nasjonale symboler

2.5

Mål: Forvalte og utvikle samiske nasjonale symboler
Tiltak:
•
•
•
2.6

Vedta regler for förvaltning av samiske nasjonale symboler
Vedta retningslinjer for bruk av samiske nasjonale symboler
Samerådet ber symbolutvalget presentere en plan for arbeidet med samisk
nasjonaljoik til neste rådsm0te (Samerådets vedtak i sak 15/17, 22.10.17)
Opplcering / Utdanning

Mål: Styrke samisk opplcering i skolen
Tiltak:
•

•

•

Initiere i samarbeid med myndighetene i Finland, Norge og Sverige en felles nordisk
utredning som har som mål å legge til rette for grenseoverskridende samarbeid
mellom skoler i samiske grenseområde, og til å muliggj0re etablering av grenseskoler i
samiske områder.
Initiere i samarbeid med myndighetene i Finland, Norge og Sverige en felles nordisk
utredning som har som mål å etablere en fast ordning for grenseoverskridende
fjernundervisning
Initiere i samarbeid med myndighetene i Finland, Norge og Sverige planarbeid, som
har som mål å samordne/harmonisere landenes lcereplaner i samisk språk og duodji i
grunnskoleopplcering
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•

2. 7

Initiere i samarbeid med myndighetene i Norge, Finland og Sverige et
utviklingsprosjekt som skal styrke kvaliteten i samiske barnehager/småbarnsfostran.
Prosjektets hovedmål er å avklare hva filosofien om samisk barnehagepedagogikk/
småbarnspedagogik og didaktikk er. Samisk danning, språk, kultur og tradisjonell
kunnskap skal transformeres til ny og moderne tid, og danne grunnlaget i filosofien
om samisk barnehagepedagogikk/ småbarnspedagogik.
Bruk av samiske heremateriell over landegrensene

Mål: Fremme bruken av samiske lreremateriell over landegrensene i skalen
Tiltak:
•

2.8

Fremme i samarbeid med fagfolk i samisk undervisning i Finland, Norge og Sverige
grenseoverskridende informasjonsordning om samiskspråklige lreremateriell, og
styrke/effektivisere koordineringen av produksjon av lreremateriell samt å 10se
problemstillinger lmyttet til rettigheter i distribusjon av lreremateriell over
landegrensene (f.eks NRK film)
Samisk ungdom- organisering og innflytelse

Mål: 0ke samisk ungdoms deltakelse og innflytelse
Tiltak:
•
•

•
•

Avholde felles samisk ungdomskonferanse hvert annet år. Neste gang i 2019
Å st0tte ungdomspolitisk råd som ble etablert av Samisk parlamentarisk råd i 2011.
Ungdomspolitisk råd skal arbeide med ungdomspolitiske saker, og vrere en felles
stemme for samisk ungdom internasjonalt og i Sapmi.
F0lge opp anbefalingene fra Samisk parlamentarisk råds tredje samiske
ungdomskonferanse som ble avholdt i Trondheim i februar 2017.
Ungdomspolitisk råd, ved leder eller andre, inviteres til plenumsm0tet i Samisk
Parlamentarisk råd, der de får mulighet til å rapportere om sin virksomhet.
Likestilling og likeverd

2.9

Mål: Likestilling mellom kj0nnene og seksuelle minoriteters likeverd bedres
Tiltak:
•
•
2.10

St0tte effektivt de organisasjoner som arbeider med likestilling og likeverd
Se på mulighetene for å bidra til at det arrangeres en internasjonal
urfolkskvinnekonferanse i Sapmi.
Helse og sosial

Mål: Å sikre likeverclige samiskspråklige helse- og sosialtjenester til. den samiske
befolkningen i grenseområdene på lik linje med befolkningen for ovrig
Tiltak:
•

2.11

Fors0ke å få til en samarbeidsavtale mellom Finland, Norge og Sverige, der målet er å
aktivt få bort hindrer for grensesamarbeid, slik at man skal kunne sikre likeverdige
tjenester for samer der utgangspunktet er klientenes behov.
Felles samisk kulturpolitikk
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Mål: Fremme alle deler av det samiske kulturlivet, inkludert samisk kulturarv og samisk
kulturmilj0, og bidra til å styrke og utvikle samisk kultur og dermed også de samiske
samfunn i sin helhet
Tiltak:
•
2.12

Bistå, etter behov, med innspill til Samerådet i arbeidet med dets kulturpolitiske
plan/melding, inkludert dialog om etablering av samisk kulturfond
Ressursutnytting og milj0

Mål: Overvåke ulike nasjonale og internasjonale prosesser
Tiltak:
•
•
•

2.13

Overvåke ulike nasjonale og internasjonale prosesser angående utnytting av
naturressurser i samiske områder og i nordområdene generelt.
Gjennomfäre intensjonene i artiklrnl SG) i konvensjonen om Biologisk mangfold i
Finland, Norge og Sverige.
Delta aktivt på partsm0tene (Conference of the Parties(COP)) under FNs
rammekonvensjon om l<limaendring /United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC), deriblant i arbeidet med plattform for urfolk og lokale
samfunn/Indigenous peoples and local communities.
Samisk parlamentarisk råds internasjonale engasjement

Mål: Menneskerettigheter må styrkes slik at urfolk reelt kan bestemme over egen utvikling.
Tiltak:
•

•
•
•

F0lge opp sluttdokumentet fra FNs World Conference on Indigenous Peoples (WCIP),
bl.a. arbeide for at urfolks folkevalgte organ får delta i m0ter i FN systemet i egen
kapasitet samt vurdering av muligheten for SPR å s0ke om observat0rstatus i FN.
Genomföra översyn (gjennomgang) av det samiska inflytande inom Barentsrådet och
i Arktiska rådet
Delta i relevante internasjonale fora etter behov, og dersom det finnes 0konomiske og
administrative ressurser tilgjengelig (FN, EU og annet)
Delta aktivt i de fora der Samisk parlamentarisk råd allerede har deltakerstatus
-Nordisk Råds ärlige sesjon (observat0rstatus) og temasesjon (etter invitasjon)
-WIPO (World Intellectual Property Organization / FNs Verdensorganisasjonen for
immateriell eiendomsrett) mellomstatlige komite (IGC- GRTKF) om immateriellrett,
genressurser, tradisjonell kunnskap og tradisjonelle kultur uttrykk (observat0rstatus)
-M0ter i SCPAR (Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region / Den
permanente arktiske parlamentarikerkomiteen / Arktalas parlamentarihkkariid
bistevas lavdegoddi) (Permanent deltaker)
- 12. arktiske parlamentarikerkonferanse i Inari i Finland 16.-19. september 2018.
(Etter invitasjon)
-I Barentsamarbeidet (Arbeidsgruppen for urfolk og andre arbeidsgrupper,
Barentsrådet, Barents regionråd og komite) deltar sametingenes oppnevnte
representanter
-Barents urfolkskongress (etter invitasjon)
-Barents parlamentarikerkonferanse (etter invitasjon)
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2.14

Grensehindringer i samiske områder

Mål: Forebygge grensehindringer
Mål: Gränsöverskridande samarbete angående gemensam strategi i Rovdjurspolitiken.
Tiltak:
•

•

•
2.15

I gangsette et arbeid med å identifisere konkrete grensehindringer i samiske områder,
med mål om å fjerne og bekjempe grensehindringer som bremser for samarbeid i
samiske områder.
Att Uppdra till styrelsen att anordna ett miniseminarie- där de ansvariga för
rovdjurspolitiken i de olika Sametingen inbjuds för att påbörja ett samarbete med
gränsöverskridande rovdjurspolitik
Samiskt samarbete med Interreg inför programperioden 2021
Sannhet- og försoning

Mål: At det etablere en sannhets- og forsoningskommisjon i Finland, Norge og Sverige
Tiltak:
•
2.16

Koordinere arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjon
Turisme

Mål: Den enorme veksten i turismen i samiske områder forutsetter at samisk kultur og den
skj0re naturen i nordområdene bevares, sikres og gjmes levedyktig. For reiselivsakt0rer, som
kommer utenfra til samiske områder for å drive turistvirksomhet, er det n0dvendig å lage og
presentere etiske retningslinjer/anbefalinger om hvordan samisk kultur i all dets mangfold
best kan presenteres, markedsfores og benyttes positivt i turistvirksomhet. Også Samiske
akt0rer innen turisme beh0ver kollektive kriterier som er tilpasset samiske områder, og som
innbefatter ansvarlig og etisk b&rekraftig samisk turisme.
Tiltak:
•

•

•
2.17

Kartlegging av samarbeid mellom samer / samiske reiselivsakt0rer i Finland, Norge,
Sverige og Russland, slik at disse kan involveres i planene om etablering av et
grenseoverskridende nettverk for samarbeid mellom samiske akt0rer innen
turistvirksomhet, Visit Sapmi, og i planene om å lage en veiledning til samiske akt0rer
innen turisme om ansvarlig og etisk bIBrekraftig bruk av samisk kollektiv kulturarv og
sertifikat om samisk turisme. Utarbeide indikatorer om ansvarlig og etisk b&rekraftig
turisme tiltenkt turistvirksomheter som har samiskhet som grunnlag.
Innsamling av ressurser av samiske tjenester basert på sesongmessige og
bransjemessig/sektoriell kompetanse <ler ansvarlig og etisk b&rekraftig turisme er i
fokus.
Kartlegging av oppl&ringsbehov for samiske akt0rer som er interresert i saken
Kulturarv

Ansvarlig og etisk b&rekraftig bruk og metoder for bevaring av samens immaterielle
kulturarv i Norden
Et sentralt mål er å etablere en felles tiln&rming tilden samiske kunst- og kultursektoren,
med hensyn til beskyttelse og til ansvarlig og etisk b&rekraftig bruk av den immaterielle
kulturarven.
SPR handlingsplan, vedtatt 15.5.2018
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Samisk kultur skal ses på som vital ved å styrke den, det vil si ved å fremme og sikre
fremtiden for samisk kunst, samt samisk egen kulturarv, språk og tradisjonelle naoringer.
Delta på konferanse om immaterielt kulturarv i Inari 23.- 25.mai 2018
2.18

Rapportering og finansiering

Styret rapporterer til Samisk parlamentarisk råds plenumsm0te om oppfolging av
handlingsplanen.
Det er ikke satt av saorskilte ressurser til gjennomforing av tiltakene i denne handlingsplanen.
Samisk parlamentarisk råds virksomhet finansieres over sametingenes eget budsjett.
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Sii.MI PARLAl'vIENT1\RALi\S RJ\DDI
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Siimi parla:tiJ.,!;'Iftaralas rii.d:i doaibmaplåna cuovvovas ii.igodahldi, lea fämus
15.5.2018 rii.jes
Alggahus

1.

18.5.2018 rajes, ja unnimusat 16 manu ovddas guvlui, gitta unnimus 18.9.2019 radjai, jodiha
Samediggi Ruotas Sami parlamentaralas radi (SPR). A:igodaga sahtta guhkidit darbbu mielde.
Samediggi Suomas joatka jodiheami dan malJlJa. Cållingoddidoaibma cuovvujodiheami
(Bargoortnet 6). Såmediggi Suomas ja Samediggi Norggas galga nammadit unnimusat ovtta
bargi halddahusas guhte galga doaibmat gulahallanohnmozin.

Cuovvovas ii.ssesurggiid doaibmaplånas vuoruhat erenoamii.zit:
•
•

•
•
•

•
•

•

Samegiella (U1bmil lea ahte davviriikkalas samegielaid fäga- ja ressursaguovddas,
Giellagaldu, asahuvvo bistevacfat)
Davviriikkalas samekonvesuvdna (Sami parlamentaralas radi dålittu lea olahit dakkår
konvensuvnna mas lea govda fägalas ja politihkalas doarjja ja haliida ahte
dahldrnjuvvojit moadde, muhto dattege deahalas rievdadusa
konvensuvdnateakstaevttohusas.)
Sami parlamentaralas raddi alggaha Cielggadeami ovttastahttit samediggevålggaid
Suomas, Norggas ja Ruotas
Cielggadit såmi vaikkuheami Barentsaradis ja Arktalas radis
ON eamialbmogiid mailmmikonferanssa (WCIP) loahppadokumeantta cuovvolit,
eamialbmot valljejuvvon organat besset searvat ON vuogadaga foahkkimiidda
ieafaset olis. Sami parlamentaralas raddi arvvostalla vejolasvuoda ohcat äicisajadaga
ON:ii
ON 2019 eamialbmotgielaid riikkaidgaskasas jahld - searvat UNESCO
stivrenlavdegoddåi mii galga lagidit ON 2019 eamialbmotgielaid riikkaidgaskasas jagi.
Alggahit barggu identifiseret konkrehta radjahehttehusaid sami guovlluinja man
ulbmil lea javkadit ja vuosttaldit radjahehttehusaid mat goazahit ovttasbarggu sami
guovlluin
Rajarasttildeaddji ovttasbargu mii guoska oktasas boraspirepolitihka strategiijaid.
Dahttut stivrra lagidit seminara - gosa samedikldid boraspirepolitihka
ovddasvastideaddjit bovdejuvvojit vai besset ålggahit räjarasttildeaddji
boraspirepolitihka ovttasbarggu.

2.

Doaibmasuorggit

2.1

Sami parlamentaralas radi doaibma - organiserenja ruhtadeapmi

Mihttomearri: Seailluhit samedilddid ovttasbarggu Sami parlamentaralas radi bokte
Doaibmabijut:
•
•

Arvvostallat ahte lea go darbu nannet Sami parlamentaralas radi rammaeavttuid, dåsa
guoskevas ruhtadeapmi ja callingoddi/halddahus
Arvvostallat ahte lea go darbu rievdadit Bargoortnega ja Ovttasbargosiehtadusa
Samegiella

2.2

Mihttomearri: Nannet samegielaid geavaheami
Doaibmabijut:
•

Davviriikkalas samegielaid fäga- ja ressursaguovddas, Sami Giellagåldu, asahuvvo
bistevacfat
2
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•
2.3

ON 2019 eamialbmotgielaid riiklmidgaskasas jahld - searvat UNESCO
stivrenlavdegoddai mii galga lagidit ON 2019 eamialbmotgielaid riikkaidgaskasas jagi.
Davvirikkala8 samekonvensuvdna

Mihttomearri: Davviriikatja samedikldt dohklzehit Davviriikkalas samekonvensuvnna
Doaibmabijut:
•

2-4

Norga, Ruotta ja Suopma leat loahpahan davviriikkalas samekonvensuvnna
Siehtadallamiid. Siehtadallanjodiheaddjit mearridedje Sihttojuvvon
konvensuvdnateavstta oddajagimanu 13.b. 2017. Evttohusa leat riiklmid raddehusatja
samedikkit dal meannudeamen. Sami parlamentaralas radi dilittu lea olahit dakkar
konvensuvnna mas lea govda fägalas ja politihkalas doarjja ja haliida ahte
dahklcojuvvojit moadde, muhto dattege deahalas rievdadusa
konvensuvdnateakstaevttohusas.
Ovttastahttit samediggevalggaid

Mihttomearri: Ovttastahttit samediggevalggaid
Doaibmabijut:
•
•
2.5

Sami parlamentaralas raddi alggaha cielggadeami ovttastahttit samediggevalggaid
Suomas, Norggas ja Ruotas
Seminara dan fättas lagiduvvo cakfat 2018
Sami cearddalas dovdomearkkat

Mihtomearri: Halddasitja ovdanahttit sami nasunala dovdomearkkaid
Doaibmabijut:
•
•
•
2.6

Dohkkehit sami dovdomearl<lmid haldda8an njuolggadusaid
Dohkkehit sami dovdomearl<lmid geavahan njuolggadusaid
Samiraddi bivda Sami cearddalas dovddaldagaid lavdegotti ovdanbuktit plana
boahtte raddefoahkkimi Sami albmotluodi ektui. (SR-15/17 mearradus, 22.10.2017)
Oahpahus/Oahppu

Mihttomearri: Nannet same oahpahusa skuvllas
Doaibmabijut:
•

•

•

•

Vuolggahit ovttas eisevalddiiguin Suomas, N orggas ja Ruotas oktasas davviriiklmlas
cielggadeami man ulbmil lea lahcit vejolasvuodaid rajaid rasttildeaddji ovttasbargui
gaskal skuvllaid radjaguovlluin samis ja vejolasvuoda asahit radjaskuvllaid sami
guovlluide.
Alggahit ovttas eisevalddiiguin Suomas, Norggas ja Ruotas davviriil<lmlas
cielggadeami, man ulbmilin lea valmmastallat fästa/bistevas ortnega samegielaid
gaiddusoahpahusa ordnemii rajaid badjel
Alggahit ovttas eisevalddiiguin Suomas, Norggas ja Ruotas planenbarggu, man
ulbmilin lea ovttastahttit samegielaid ja sameduoji oahppoplanaid riil<lrnid
vuoddoskuvlaoahpahusas
Vuolggahit ovttas eisevalddiiguin Norggas, Suomas ja Ruotas oktasas
ovddidanproseavtta mas ulbmil lea nannet kvalitehta sami
manaidgarddiin/ arrabajasgeassimis. Proseavtta oaiveulbmil lea cielggadit mii lea
3
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sami manaidgardepedagogihka/arrabajasgeassinpedagogihka ja didaktihka filosofiija.
Sami manaidgardepedagogihka/arrabajasgeassinpedagogihka filosofiijai leat
vuoddun sami oahppahapmen, giella, kultuvra ja arbevirolas mahttu mat leat
heivehuvvon odda aigai.
Samegielat oahppomaterialaid geavaheapmi riikkarajaid rasta

2.7

Mihttomearri: Ovddidit samegielat oahppamaterialaid geavaheami riikkarajaid rasta
Doaibmabijut:
•

2.8

Ovddidit ovttas Suoma, Norgga ja Ruota beale sami oahpahusvirgeolbmuiguin
samegielat oahppamaterialaid diedihanortnegiid riikkarajaid rasta ja beavttalmahttit
materialaid buvttadeami koordinerema sihke eoavdit vuoigatvuodaide guoski
vattisvuodaid materialaidjuohldmis riikkarajaid rasta (omd. NRK filmmat)
Sami nuorat - organiseren ja vaikkuheapmi

Mihttomearri: Nannet sami nuoraid oassalastimaja vaikkuheami
Doaibmabijut:
•
•

•
•

Lagidit oktasas sami nuoraidkonferanssa juohke nuppijagi, cuovvovas jagis 2019.
Doarjut Sami parlamentaralas radi nuoraidpolitihkalas radi mii asahuvvui 2011.
Nuoraid politihkalasraddi galga bargat nuoraidpolitihkalas assiiguinja doaibmat sami
nuoraid oktass jietnan, sihke riikkaidgaskasaceat ja samis.
Ollasuhttit avzZlihusaid Sami parlamentaralas radi goalmmat sami
nuoraidkonferanssas mii lägiduvvui Trondheim gavpogis guovvamanus 2017.
Nuoraidpolitihkalas radi jodiheaddji dahje eara ovddasteaddjit bovdejuvvojit Sami
parlamentaralas radi dievaseoahkldmii. Sii besset das raporteret iefaset doaimmas.
Dassearvuja ovttaarvosasvuohta

2.9

Mihttomearri: Dassearvu sohkabeliid gaskkas ja seksuäla vehadagaid ovttaarvosasvuoda
ovddideapmi
Doaibmabijut:
•
•
2.10

Doarjut beaktileappot daid organisasuvnnaid mat barget dassearvvuinja
ovttaarvosasvuodain
Geaheadit vejolasvuodaid ahte leat veahkldn vaiklrnhit ahte lagiduvvo
riiklcaidgaskasas eamialbmotnissonkonferansa Samis.
Dearvvasvuohta ja sosiala

Mihttomearri: Vafistit dassearvosas samegielat dearvvasvuoda- ja sosialabälvalusaid
sapmelaceaide radjaguovlluin ja seamma dasis go albmogis mudui
Doaibmabijut:
•

2.11

Geahcealit oazZlit Suoma, Norgga ja Ruota stahtaidgaskasas ovttasbargoSiehtadusa
man mihttomearri lea arjjalaceat javkadit radjeovttasbarggu hehttehusaid, vai
beasasii vafistit dassearvosas bälvalusaid sapmelaceaide ja mas assehacea darbbut
leat guovddazis
Oktasas sami kulturpolitihkka

Mihttomearri:
4
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Ovddidit buat osiid sami kultuvrra eallimis, dåsa guoskka maiddai sami kulturarbi ja sami
kulturbiras, ja nannet ja ovdanahttit sami kultuvrra ja dan bokte maiddai sami servodagaid
ollasit.
Doaibmabijut:
•

2.12

Darbbu mielde buktit oaiviliid/cealkamusaid Samiradi iefas kulturpolitihkalas
plana/ diedahusa habmemis, dåsa guoska maiddai buktit oaiviliid kulturfoandda
asaheamis
Resursaavkkastallan ja biras

Mihttomearri: Gozihit iesgudetlagan riikadassasas ja riikkaidgaskasas proseassaid
strategiijaid.
Doaibmabijut:
•
•
•

2.13

Gozihit iesgudetlagan riikadassasas ja riikkaidgaskasas proseassaid mii guoskka
luondduriggodagaidavkkastallamis sami guovlluinja davviguovlluin obbalaceat
Ollasuhttit biodiversitehtasoahpamu8a artihkal 8G):a aigumu8aid Suomas, Norggas ja
Ruotas
Årjjalaceat searvat dalkkadatsiehtadallamiidda, dåsa guoska searvat ON
dalkkadatkonvensuvnna/ United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) oassebeallefoahkkimiidda (Conference ofparties(COP). Dan bargui gulla
maiddai eamialbmotvuoddu/platform.
Sami parlamentaralas radi riikkaidgaskasas berostumit

Mihttomearri: Olmmosvuoigatvuodat galget nannejuvvot nu ahte eamialbmogat
duohtavuodas besset mearridit iefaset ovdaneamis
Doaibmabijut:
•

•
•

•

ON eamialbmogiid mailmmikonferanssa (WCIP) loahppadokumeantta cuovvolit, ea.
bargat dan ala ahte eamialbmot albmotvalljejuvvon organat besset searvat ON
vuogadaga foahkkimiidda iefaset olis, ja ahte Sami parlamentaralas raddi arvvostalla
vejolasvuoda ohcat aicisajadaga ON:ii
Cielggadit sami vaikkuheami Barentsaradis ja Arktalas radis
Searvat assaigullevas/relevanta riikkaidgaskasas foraide, dadi mielde go lea darbuja
jus leat rudalas ja halddahuslas navccat (ON vuogadagas, EU vuogadagas ja
viidaseappot)
Searvat daid foraide gos Sami parlamentaralas radis lea juo oassevaldi sadji:
-Davviriikkaid Radijahkasas sesuvdnii (aici) ja fäddasefovdnii (bovdejuvvo)
-WIPO (World Intellectual Property Organization / Mailmmi vuoigJJaduoji
organisasuvdna) genehtalas ressurssaid, arbevirolas mahtuja kultuvrra
gaskkastahtalas lavdegotti foahkkimiidda
-SCPAR (The Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region / Den
permanente arktiske parlamentarikerkomiteen / Arktalas parlamentarihkkariid
bistevas lavdegoddi) foahkldmiidda bistevas oassevåldin
-Arktalas parlamentarihkkariid konferansii mii lagiduvvo Anaris 16. - 19.9.2018
(Bovdejuvvo)
-Barentsovttasbargui (Eamialbmot bargojovkui, eara bargojoavkkuide, Barentsraddai,
CSO, Regionraddai ja lavdegoddåt) servet samedikkiid nammaduvvon airasat
-Barents eamialbmogiid konferansii ( bovdejuvvo)
-Barents parlamentarihkkariid konferansii (Bovdejuvvo)
5
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Radjahehttehusat sami guovlluin

2.14

Mihttomearri: Eastadit radjahehttehusaid
Mihttomearri: Rajarasttildeaddji ovttasbargu mii guoska oktasas boraspirepolitihka
Doaibmabijut:
•

•

•
2.15

Alggahit barggu identi:fiseret konkrehta radjahehttehusaid sami guovlluin ja man
ulbmil leajavkadit ja vuosttaldit radjahehttehusaid mat goazahit ovttasbarggu sami
guovlluin
Dahttut stivrra lagidit seminara - gosa samedikkiid boraspirepolitihka
ovddasvastideaddjit bovdejuvvojit vai besset alggahit rajarasttildeaddji
boraspirepolitilika ovttasbarggu.
Sami ovttasbargu Interreg doaimmain ovdal 2021 programmaaigodagas
Duohtavuohta ja soabadeapmi

Mihttomearri: Asahit duohtavuocl:a- ja soabadeamikommisuvnna Suomas, Norggas ja Ruotas
Doaibmabijut:
•
2.16

Duohtavuocl:a- ja soabadeamikommisuvnna barggu koordineret
Turisma

Ulbmil:
Turismma fämolas lassaneapmi eaktuda davviguovllu hearkkes luonddu ja samekultuvrra
eallinfämolazfan seailuma vejolazfan dahkamaja sihkkarastima. Sameservo8a olggobeale
turismasuorggi doaibmiide lea darbu rahkadit etilikalas ravvagiid das, man lahkai
samekultuvrra oktan dan mal)ggahapmasasvuocl:ain sahtta turismma dafus dahkat buvttagin,
ovdanbuktitja markanastit. Maiddai sapmelas turismadoaibmit darbbasit kollektiivvalas
kriteeraid heivehanlahkai olles sameguovllus guoskkadin vasttolas ja etihkalaccat suvdilit
ollasuhtton sameturismma.
Doaibmabijut:
•

•
•
2.17

Suoma, Norgga, Ruotaja Ruos8a samiid/samedoaibmiid oktasasbarggu karten nu
ahte laktasa rajaid rasttildeaddji sameturismma oktasasbargo:fierpmadaga, Visit
Sapmi, älggaheapmäi, mii sisttis doalla kollektiivvalas kulturarbbi geavaheapmai
gullevas vasttolas ja etilikalaceat suvdilis ravvagiid sapmelas
turismafitnodatolbmuide, sameturismma serti:fikilita sihke sapmelasvuhtii
vuocl:cl:udeaddji turismma vasttolasvuocl:aja etilikalas suvdilvuocl:a cuovvumii
heivvolas indikilitoraid rahkadeami
Vasttolaceatja etihkalaceat suvdilit doaibmi samebalvalusaid resursaid fohkken
SeSOIJIJaidja suorgeguovdasas assedovdamUSa mielde
Assis berostuvvan samedoaibmiid skuvlendarbbuid karten
Kulturarbi / Kulturarv

Davviriikkalas sami njalmmalas arbevierolas kultuvra ovddasvastaduslas ja ehtalaccat
beaktilis geavaheami ja suodjaleami njuolggadusat
Guovvdas ulbmilin lea habmet oktasas vuocl:u sami daidda- ja kultursektorii, mii guoska sami
ealli njalmmalas arbevieru ovddasvastaduslas ja ehtalaccat beaktilis geavaheami ja
suodjaleami
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Samekultuvra galga seailut ealli kultuvran nu ahte nanusmahttit dan dahjege ovddiditja
dorvvastit sami ealli njalmmalas arbevieru, sami daidagaja daiddariid boahttevuocl:a, giela ja
arbevirolas ealahusaid.
Searvat Sami immateriala kulturarbbi konferansii Anaris, miessemanu 23.- 24. b.
2.18

2018

Raporterenja ruhtadeapmi

Stivra raportere Sami parlamentaralas racl:i dievaseoahkkimii mo doaibmaplana
doaibmabijut covdojuvvojit.
Sami parlamentaralas racl:i doaimma ruhtadit samedikldid iefaset daba!as buseahtta bokte.
Eai leat bidjon erenoamasit rucl:at dasa ahte facl:ahit dan doaibmaplana doaibmabijuid.
Aii!ii meannudeapmi loahpahuvvoi 14.45
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GUOVSSONÅSTI

MOTION

Sametingspartict

till Sametinget
2015-10-01

::;, 2015 ID· O1

i.l.'i:-

Utformande av och beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna
råd och andra vägledande dokument
Dokument
Kungörelse (1974: 152) om beslutad ny regeringsfQrm, 8 kap,
Förvaltningslag (1986:223)
Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelglvning
Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Förfatlningssanllingslllrordnlng (1976:725)
Sametingets föreskrifter STfS, httus:llwww.sametinget.se/!014, 2015-10-01

Bakgrund

Sametinget kungör på sin hemsida följande föreskrifter:
• STFS 2007:1 Föreskrifter om utfonnning och registrering av renmärken
• STFS 2007:2 Föresktifter.om renrllkning, renllingd och förelPgsregister förrennliringen
• STFS 2007:3 Föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kultunnlljövärdens intressen vid
renskötsel
• STFS 2007:4 Föresktifter om sl!rskiltprlstillllgg pä renkött, andrad genom 2007:10, 2008:4,
2009:4,2010:1 och20l'l:l
• STFS 2007:5 Föreskrifter om ersättning till 1·enskötselföretag fllr vissa merkostnader och förluster
med anledning av Tjemobylolyckan, ändrad genom STFS 2009:1
• STFS 2007:6 Föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister nm skador pä grund
av renbetning pä åkermark
• STFS 2007:7 .Föreskrifter om miljöersättning till natur- och kulturmiljöer i tenskötselomrädet,
lindrad genom STFS 2007:8,2008:2, 2008:3, 2009:3, 2010:2, 2012:1 och 2012:2
• STFS 2007:8 Föreskrlfte! om ändring l Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om nllljöers!lttning
till natur- och kulturmiljöeri renskötselområdet, lindrad genom STFS 2008:2, 2008:3 och 2009:3
• STFS 2007:9 Föreskrifter om bidrag och erslittning illr rovdjursftlrekomst isamebyar - 6 § ändrad
genom 2009:2
• STFS 2007 :10 Föreskrifter om l!ndring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007 :4) om särskilt
pristillRgg pä renkött, lindrad genom STFS 2008:4 och 2009:4
• STFS 2008:1 Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i BOmisko
• S'fFS 2008;2 Föreskrifter omändring i Sametingets föreskrifter (STJlS 2007:7) om miljöerstlth1ing
till natur- och kulturmiljöer i rensköiselomrl\det, ändrad genom STFS 2008;3 och2009:3
• STFS 2008:3 Föreskrifter om ändring i Sametingets f!lreskrlfter (STFS 2007:7) om mlljöersl!!lning
till natur- och kultunniljHer irenskötselomrl\det, lindrad genom 2009:3
• STFS 2008:4 Föreskrifter om ändring i Sametingets fllreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt
pristillägg på renkött, lindrad genom 2009:4
• STFS 2009:1 Föreskrifl om lindring i Sametingets lllreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till
rensk!ltsolföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjemobylolyckan
• STFS 2009:2 Föreskrifter om lindring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och
ersättning för rovdj1~sförekomst j samebyar - 6 § ändrad
• STFS 2009:3 Föreskrifter om lindring i Sametingets lllreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning
till not ur· och keltunniljöer i rensl<ötselomrädot
• STFS 2009;4 Föreskrifter om l!ndring i Sametingets toreskrifter (STFS 2007:4) um sllrskilt
pristillitgg på renkölt, ändrad genom 2013:1
• STFS 2010:1 Föreskrifter om lindring i Sametingets lllreslaift<r (STFS 2007:4) om särskilt
pristillllgg renköl1, 1indrad genom Z013:1
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• STFS 2010:2 Föreskrifter om lindring i Sametingets föreskrifter(STFS 2007:7) om miljöersl!ltning
till natur· och kulturmiljöer i renskötselomrädet
• STFS 20J2:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning
till natur· och kulturmiljöer i renskötselomrädet
• STFS 2012:2 Ffäeskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007 :7) om miljöers!ittning
till natur· och kulturmiljöer l ronskötselomrl\det
• STFS 2013: 1 Fllreskrifterom ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om s!ltskilt
pristillägg pä renkött
• STFS 2013:2 Förcgkrifter om ändring l Sametingets :llireskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och
ersättning för rovdjursförekomst i samebyar
• STFS 2013:3 Föreskt•lfter om ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:7) ommiljöersättning
till natur· och kulturmiljöer i reoskötselomrlldet

Sametinget får dlirutövei·
• meddela llireskrifter om omfattningen av partistöd ocl1 fonnema filr stödet,
• meddela nl!rmare llireskrifter om bidrag fllr att till viss del täcka sådana kostnader
för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svära betesförhållanden,
• efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret meddela ytterligare filreskrifter
om lånegarantier, och
• efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle alt
lillnna synpunkter utarbeta handlingsplan filr stöd till landsbygdsutvecklings·
åtgärder.
Därntöver har Sametinget beslutat om andra vägledande dokument eller
förtydliganden till flireskriftema som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt
berör näringslivet och andra. Dessa dokument är inte ft!rtecknade och kw!gjorda på
det sätt som krävs flir föreskrifter. Dokumenten har skilda benämningar och är
beslutade på olika nivåer i Sametinget.

Krav på utformning och publicering av S11mctingels vägledande dokument
Sametinget ska, enligt instruktionen för Sametinget 4 §,se till att myndighetens
föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant
sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och f!Jrstå ftlr medborgare och
företag. Vidare beslutar styrelsen, enligt 8 §, om sådana föreskrifter som riktar sig till
enskilda, kommuner eller landsting.
Innan Sametinget beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska tinget, enligt
förordning om konsekvensutredning, så tidigt som mOjligt bl.a. ge näringslivet och
andra som kostnadstnåssigt eller på något annat betydande sätt berörs tillfälle att
yttra sig l frågan och om en konsekvensutredning, En konsekvensutredning ska bl.a.
innehålla en beskrivning av vad man vill uppnå och uppgifter om vilka
kostnadsmässiga och andra konsekvenser regledngen medför.
Sametinget ska, enligt filrf&ttningssamlingsfilrordningen, tillhandahålla allmänheten
en förteckning över föreskrifterna. Allmänna råd ska pä samma sätt tillhandahållas
allmänheten. Kortare meddelanden bör bringas till allmiin kännedom på samma sätt.
En fö1teckning över samtliga gällande llirfattningar och allmänna råd ska varje år
lämnas till regeringen i samband med budgetunderlaget.

Motiv
Sametinget ska, enligt ftlt'Valtningslagen, l!!mna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i :frågor som rör dess verksamhetsområde. Hjälpen
Skall lämnas i den utstr!!ckning som är l!i:mplig med h!inSyn till :frågans art, den
enskildes behov av hjälp och Sametingets verksamhet. Varje ärende där någon
enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att
säkerheten eftersätts, Sametinget ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och
även på andra sätt underl!!tta för den enskilde att ha med den att göra.
Alla gällande vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande
sätt berör näringslivet och andra ska
• konsekvensbeskrivas,
• remissbehandlas,
• redovisas för plenum,
• beslutas av styrelsen,
• ha enhetliga benämningar,
• vara fOrteclmade, och
• kungjorda.

Yrkande
att

styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga gällande
vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande s!itt
berör nQdngslivet och andra,

att

styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är
fllreskrifter eller allmänua råd ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas,
beslutas, benämnas, förtecknas och kungöras.

För sametingspartiet Guovssonåsti

~J/Bfft:\

Per Mikael Utsi, sametingsledamot
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Yrkande

Genom att Valnämnden allt sedan Sametingets inrättande gjort egna tolkningar av
bestämmelserna i Sametingslagen har konsekvensen blivit att ett antal personer som inte
uppfyller kriterierna i Sametingslagen 1kap2 §,st 1 -3, upptagits i Sametingets röstlängd.

Samiid Riikkabellodat yrkar att en uppdatering av Sametingets röstlängd genomförs genom att
alla som är upptagna på röstlängden förtydligar de objektiva kriterierna (Sametingslagen 1
kap, § 2 st 1-3) för upptagande i röstlängden genom att ange föräldrars, far- och/eller
morföräldrars namn, hemort, persondata och språk i hemmet.
Motiv
Valnämndens tillämpning av gällande lagstiftning som rör upptagande av personer i
sameröstlängden sedan Sametingets tillkomst 1993 har både diskuterats och ifrågasatts.
Frågeställningar har tidigare varit föremål behandling och beslut i Sametingets plenum. I
utredning Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2001:) utreddes detta särskilt mot
bakgrund av initiativ från Sametinget.
Trots dessa utredningar och klarlägganden av förståelsen och tolkning av gällande lagstiftning
så tillämpar fortfarande majoriteten i valnämnden inte regelverket i gällande lagstiftning. Den
sittande valnämnden har under innevarande mandatperiod till dags dato upptagit ett flertal
personer i sameröstlängden i strid med gällande lagstiftning. Mot den bakgrund kan man nu
konstatera att i Sametingets röstlängd finns ett större antal personer som enligt gällande
lagstiftning inte borde ha upptagits i sameröstlängden. Om inte gällande lagstiftning
upprätthålls finns risk att Sametingets legitimitet som ett samiska folkvalt organ undergrävs.

Bakgrund
I Sametingslag (1992:1 433) 1 kap. 2 §framgår att:
"Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har
haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte skall
vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är same. Lag (2006:803)."
I detta sammanhang är det framförallt andra punkten som rör det objektiva kriteriet som
diskuterats och som även behandlats av Sametinget. I Sametingets valnämnd har också
diskuterats om man vid bedömningen är osäker om det subjektiva kriteriet håller använda det
objektiva kriteriet för verifiera den angivna sannolikheten att personen har eller har haft
samiska som språk i hemmet.

Enligt sametingsutredningen skulle det kunna innebära att det i dag finns personer upptagna
på röstlängden som inte uppfyller de objektiva kriterierna för att vara same som anges i
sametingslagen. Framtida sametingsval skulle kunna ogiltigförklaras under med hänvisning
till att röstlängden är felaktig.
Utredningen anser att det finns skäl att föreslå åtgärder för att möjliggöra en omprövning av
valnämndens beslut om att föra upp personer på röstlängden. Utredningen föreslog därför att
det skall vara möjligt att överklaga den preliminära röstlängden till länsstyrelsen med
hänvisning att någon förts upp på röstlängden utan att varit berättigad till det. Det skulle alltså
betyda att den preliminära röstlängden skulle kunna överklagas av annan än den som är
berörd.
Utredningen föreslog därför att sametingslagen ändras med innebörd att inte bara den som
uteslutits fr1i'n den preliminära röstlängden kan anföra besvär utan även den som anser att
annan oriktigt upptagits. När det gäller den sistnämnda besvärsgrunden anser utredningen att
bara den som är upptagen i den preliminära röstlängden skall ha en sådan besvärsrätt (jämför
Sametingslagen (1992:1433, § 5a)

Samiid Riikkabellodat
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Inrättande av ett samiskt äldreråd
Samiskt kulturanpassad äldreomsorg saknas i svenska Siipmi.
Äldre samer är hänvisade till den allmänt riktade äldreomsorgen. Den omsorgen baseras på
socialtjänstlagen och hälso - sjukvårdslagen när det gäller personlig omvårdnad och sjukvård.
Det är positivt, men det kulturella utbudet bygger på majoritetsbefolkningens efterfrågan. Det
samer efterfrågar tillgodoses sällan eftersom deras antal anses som för liten för att få
genomslag i kulturutbudet.
Personliga omvårdsplaner upprättas där föga hänsyn tas till den enskildes behov av att
kommunicera på samiska. I undantagsfall har personalen sanuna kulturella tillhörighet och
värderingar. Har man inte det är det svårt att ge den enskilde stimulans, som behövs. Eftersom
ingen förstår vad den enskilde talar om blir hen tyst och vantrivs. Det påverkar naturligtvis
hälsan negativt. Förebyggande insatser i form av samiska träffpunkter och kulturprogram
med samisk profil är mycket sällsynta. Kosthållningen utgår från livsmedel som kommunerna
har upphandlat till lägsta möjliga pris och tillagas enligt svensk mattradition i stordrift. Maten
upplevs främmande och smaklös. Följden blir ofta aptitlöshet, som direkt får negativa
hälsoeffekter.
Det är hög tid att Sametinget tar sig an frågan om hur samiskt inriktad äldreomsorg ska
organiseras för att omfatta den samiska befolkningen i svenska Siipmi.

Samiid Riikabellodatl Samelandspartiet yrkar att Sametinget inrättar ett Samiskt Äldreråd
med mandat att
• bistå Sametinget vid utformningen av sametingets politik för äldre och vara
rådgivande organ till Sametingets styrelse
• ta initiativ till utvecklingsinsatser inom politikområdet
• initiera tillsyn i kommunal äldreomsorg
Sametingets kansli fungerar som sekretariat till Äldrerådet. Särskilda budgetmedel avsätts till
omkostnader för rådet och förses även med särskilda projektmedel.
Rådets ledamöter utses av Sametinget.
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Motion
Handlingar inför plenum till ersättare
Handlingar inför plenum ska enligt Sametingsordningen §15 sändas ut senast två veckor före
plenum. Handlingarna sänds ut till ordinarieledamöter i form av pappersformat.
När en ersättare ska kallas så finns det inget tidskrav. Detta kan innebära att ersättare i plenum
tillhanda ges handlingarna på plats vid plenum. Det gör att ersättare har dåliga förutsättningar
att kunna förbereda sig inför plenumsförhandlingarna.
Såmiid Riikkabellodat anser därför att alla ersättare bör delges plenumhandlingarna i
elektronisk form i god tid innan plenum. De ersättare som vill ha handlingarna i
pappersformat ska ha möjlighet att få detta genom att kontakta kansliet.
Det är även bra att ersättare får läsa igenom handlingarna i god tid innan plenum för att sedan
samråda med tillhörande parti.

Såmiid Riikkabellodat yrkar därför
Att Sametinget ersättare delges plenumshandlingarna i elektronisk form
Att Sametingets ledamöter kan begära att delges plenumhandlingarna i elektronisk
form i tillägg till eller i stället för i pappersform
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Motion
Ungdomsrådet som remissinstans
I den Ungdomspolitiska handlingsprogrammet står det:
"Alla frågor påverkar ungdomar och deras framtid, inte bara ungdomsfrågor. Det är de
samiska politikernas skyldighet att samråda med Ungdomsrådet i alla frågor där ungdomar
kan ha en särskild uppfattning."
Såmiid Riikkabellodat anser att det behövs ett ungdomsperspektiv i Sametingets arbete.
Därför bör nämnderna i Sametinget skicka remisser till Ungdomsrådet gällande t.ex.
handlingsprogram, kommissioner och konventioner så de får möjlighet att yttra sig över
förslag.

I Lycksele (2015-09-30-10-01) antog plenum en arbetsordning för Ungdomsrådet.
Ungdomsrådet har inte längre möjlighet att ha en ledamot i Sametinget enligt paragraf 4 i
arbetsordningen.
Detta innebär att Ungdomsrådet har Ingen Insyn i vilka ärenden som ska tas upp på plenum
då detta inte skickas ut till ledamöterna i Ungdomsrådet.
Ungdomsrådets Ordförande och Vice ordförande bör tilldelas handlingarna till plenum.

Såmiid Riikkabellodat yrkar därför
Att Ungdomsrådet ska utgöra en remissinstans för Sametinget
Att Ungdomsrådets ordförande och vice ordförande delges plenumshandlingama
enligt Sametingsordningen §15
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Motionen gäller:
Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län.
Text:
Under 2017 har rovdjurstrycket från björn inom kalvningsområdct inneburit ett större antal
ansökningar om skyddsjakt på björn vilka beviljades genom beslut av länsstyrelsen i
Norrbottens län.
Konsekvensen av dessa beslut blev att länsstyrelsen inställde ordinarie björnjakt hösten 2017.
Efter kontroll av dna har det visat sig att inga av de björnar som fälldes under skyddsjakt var
med på listan över provtagna djur.
Det tyder på att länsstyrelsen inte har en tillfredsställande kontroll över antalet björnar i
länet. Detta betyder också att björnpredationen på ren inte påverkats av skyddsjakt varför
antalet björnar håller en fortsatt otillfredsställande hög numerär.
Med anledning av det beslut om toleransnivåer för rovdjursskador som riksdagen antagit
finns skäl all vidta åtgärder för att minska populationen av björnar inom renskötselområdet.
Motionären får därför yrka följande:
att Sametinget snarast inleder en dialog med länsstyrelserna i renskötsellänen för att minska
antalet björnar inom kalvningsområdet.
att Sametinget kontaktar berörda departement för att belysa och lösa problemen med en för
stor björnpppt13on inom kalvningsområdet.

-<~s-~ q2___J
Jan Rannerud
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Det digitala arbetet i Sametinget är idag milt sagt eftersatt. Än idag får vi som standard
fortfarande ut gigantiska luntor med papper som handlingar, istället för att ha övergått till
en digital standard där pappershandlingar är undantaget. Jag har stor förståelse för att inte
alla är bekväma med den digitala tekniken men för att spara både på miljön och
kanslipersonalens tid måste vi gemensamt ta steg framåt. Idag saknas det också vissa
bestämmelser för att det digitala arbetet ska kunna genomföras utan större frågetecken exempelvis när en nämndsledamot deltar över det digitala mötessystemet i ett möte som
sammankallats till en fysisk plats, skall den då arvoderas i enlighet med telefonmötesarvode
eller arvodet för fysiskt deltagande? Om svaret är att den skall arvoderas utifrån
telefonmötesarvode blir systemet skevt, då den som sparar på Sametingets resurser genom
att inte ta upp medel för resor och mat, samtidigt som den deltar lika fullvärdigt i det fysiska
mötet, bestraffas genom att få ett lägre dagsarvode.
Eftersom att dessa strukturella frågor faller delvis in under Sametingsordningen vore det
lämpligt att presidiet ser över de digitala arbetsformerna, i samråd med Sametingets kansli.
Därför föreslår jag att:
... Sametingets presidium i samråd med Sametingets kansli får i uppdrag att upprätta
ett förslag för nya digitala arbetsformer i Sametingets plenum och nämnder samt
förslag på nödvändiga förändringar i rådande styrdokument.

Oscar Sedholm, Jakt- och Fiskesamerna
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Regionarbetet - en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande
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Under den gångna mandatperioden har det i Sverige skett ett omfattande arbete med
etablering av nya regioner eller s.k. "storregioner". Under 2016 träffade Sametingets
styrelse civilminister Ardalan Shekarabi och diskuterade i korthet Sametingets roll i en
regionreform - men därefter föll regionreformen och inget mer hände.
Etableringen av storregion i norra Sverige föll på mållinjen, då det saknade nog stort politiskt
stöd. Samtidigt är det mycket sannolikt att en ny regionreform kommer att utarbetas någon
gång inom en överskådlig framtid, oavsett vilket block som regerar i riksdagen framöver, då
de problem som landstingen dras med inte är lösta. Ett förslag som legat på bordet är att
etablera regionparlament med mer långtgående befogenheter över regionala frågor än
landstingen haft historiskt - alltså ett stärkande av regionalt politiskt självstyre. Om något
sådant skulle ske landar Sametinget i ett märkligt gränsland, då även vi eftersträvar en ökad
grad av självbestämmande, i frågor som i många fall är centrerade kring norra Sverige.
Därför är det av stor vikt att vi vid nästa tillfälle som regionreform kommer på tal involverar
oss i processen direkt när den börjar igen.
Därför yrkar jag att:
... Sametinget eftersträvar att delta direkt i arbetet med nya regioner, när arbete
med nya regioner åter aktualiseras i svensk politik, med syftet att öka samiskt
självbestämmande i Sverige.

Oscar Sedholm, Jakt- och Fiskesamerna
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Redaktionellt utskott
Motivering:
Sametinget har en helt unik situation som politisk företrädare för ett urfolk och som myndighet.
Situationen förvärras av ett mycket litet medialt intresse för de beslut som fattas. Det innebär att
Sametinget bör underlätta för människor, samhälle, väljare och media att ta del av de beslut som
fattas och förtydliga vilka beslut som anses som viktiga.
Det finns flera olika sätt för att uppnå effekten, ett alternativ är införandet av ett redaktionellt
utskott. Det innebär ett utskott vars enskilda uppgift är att färdigställa möjliga uttalanden som sedan
plenum kan anta. Arbetet inom utskottet bör ske jämsides med plenumsarbetet och i utskottet bör
så många partier som möjligt ingå för att skapa samsyn för uttalanden samt att minimera den tid ett
uttalande kan ta ifrån ett plenum.

Yrkande:
1. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att se över möjligheten att införa ett
redaktionellt utskott.
2. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att införa ett redaktionellt utskott.

Motionär: Daniel Holst
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Tillgänglighet till talarstolen

Motivering:
Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, mycket tack vara vår kolonialahistoria. Som barn
av vår tid måste vi göra det möjligt för alla våra ledamöter, oavsett kön, klass, ålder, etnicitet, sexuell
identitet eller sexuell läggning, att föra fram sin talan och tankar. Sametinget bör främja
möjligheterna för de grupper som i samhället är diskriminerade. En början på arbetet är att beakta
de snedfördelningar som finns.

Yrkande:
1. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att finna lämpliga mätinstrument för
jämlikhet, där inkluderat men inte begränsat till: Antal kvinnliga respektive manliga talare,
antalet inlägg från kvinnliga respektive manliga talare samt antalet minuter nyttjade av de
två grupperna.
2. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att vid varje plenums slut redovisa ett
jämställdhetsindex baserat på valda mätinstrument.
3. Att Sametinget i arbetsordningen inrättar ett system för talarlistan där varje talares första
inlägg går före andra talares andre eller senare inlägg/anförande.

Motionär: Daniel Helst
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Motion till Sametinget
Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik
För oss i Landspartiet Svenska Samer är kampen mot psykisk ohälsa en oerhört viktig fråga,
då vi lever i en verklighet där vi vet att många samer mår dåligt. Vi vet att psykisk ohälsa
och beroendeproblematik drabbar hela familjer och förs vidare från generation till
generation. Vi måste försöka bryta de här mönstren och tystnaden. De hälsoproblem som
idag är synliggjorda utgör enbart toppen av ett isberg, där det mesta är osynliggjort. Psykisk
ohälsa, anhörig- och beroendeproblematik omfattar hela det samiska folket. En
kolonialhantering av oss samer som ett folk, kampen för våra marker, rättigheter och
existens gör att våra barn, unga och äldre lever med en ökad risk för psykisk ohälsa,
beroendeproblematik, övergrepp och våld.
Vi i Landspartiet Svenska Samer anser att hälsofrågor och hälsoutbildningar ska omfatta hela
det samiska folket. Varenda same ska vara välkommen att delta i alla åtgärder angående
psykisk ohälsa och beroendeproblematik Vi ser även ett behov av samarbeten med experter
inom området, t.ex. SANKS och andra som arbetar med anhörig- och beroendeproblematik.
Att inrätta årliga temadagar inom området skulle bidra till att återkommande synliggöra
denna viktiga fråga och bidra till att öka kunskapen. Vi vet att problemen finns året om och
arbetet kräver kontinuitet. Syftet är att öka kunskapen, synliggöra problematik på ett brett
plan, bistå med vägar ut för drabbade och bryta tystnaden.
Yrkande:

Att Sametinget skyndsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig- och beroendeproblematik och dit alla samer är välkomna.
Saadteskenjuana / Saxnäs 23 maj 2018

Landspartiet Svenska Samer
Marie Persson Njajta
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Motion Oppositionsråd
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Sametingets opposition vill ha ett eget råd för att kunna ta del av s elsens
- ::-:"""'.-:-----::------1
beslut och arbeta med oppositionspolitik.För att detta skall fungera på bästa sätt
bör oppositionen välja samtliga ledamöter som ingår i rådet.
Huvudsyftet med oppositionsrådet är att Sametingets opposition skall kunna
samarbeta mer effektivt och ha, om inte likvärdiga kommunikationsytor som det
styrandeblocket, ha en mer jämlik möjlighet att förbereda sig inför plenum.
Styrelsen träffas regelbundet och kan där ta kontakt och förankra framtida
politik hos de partier som är representerade. Oppositionen behöver samma
möjlighet till att träffas regelbundet, förankra politik och inhämta den kunskap
som behövs för att ta bra beslut. Det är en demokratisk angelägenhet att samtliga
partier har någorlunda likvärdiga möjligheter.
Vi vill att oppositionen ges fria händer att spendera budgetposten efter behov,
kontroll görs genom att plenum antar rambudget där oppositionsrådets budget
ingår. På så sätt finns ett tak för hur mycket som kan spenderas.
Vi föreslår Sametinget besluta

1. Att ett oppositionsråd skall im·ättas omgående.
2. Att oppositionsrådet endast skall innehålla oppositionens representanter.
3. Att en ledamot och ersättare väljs från va1je oppositionsparti eller efter
varje oppositionspartis önskan.

Motionärer:
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Saadteskenjuana 24 maj 2018
Torkel Stångberg
Landspartiet Svenska Samer

Motion gällande utbildning av sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet
enligt svensk rätt, samt folkrättsliga begrepp och principer.
Sedan antaget av urfolksdeklarationen 2007 har en rad större lagstiftningsåtgärder
föreslagits, som innebär ett utökat inflytande av samerna i egenskap av urfolk
När Sametingsledamöter, inkl. ersättare informeras och deltar vid förhandlingar, samråd
remissvar-etc. så är de rättsliga begreppen väldigt många och de har oftast olika betydelser
beroende på vilken tolkning av begreppen man kommit i kontakt med.
Detta framkommer framförallt i debatter i Sametingets plenum, att olika begrepp används
och att tolkningen av dessa inte alltid är i konsensus. Som nyinvald ledamot, eller ersättare
kan det vara svårt att sätta sig in i alla de begrepp och lagtermer som används. Tillämprling
och synsätt ändras också över tid genom ändrade politiska beslut och rättsfall.
Därför yrkar jag:
Att Sametinget beslutar att samtliga ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utbildas gemensamt i hur lagstiftningsförfarandet enligt svensk
rätt fungerar.
Att Sametinget beslutar att samtliga ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utbildas gemensamt om tillämpning, begrepp och principer
enligt folkrätt och urfolksrätt.

<',.' /-- ,
c~ 4 e C
Dag som ovan

<:_~~
,__,;;/&--f'~-:5"'

Torkel Stångberg

.

M. 1Y'\ .l)~i , u,i-1ol1-'ft7

•
Wr.J

BOii

2018 -05- 2 4

J\!d~
sv nska samer

Motion till Sametinget
Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål
- inköp av diktafoner
Mycket av samisk lokalhistoria och kunskap förs vidare via berättande. Vi lever dock i en
verklighet där många av våra äldre som sitter på mycket berättelser, vitmesmål och kunskap
vandrar vidare. Med dem riskerar mycket info1mation, kunskap och historia att gå förlorad.
Vi i Landspartiet Svenska Samer ser ett brådskande behov av en sanningskommission,
medan det fortfarande finns äldre samer som kan lämna vittnesmål. Men då en
sanningskommission riskerat· ta lång tid innan det kommer igång, ser vi ett brådskande
behov av att dokumentera våra äldres berättelser och vittnesmål för framtiden.
Det finns flera anledningar till att underlätta dokumentation av samiska berättelser för de
samer som vill; t.ex. dokumentera vittnesmål om koloniala övergrepp, traditionell kunskap,
platsbunden kunskap, kulturhistoria, samiskt språk, jojk m.m.
Sametinget skulle via lättlånad telmik (och instruktionsmaterial) kunna underlätta för
familjer och lokalsamhällen som vill dokumentera berättelser och vittnesmål, så det sker på
ett tekniskt bra sätt med diktafoner med tillräckligt god kvalitet. Att dokumentera med
·inspelningar med god kvalitet underlättar framtida både arkivering och användande.
Dokumenterade vittnesmål, kunskap, språk m.m. kan användas till något bra såväl nu som i
framtiden. Det är även en slags säkerhet för våra barn och vårt folk. Det kan utgöra en
kultursamling men även kunskapsbank för samiska familjer, våra lokalsamhällen samt vårt
folk. Samer måste dock avgöra själva hur deras dokumenterade material al'l<lveras och
används.
Vi vet att äldre inspelningar varit viktiga och värdefulla idag- inte minst när det gäller att
lyssna till lokala språkvarieteter men även berättande m.m.
I anslutning till inköp av diktafoner bör man även se över möjligheter som finns att bistå
med arkivering, samt i så fall alternativ för att även arkivera sekretessbelagda uppgifter.
Parallellt med inköp av diktafoner kan även en kampanj göras för ge tips om hur samer kan
spela in med sina mobiltelefoner. Men diktafoner kan ge ett resultat som är hållbart längre
1

f

samt underlätta och fokusera arbetet ur andra aspekter. Man kan inte heller räkna med att
alla samer har tillgång till mobiltelefoner med bra inspelningsmöjligheter.

Yrkande:
Att Sametinget skyndsamt ser över möjligheten att köpa in diktafoner till Sametingets
kontor i hela Sapmi och som ska lånas ut till det samiska folket.
Vid avsaknad av medel för detta ändamål, yrkar jag på att Sametingets styrelse
skyndsamt för fram behovet till regering/departement, för att säkerställa att motionen
kan förverkligas så fort som möjligt.

Saadteskenjuana/Saxnäs 24 maj 2018

Landspartiet Svenska Samer

Marie Persson Njajta, Tärnamo
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Uppföljning av plenumsbeslut av motioner som är besvarade från 1802
1. Renpåkörningar (M 486)
2. Digitala handlingar (M 498)
3. Toleransnivå för rovdjursskador inom rennäringen (M506)
4. Försöksverksamhet med sameby (M 507)
5. Skydd av samisk mark (M 508)
6. Lag och ordning inom allmänhetens markutnyttjande i skog och fjäll (M 514)
7. Ledning av det samiska språkarbetet under 2016 (M 483)
8. Stipendier för unga renskötare (M 492)
9. Upphävande av föreskrifter om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens
intressen vid renskötsel (STFS:3) (M495)
10. Uttag av skog för byggande för samebymedlemmar (M 499)
11. Kompenserade EU-finansierat livdjursstöd till rennäringen (M505)
12. Samisk nationaljojk (M 512)
13. Behov av jurist med specialkompetens (M 520)
14. Rovdjursföryngringarna inom skogssa:mebynars åretruntmarker (M 522)
15. Arealbaserad ersättning för björn och öm (M 523)
16. Skogssamisk rättighetsutredning (M524)
17. EU-stöd för restaurering av samiska kulturmiljöer (M 525)
18. Arealbaserad rovdjursers för björn och öm (M 526)

S:\mediggi
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Fastställd av
plenum datum

Alkohol- och drogpolicy
för de förtroendevalda
Detta dokument beskriver hur Sametinget ska uppnå en alkohol- och
drogfri milj ö för Sametingets förtroendevalda (Dm 1.3.5-2018-753).

ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Inledning
Sametingets plenum har bifallit en motion om att införa en alkohol- och drogpolicy1 •
Denna policy gäller för samtliga förtroendevalda, både ordinarie och ersättare. Den gäller
även för de av Sametinget inbjudna gäster eller de personer som deltar på sammanträden
eller besöker Sametingets arbetsplatser.

Syfte
Syftet med policyn är att eftersträva och bidra till en god arbetsmiljö för de förtroendevalda
inom Sametinget. Arbetsmiljölagen omfattar dock inte förtroendevalda oavsett om
uppdraget är ett fritidsuppdrag eller ett heltidsuppdrag. Policyn ska även göra det tydligt
hur Sametinget ställer sig till att bruka alkohol och droger.
Till alkohol och droger räknas även dopingpreparat och läkemedel som brukas i annat syfte
än medicinskt.

Representation
Vid representation följer de förtroendevalda Sametingets riktlinjer för representation, gåvor
mm vid Sametinget. Vid representation ska det alltid finnas alkoholfria alternativ och ingen
ska behöva förklara sitt val att avstå från alkohol.

Intern representation
Intern representation riktar sig till Sametingets egen verksamhet i samband med till exempel
möten i plenum, styrelse och nämnder. Sametinget bekostar inte alkohol vid intern
representation.
Vid högtidligheter som plenums invigning och sista plenumet för mandatperioden, Samiskt
parlamentariskt råd, Parlamentarikerkonferenser och jubileer etcetera kan Sametinget
servera och bekosta vin eller starköl som måltidsdryck. Starksprit ska dock inte förekomma.
Det är presidiet som beslutar om alkohol ska serveras.

Extern representation
Extern representation riktar sig utåt där syftet är att inleda och utveckla relationer som är
viktiga för Sametingets verksamhet.
Sametinget kan servera och bekosta vin eller starköl som måltidsdryck när Sametinget är
värd för internationella gäster och där sedvänja och kutym föranleder det. Starksprit ska
dock inte förekomma.

Ansvar
Alla förtroendevalda ska vara nyktra och drogfria när de tjänstgör för Sametinget vid
exempelvis möten eller andra uppdrag.
1

Sametinget i plenum, behandling av motion 519, 2018-02-07-09 § 8.8.

Cujuhus/adress
Box 90

Telefovdna/telefon
0980 - 780 30 (växel)

98122 GIRON/KIRUNA
Org.nr.: 2021004573

F<lksa/telefax
0980 - 780 31

ALKOHOL OCH DROGPOLICY

Sametingets gäster
Sametingets inbjudna gäster ska informeras om alkohol- och drogpolicyn.

Cujuhus/adress

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

Box 90

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31

98122 GIRON/KIRUNA
Org.nr.: 202100-4573
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Öppet brev till Sametingets ledamöter

Det senaste året har kvinnor världen över vittnat om övergrepp och sexuella trakasserier
genom #metoo rörelsen. Skam förvandlades till vrede och kvinnors i många fall
gemensamma upplevelser kom fram i ljuset. De problem som metoo riktade strålkastarna
mot är även ytterst relevant för det samiska samhället.
Niejda skickade hösten 2016 ut ett öppet brev till sametingsledamöterna i Sverige, Norge
och Finland, samt ett stort antal samiska organisationer, skolor och företag på svensk och
norsk sida. I brevet tog vi ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära
relationer, och uppmanade mottagare av brevet att göra detsamma. Responsen från
mottagarna var mycket låg och vi bemöttes till stor del av tystnad. Vi är nu två organisationer
som gått samman för att återigen lyfta dessa frågor och denna gång med förslag på hur våra
folkvalda politiker kan påbörja arbetet.
Vi lever i ett samhälle i stor förändring - till det bättre. De individer som har vittnat om
sexuella övergrepp och trakasserier under #munmaid har med sitt mod påbörjat en väldig
förändring som på sikt förhoppningsvis kommer leda till ett tryggare samhälle för alla. Ett
samhälle där vi aldrig tolererar sexuella övergrepp, trakasserier eller våld.
Det finns säkert män som känner att metoo-rörelsen har begränsat dem. Det är inte konstigt
att de otaliga fruktansvärda historier om sexuella övergrepp som främst män utsatt kvinnor
för gör att många män känner att de måste tänka till en extra gång.

Denna upplevda

begränsning av sin rörelsefrihet i samhället och vardagen är bara en bråkdel av den
begränsning och oro kvinnor måste uppleva i offentliga miljöer.
Alla som är politiskt eller organisatoriskt verksamma, eller som besitter någon typ av makt i
Sapmi, har ett ansvar för att visa stöd för de som tagit mod till sig att vittna om sexuella
övergrepp och trakasserier inom Sapmi. Vi måste tillsammans även aktivt arbeta för att
Sapmi ska vara absolut fritt från alla former av sexuella övergrepp, trakasserier och våld. För
att kunna göra detta måste vi bygga kompetens samt nätverk kring dessa frågor.
Sametinget och dess politiker har ett ansvar för att föra en politik som representerar oss som
folk. Sametingets politiker representerar inte endast de som röstat på dem, utan även all
samisk ungdom och alla samiska barn. De samiska barnens och ungdomarnas framtid
påverkas starkt av de beslut som tas i Sametinget, därför är det av yttersta vikt att våra röster
får bli hörda. Vi vill att vårt perspektiv och vår syn på jämställdhet och jämlikhet vägs in i
sametingets arbete. Som ett led för att nå detta tar Saminuorra och Niejda initiativ till ett
utbildningsseminarium för de sametingsledamöter som är valda av det samiska folket. Under
denna dag hoppas vi kunna förmedla och diskutera den syn på jämställdhet som vi har inom
våra organisationer. Vi vill diskutera och dela med oss till Sametinget av det arbete vi gör för
att nå ett mer jämlikt Sapmi.

Dassearvu ja #munmaid - ett utbildningsseminarium för sametingets ledamöter
Preliminärt datum: 16 oktober
Tid: 09:00 - 15:00
Plats: Åja, Jåhkåmåhkke
Inbjudan skickas i separat m ail till alla sametingspartier med länk till anmälan.

Jåhkåmåhkke 11/ 6 2018
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KONTAKTINFO
Ylva Maria Pavval, Niejda
Tel: 0702030814
E-post: hej@ylvapavval.com

Rebecka Forsgren , Såminuorra
Tel: 0760521233
E-post: rebecka@saminuorra .org
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1.1

lntroduksjon
Bakgrunn

Sametinget har gjennom sitt arbeid innenfor barnehagefeltet sett behov for å styrke og utvikle
det samiske barneha.getilbudet. Det samiske samfunnet og den samiske kulturen er i stad ig
utvikling, noe som krever nytenkning og utvikling. Samiske verdier, kultur og tradisjonell
kunnskap må transformeres til vår tid, også i barnehagene. De fleste samiskspråklige barn er
ofte to- eller flerspråklige, noe som er positivt. Barnas samiske språk blir daglig påvirket av
majoritetsspråket norsk, men også av engelsk. Mange barnehager sier at språkarbeidet er
krevende og til tider vanskelig . Barnehager 0nsker mer kunnskap om hvordan arbeide for å
styrke det samiske språket og kulturen.
Sametinget har spesielt de siste årene erfart at foreldre har st0rre forventninger til samiske
barnehager og samiske barnehagetilbud generelt. Mange foreldre er opptatt av at barna deres
skal sikres et godt og trygt barnehagemilj0 hvor de får bevare og styrke sitt samiske språk og
sin samiske kultur og identitet.
I Sametingsmelding om samisk bamehagetilbud (2013) skriver Sametinget bl.a. at "På et
overordnet nivå må samene som folk sikres retten til å utvikle egne barnehager der metoder
for opplrering og pedagogisk materiell står sentralt. En måte å gj0re dette på vil vrere at
samene selv utarbeider for eksempel rammeplan for samisk barnehagetilbud ." (s. 16)
"Sametingets rolle vil altså vrere å bidra til å bevare og utvikle et samisk innhold i barnehagene.
Sametinget vil f0re en politikk der det settes et minstekrav til de ansatte om kulturkunnskap og
kulturforståelse." (s.17)
Handlingsplan for samisk barnehagetilbud 2015-2018 tydeliggj0r Sametinget
ambisjonsnivået. "Sametingets visjon er å skape de beste barnehagene". (s.3) For innholdet i
barnehagen er målet at 'Det samisk barnehagetilbudet har et samisk innhold som fremmer
utvikling, lrering og danning i samarbeid og forståelse med barnas hjem." (s.4)

I strategidelen angis forutsetningene for en slik utvikling. Slant annet kreves det lovendring om
rett til et samisk barnehagetilbud. "Med en individuell rett til et samisk barnehagetilbud vil de si
at alle barn som 0nsker det fåret tilbud der samisk språk og kultur vedlegges. Slik ordn ingen
er i dag er ikke dette presist nok. " (s.4) Videre skriver Sametinget at "det settes krav til de
ansatte om kultur-kunnskap og kulturforståelse. Dette må inngå som nasjonal prioritering av
tradisjonel l kunnskap som etter- og videreutdanningstilbud gjennom h0gskoler og universitet."
(s.5)
Det er en forutsetning at ansatte i samiske barnehager er samiskspråklige, og at de har
kompetanse i sam isk språk- og kultur. Det utdannes i dag barnehagelrerere i flere utdanningsinstitusjoner, men utdanningen deres garanterer dog ikke at de har kompetanse om den
samiske kulturen i profesjonell kontekst. Dette er noe som ble dokumentert i aksjonsforskningsprosjektet "Gal dat oahppa go stuorrola" på svensk side der Sami Allaskuvla i
Guovdageaidnu og Luleå tekniske universitet deltok (Balto & Johansson 2007).
Sametinget ser et stort behov for at den samiske kvaliteten 0kes i samiske barnehager. Dette
forutsetter at ansatte i samiske barnehager får kompetanseheving i samisk språk, ku ltur- og
tradisjonell kunnskap. Nordlandsforsknings evaluering (2015) av Sametingets tilskuddsordning til samiske barnehagetilbud dokumenterer viktigheten av dette.
Samisk språk, samiske tradisjoner og verdier er sentrale elementer i samiske barns danning.
Det samiske samfunnet har hatt og har en egen barneoppdragelse som fortsatt brukes mer
eller mindre i dag. I forskningen omkring dette l0ftes fram f.eks, selvstendighet, frihet, nrerhet
og kjrerlighet som viktige elementer. Muntlig historiefortelling, sagn og eventyr har hatt en
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sentral plass i oppdragelsen hvor overf0ringskunnskap og viten overf0res fra en generasjon til
den neste.
Sametinget ser at det må legges st0rre vekt på produsering av pedagogisk materiale og at
barnehagene har en språkpolitikk i forhold til stimulering av samisk språk med utgangspunkt i
den enkeltes språkbakgrunn og forutsetninger der målet er at "Barnehagen har tatt i bruk
språkbad-modeller og språkstimuleringsformer som er utpr0vd og som en har forskningsbaserte kunnskaper om" (s.7)
Sametinget vurderer ut i fra sine erfaringer at det er behov for strukturelle endringer
pedagogisk og organisatorisk innen barnehagesektoren som tar i bruk og drar nytte av samisk
kunnskap.
Det er behov å utforme egne vitenskapelige teorier om samisk barnehagepedagogikk og
didaktikk. De fleste samiske barnehager har utviklet et innhold og praksis som tar utgangspunkt i samiske verdier, språk, kultur og tradisjon. Et mangfold av forskning har utviklet teorier
om danningsprosessen i samisk barneoppdragelse, som kan anvendes som utgangpunkt og
grunnlag for å utvikle en samisk barnehagepedagogikk og didaktikk. (Se forskning av Balto,
Johansson, Smith, Hoem, Kuokkanen, Todal m.fl.)
lnnholdet i samiske barnehager skal legge vekt på samisk verdigrunnlag, og ha fokus på
samisk språk, kultur og samfunnsliv. I det samiske verdigrunnlaget inngår de materielle,
mentale og sosiale dimensjonene i samisk kultur. I samiske barnehager skal f.eks. den
samiske årstids-kalenderen tas som utgangspunkt for planlegging av barnehagens aktiviteter.
Arstidskalenderen skal sikre at samiske barnehager naturlig f01ger de åtte årstidene når de
skal gjennomf0re samiske tradisjonelle gj0remål gjennom et barnehageår transformer! til ny
tid og ny kontekst.
Den nye rammeplanen for barnehagen synliggj0r samiske barns rettigheter og st0tter samiske
barn slik at de får utvikle sitt eget samiske språk og sin kultur. Rammeplanen skriver bl.a. at:
"Norge har, med bakgrunn i urfolks soorlige rettigheter, en forpliktelse til å ivareta samisk
barns og foreldres interesser, jf. Grunnloven § 108, barnekonvensjonen art. 30 og ILOkonvensjonen. Samiske barn i barnehage skal få st0tte til å bevare og utvikle sitt språk, sin
kunnskap og sin kultur uavhengig av hvor i landet de bor." (s.8)
"Barnehagen skal synliggj0re samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsf0lelse for det samiske mangfoldet." (s.9)
"Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet.
Det forutsettes derfor at barnehageeieren vektlegger de ansattes faglige og pedagogiske
vurderingar i sin styrning." (s.15)
"I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas Samiskspråklige kompetanse" og "I samiske barnehager er samisk hovedspråk. Barnehageeieren
skal vedtektfeste at barnehagen har som formål å styrke barnas identitet i et barnehagemilj0
med samisk språk og samisk milj0." (s.23, 24)
I Handlingsplanen ser Sametinget behov for å sette fokus på det samiske innholdet i barnehagene. "Derfor vil Sametinget iverksette et prosjekt som fokuserer på innholdet i samiske
barnehager, det samiske verdigrunnlaget og anbefalinger om hvordan dette skal f01ges opp i
de enkelte barnehager." (s.5)
I perioden fra 1. oktober 2017 til 31. mars 2018 er det gjennomf0rt et forprosjekt. Der kommer
det klart frem at det er et stort behov for å arbeide videre med utvikling av samiske vitenskapelige teorier for å kunne anvendes i samisk barnehagekontekst. Dette bygget på
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erfaringer og kunnskaper om samiske verdier, formidlingsmetoder og samisk pedagogisk
tenkning i den samiske barnehagesfceren. Prosjektideen er presentert for og diskutert med
samiske barnehagel1mere, Sametingets administrasjon, samiske politikere i hele Sapmi,
Fylkesmenn , Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet og overfor studentene og
noen faglrerere på Samisk h0gskole.
I forprosjektperioden er det utviklet målsetninger og arbeidsplaner for det videre arbeidet med
prosjektet. En prosjektbeskrivelse med tydelige mål og gjennomf0ring av prosjektet er skissert
for de kommende fem årene. lntensjonene i prosjektet skal implementeres og etableres i
barnehagenes hverdag i tråd med Rammeplanen for barnehagen.
Forprosjektgruppa har bestått av: 01-Johan Sikku, prosjektleder, Anna Kristine Skum Hretta
og Anne Jannok Eira, prosjektmedarbeider samt Gudrun Kuhmunen og Anne lngebj0rg
Eriksen, faglige eksperter.

1.2 Verdigrunnlag
Verdigrunnlaget for prosjekt Sami manat oååa searvelanjain tar utgangspunkt i samisk kultur,
språk og historie der tradisjoner, tradisjonell kunnskap og samisk naturfilosofi er grunnleggende elementer.
I Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud (2013) om Sametingets verdigrunnlag
fremgår det at "Et samisk barnehagetilbud må bygge på det grunnleggende prinsipp at barnehagen skal vrere en integrert del av det samisk samfunn. Samenes etniske identitet knyttet til
sosial og kulturell egenart danner viktige verdier. Det blir viktig å videreutvikle den samisk
kulturarven ved å formidle og synliggj0re samisk kultur, levern åte og verdier."
Arbeidet er startet av forprosjektet, men hovedprosjektet må arbeide videre med utviklingen
av verdigrunnlaget.

1.3 Formål
Prosjektets torrnål er å utvikle samiske barnehager med utgangspunkt i samiske tradisjonelle
verdier og kunnskaper, samt å virkeliggj0re rammeplanens intensjoner og på den måten 0ke
kvaliteten i de samiske barnehagene.

•

Med bakgrunn i dette er det er behov for:
A innhente erfaringer, kunnskaper og relevant forskning som beskriver samiske
verdier, formidlingsmetoder og samisk pedagogisk tenkning for å kunne transformeres
til samisk barnehage i ny tid. Dette arbeidet må ha fokus på refleksjon og utvikling ut
ifra samisk utgangpunkt.

• A styrke profesjonsrollen til samiske barnehagelrerere hvor forutsetningen er at ansatte
i samiske barnehager er samiskspråklige, og innehar samisk språk- og
kulturkompetanse. Ansatte må få kompetanseheving og bli bevisstgjort sin rolle med
bakgrunn i mer kunnskap om samiske barns oppvekstmilj0, samiske verdier, språk,
kultur og tradisjonskunnskap.
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•

A arbeide

med kompetanseutvikling i forhold til samisk språk-, kultur- og tradisjonskunnskap for ansatte i barnehager med samiske barn.

• A arbeide

systematisk med samisk språk i barnehagen. Barnehagene må ta i bruk
sterke språkmodeller som er tilpasset barnas ulike språkbakgrunner og nivåer. Det ·
behov for systemer for faglig utvikling og kompetanseheving i ulike arbeidsmetoder i
språkarbeidet.
·

•

A

utvikle pedagogisk materiell for samiske barnehager og utforme modeller for
utforming av fysisk ute- og innemilj0 som er tilpasset samiske barnehager.

• A utvikle informasjons- og veiledningsmateriale om innholdet i samiske barnehager for
foreldre, barnehageeiere, myndigheter og andre.

• A arbeide

for strukturelle endringer i det administrative systemet og myndighetsut0velsen i alle ledd for å sikre og virkeliggj0re Rammeplanens intensjoner for samiske
barnehager og barnehager med samiske barn.

2 Prosjektets mål
2.1 Målgruppe, interessenter og omfang
Målgruppen er barnehageeiere og ansatte i samiske barnehager samt barnehager med
samiske barn.
lnteressenter i prosjektet er utdannings- og forskningsinstitusjoner, lreremiddelprodusenter,
samiske foreldre, barnehageeiere, sametingene i Sverige og Finland, nasjonale og regionale
myndigheter, kommuner, samiske organisasjoner, samiske interessenter i barnehagesektoren
på svensk og finsk side av Sapmi, samt andre urfolk i Arktis og 0vrige verden .
Prosjektperioden er beregnet til fem år fra 1. april 2018.

2.2 Hovedmål
Samisk filosofi skal danne grunnlaget for innholdet i samiske barnehager der samiske verdier,
naturfilosofi, språk, kultur, lederskap og tradisjonskunnskap er brerende elementer i det
pedagogiske arbeidet.

2.3 Prosjektmål
• A innhente og samle relevant forskning , beviste og

levde erfaringer og kunnskaper om
samiske verdier, formidlingsmetoder og samisk pedagogisk tenkning.

•

A utvikle og realisere innholdet og verdigrunnlaget i samiske barnehager bygget på
samiske verdier, formidlingsmetoder og samisk pedagogisk tenkning tilpasset og
overfQirt til ny tid .
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• A synliggj0re og beskrive behov for kompetanseutvikling i tråd med samisk barnehagefilosofi.

• A synliggj0re og beskrive behov for pedagogisk materiell som tar utgangspunkt i
samisk barnehagefilosofi.

• A synliggj0re og beskrive behov for veiledningsmateriale for hvordan tilrettelegge
lreringsmilj0et med utgangspunkt i samiske verdier.

• A iverksette implementeringsarbeid av sterke språkmodeller i barnehager.
• A synliggj0re og beskrive behov for veiledningsmateriale for samiske foreldre, som
beskriver innholdet i et trygt og godt barnehagemilj0 for samiske barn.

• A synliggj0re og beskrive behov for kompetanseutvikling og veiledningsmateriale for
myndigheter og barnehageeiere, ut ifra tradisjonskunnskap , samisk språk og kultur.

Prosjektorganisering

\
Prosjekteiere:
Sa metinget
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3

Gjennomf0ring

3.1 Aktiviteter
1. Relasjonsbygging, interessentanalyse og prosjektplanlegging
Målgruppe: Barnehagepersonell i samiske barnehager samt samiske avdelinger i norske
barnehagen, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, nasjonale og regionale mynd ig heter,
Sametinget, kommuner, barnehageeiere, barnehagelcerere , lceremiddelprodusenter, samiske
foreldre, samiske organisasjoner, Sameting og utdanningsorgan på svensk og finsk side av
Sapmi samt pedagogiske urfolksinstitusjoner og andre urfolksinstitusjoner internasjonalt.
lnnhold:
• lnformasjon om prosjektet til ulike interessenter som samiske barnehager,
barnehageeiere, kommuner, myndigheter, organisasjon er som Samerådet, Sameting
og utdanningsorgan på svensk og finsk side av Sapmi.
• Utvikle samarbeid med ulike interessenter i prosjektet f.eks. Vaibmogiella-arbeidet,
Sametingets ulike avdelinger, utdannings- og forskningsinstitusjoner, organisasjoner,
myndigheter, departement m.fl.
• Bes0ke samiske barnehager, norske barnehager med samisk avdeling samt norske
barnehager med samiske barn for utveksling av kunnskap.
• Utvikle et samarbeid med den samiske barnehagesfceren på svensk og finsk side av
Såpmi slik at prosjektet blir allsamisk. Videre utvikle samarbeide med russisk side av
Sapmi via det planlagtte prosjektet fra Arktiskt råd; Arctic Children. Preschool education
and smooth transition to school.
• Prosjektplanering, administrasjon, oppf01ging og rapportering.
• Arbeide med informasjon og avtaler med departement og myndigheter på alle nivåer,
kommuner og barnehager om strukturell utvikling for å gj0re det mulig å virkeliggj0re
Rammeplanens intensjoner om å utvikle samiske barnehager og barnehager med
samiske barn på grunnlag av samisk språk, kultur og filosofi.
Ansvarlig:
Prosjektleder.
Medvirkende: Prosjektgruppa.
Tidplan:
Prioritet til juni 2019 med oppf01gning hele prosjektperioden.

2. lnnhente og samle relevant forskning, beviste og levde erfaringer og
kunnskaper om samiske verdier, formidlingsmetoder og samisk
pedagogisk tenkning.
Målgruppe: Forsknings- og utdanningsinstitusjoner, samiske og urfolksforskere, fagekspertise i samisk pedagogikk og didaktikk, i samisk tradisjonell kunnskap, samisk naturfilosofi, sam isk kultur og historie samt 0vrige interessenter.
lnnhold:
• Finne frem forskning og artikler av forskere som kan relateres til samisk barnehagepedagogikk og didaktikk, hvilke forskere som finns og hvordan det anvendes i dag
f.eks.
o Samisk pedagogikk i barnehagen av Asta Balto, Gunilla Johansson, Gudrun
Kuhmunen, Carina Sarri og Kerstin Omma.
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o

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Tradisjonell kunnskap, Searvelatnja, mental dimensjon, aksjonsforskning m.m.
av Mihkkal Niillas Sara, Henning Johansson m.fl.
o Wellbeeing/buorre dilalasvuohta av Balto, A. & Hoem, A. m.fl.
o Gievrras giellamodeallat/sterke spåkmodeller av Jon Todal m.fl.
o Urfolksledelse av Alfred Taiaiake Alfred m.fl.
Gjennomf0re seminar/m0ter med forskere m.fl. for å styrke prosjektet med de teorier
og kunnskap som de besitter.
Utrede hvilke ytterligere forskningsbehov som finns.
lnnhente levde erfaringer og kunnskaper (arbediehttit, arbeceahpit) om samiske verdier
og tradisjonskunnskap som skal kunne benyttes som grunnlag til samisk pedagogisk
tenkning.
lnnhente, samle inn kunnskap om modeller av samisk ledelse som kan transformeres
til samiske barnehager i ny tid.
Arrangere konfereranse med forskere og andre fagpersoner.
Tema urfolkspedagogikk og didaktikk. Forskere og fagpersoner presenterer sin
kunnskap i emnet. Forskere inviteres inn fra ulike hold innom urfolksverden til
å forelese. Konferansen kan vcere et samarbeid med Sami Allaskuvla og med
h0yskoler og universitet med lcererutdanning i hele Sapmi og Norden.
Finne gode eksempler på samisk pedagogikk og filosofisk tenkning i de samiske
barnehagene.
Samle inn informasjon fra oppstarten av de f0rste samiske barnehagene i Sapmi gode eksempler og oppstarten til samisk pedagogikk.
Samarbeide på svensk, finsk og russisk side av Sapmi og med andre urfolk om urfolksog tradisjonell pedagogikk.
Eksempel fra andre urfolksinstitusjoner som pedagogisk fungerer ut i fra eget ståsted
og har fundament i egen kultur f.eks . Maori, Hawaii.
Deltakelse i forskningskonferanser i Sapmi og internasjonalt for kompetanseutvikling.
Studiereise for kompetanseutvikling .
For å se, lcere og skape samarbeid om pedagogisk utvikling f.eks. med andre
urfolk og andre pedagogiske metoder som kan anvendes i det samiske
samfunnet. Gode eksempel finnes bl.a. hos Maoriene, på Hawai og Reggio
Emilia pedagogikken i ltalia.
Meningsmåling.
Gjennomf0re en meningsmåling om hva samiske barnehager og barnehager
med samiske barn syns om samisk oppdragelse, samisk pedagogikk og
didaktikk og hvordan de ser på sitt eget arbeide i dag og hvilke forandringer
som beh0ves for å kunne arbeide på en samisk måte. Sendes ut i begynnelsen
av prosjektet, tredje året og i femte året.

Ans varlig:
Arbeidsgruppe for forskning og pedagogisk utvikling. (Dutkanbargojoavku)
Medvirkende: Eksempelvis Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj0er,
Sametinget og andre fageksperter.
2018-2022 med oppf0lgning hele prosjektperioden.
Tidsplan:
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3. Utvikle og realiserere innholdet og verdigrunnlaget i samiske barnehager
bygget på samiske verdier, formidlingsmetoder og samisk pedagogisk
tenkning tilpasset og overfert til ny tid.
Målgruppe: Barnehageeiere og ansatte i samiske barnehager samt barnehager med samiske
barn. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fageksperter i samisk pedagogikk og didaktikk, i
samisk tradisjonell kunnskap, samisk naturfilosofi, samisk kultur og historie, lreremiddelprodusenter m.fl.
lnnhold:
• Utviklingsarbeid med forskere fra ulike fag som språk, pedagogikk, tradisjonell
kunnskap, samisk samfunn og -kultur, naturfilosofi m.m. Samarbeid i hele Sapmi og
internasjonalt.
• Utviklingsarbeid med ekspertise som samiske barnehagelrerere og personer med
tradisjonskunnskap/kulturbrerere som kan bistå med tradisjonell kunnskap koblet til
barnehagen og de mål prosjektet har satt opp. Utgår fra resultat og erfaringer fra punkt
2 ovenfor.
• Skape et felles utgangspunkt/vuolggasadJi! Arvvut, vuoinnalasvuohta ja luonddu
filosofia I Verdier, mentale dimensjonen og filosofien om naturen.
o Underlag i FN konvensjoner, vedtak i Stortinget og Sametinget m.m.
T.ex. FN;s Barnkonvensjon, ILO konvensjon 169, Urfolksdeklarasjonen,
European Charter of Regional or Minority Languages, Opplreringslova ,
Rammeplan m.m.
• Beskrivelse og utforming av samisk barnehagepedagogikk ut ifra de erfaringer og
kunnskap som finnes. Hva er en samisk barnehage? Hva er innholdet i den? Hvilke
arbeidsmetoder og didaktikk?
• Ta erfaringer av den samiske seaNelatnja filosofien. SeaNelatnja er et rom for lrering
og kommunikasjon og dit er alle velkommen. (Sara, Mikkel Nils 2004). I denne
searvelatnja utf0res utviklingsprosesser, dette skjer på den samiske måten raaaadallat,
som vil si å rådf0re seg og veilede på med alle involverte.
• Samiske pilotbarnehager.
4-8 pilotbarnehager med lrering, forskning og utviklingsarbeid. lnformasjon om
prosjektets mål til barnehagen, kommuner, myndigheter og det samiske
samfunnet. Er en del av implementeringsarbeidet.
• lmplementeringskonferanse for barnehager.
lnformasjon- og utviklingsarbeid for barnehagelrerere, barnehageeiere og
andre interessenter.
• Implementering av rammeplanens innhold gjeldende samiske barnehager.
Ansvarlig:
Arbeidsgruppe for forskning og pedagogisk utvikling. Dutkanbargojoavku.
Medvirkende: Eksempelvis Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj0er.
Sametingets språk- og utdanningsavdelning og andre fageksperter.
Tidplan:
I hovedsak 2018-2022.
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4. Synliggj0re og beskrive behov for kompetanseutvikling i tråd med samisk
barnehagefilosofi.
Målgruppe: Utdannings- og forskningsinstitusjoner, utdanningsmyndigheter, barnehageeiere.
lnnhold:
• Synliggj0re og beskrive behov for
o Utdanning av samiske barnehagelrerere om samisk pedagog ikk og didaktikk,
ut ifra resultat fra punkt 2 og punkt 3 ovenfor.
o Utvikling av kompetanse- og metodeutvikling for utdanningsinstitusjoner i
samarbeide med eksempelvis Sami Allaskuvla.
o Kompetanseutvikling for barnehagelrerere, barnehagepersonell, barnehageeiere, myndigheter, utdanningsinstitusjoner m.fl.
• Ta i bruk erfaringer fra forskningskonferanse for urfolkspedagogikk og didaktikk samt
utviklingsseminarier.
• Gjennomf0ring på utdanningsinstitusjoner.
• Dette arbeidet skal vrere koblet til Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert
strateg i for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Kunnskapsdepartementet.
•
Se avsnitt 5, 6 og 7 nedenfor.
Ansvarlig:
Arbeidsgruppe for utdanning. Oahpahusbargojoavku.
Medvirkende: Eksempelvis Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj 0er,
Sametingets språk- og utdanningsavdeling og andre fageksperter.
Tidplan:
2020-2022.

5. Synliggj0re og beskrive behov for utvikling av pedagogisk materiell og
lceremidler som tar utgangspunkt i samisk språk og kultur.
Målgruppe: Barnehageeiere, ansatte i samiske barnehager, samt barnehager med samiske
barn og lreremiddelprodusenter, utdanningsinstitusjoner.
lnnhold:
• Synliggj0re og beskrive behov for
o Utvikling av pedagogisk materiell ut ifra resultat fra punkt 2 og punkt 3 ovenfor.
o Produksjon av pedagogisk materiale og lreremidler til samisk pedagogisk
formål ut ifra samisk pedagogikk.
o Utviklingsarbeid ifh bruk av digitale verkt0y i det pedagogiske arbeidet.

•
•

Utarbeide handbok som eksemplifiserer samisk pedagogisk filosofi utifra samisk
tradisjonell kunnskap , verdier og samisk barneoppdragelse.
Se avsnitt 6 og 7 nedenfor.

Ansvarlig:
Arbeidsgruppe f0r pedagogisk materiell, Girjebargojoavku.
Medvirkende: For eksempel Sami Allaskuvla, m.fl. utdannings- og forskningsm ilj0er,
lreremiddelprodusenter, barnehager, Sametingets språk- og utdanningsavdeling og andre fageksperter.
Tidplan :
2018, 2020-2023.
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6. Synliggj0re og beskriva behov for veiledningsmateriale for hvordan
tilrettelegge lceringsmilj0et med utgangspunkt i samiska verdier.
Målgruppe: Barnehageeiere, ansatte i samiske barnehager, samt barnehager med samiske
barn, lreremiddelprodusenter og utdanningsinstitusjoner.
lnnhold:
• Synliggj0re og beskrive behovet for å
o Dokumentere og utvikle eksisterende veiledningsmateriell som har vrert brukt
av tidligere forskningsprosjekter og ut ifra resu ltat fra punkt 2 og pu nkt 3
ovenfor.
o Se gode eksempler i eksisterende veiledningsmateriell som samiske
barnehager selv har utviklet.
o Utvikle konsept for veiledningsmateriell og produksjon av pedagogisk materiell
for utforming av det samiske lreringsmilj0et.
• Se avsnitt 5 og 7.

Arbeidsgruppe for utdanning og pedagogisk materiell. Girje/oahpahusbargojoavku.
Medvirkende: For eksempel Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj0er,
lreremiddelprodusenter, barnehager, Sametingets språk- og utdanningsavdeling og andre fageksperter.
Tidplan:
2020-2021.
Ansvarlig:

7. lverksette implementeringsarbeid av sterke språkmodeller i barnehager.
Målgruppe: Barnehageeiere, ansatte i samiske barnehager, samt barnehager med samiske
barn, lreremiddelprodusenter og utdanningsinstitusjoner.
lnnhold:
• lverksette implementeringsarbeid ved å
o Samarbeide med aktuelle forskere og fagmilj0er og finne frem
forskningsresultater om sterke språkmodeller.
o Hente erfaringer av gode eksempler der sterke språkmodeller har vrert
gjennomf0rt.
o Medvirke til at sterke språkmodeller kan innf0res i den samiske
barnehagesfreren.
o Delta i utviklingsarbeid omkring pedagogisk materiell om sterke språkmodeller
ut ifra resultat fra punkt 2 og punkt 3 ovenfor.
• Se avsnitt 4, 5 ag 6.

Arbeidsgruppe for utdanning ag pedagogisk materiell. Girje/oahpahusbargojoavku.
Medvirkende: For eksempel Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj0er,
barnehager, Sametingets språk- ag utdanningsavdeling og andre fageksperter.
Tidplan:
2020-2021.
Ansvarlig:
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8. Synliggj0re og beskrive behov for veiledningsmateriale for samiske
foreldre, som beskriver hva som er et trygt og godt barnehagemilj0 for
samiske barn.
Målgruppe: Samiske foreldre , barnehageeiere, ansatte
barnehager med samiske barn.

samiske barnehager, samt

lnnhold:
• Synliggj0re og beskrive behovet for
o Rådgivnings- og veiledningsmateriale for foreldre, ut ifra resultat fra punkt 2 og
punkt 3 ovenfor.
o A beskrive utgangspunktet - vuolggasadji - i samisk barnehagepedagogikk og
didaktikk ut ifra samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap.
o Kompetanseutvikling for foreldre samt implementering.
• Se avsnitt 5, 6, 7 og 9.

Arbeidsgruppe for utdanning og pedagogisk materiell. Girje/oahpahusbargojoavku.
Medvirkende: For eksempel Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsm ilj0er,
lreremiddelprodusenter og fageksperter.
Tidplan:
2021-2022.

Ansvarlig:

9. Synliggj0re og beskrive behovet for kompetanseutvikling og veiledningsmateriale for myndigheter og barnehageeiere, om hvordan et trygt og godt
barnehagemilj0 er utformet ut ifra tradisjonskunnskap, samisk språk og
kultur.
Målgruppe: Myndigheter og barnehageeiere.
lnnhold:
• Synliggj0re og beskrive behovet for
o Rådgivnings- og veiledningsmateriale for myndigheter og barnehageeiere, ut
ifra resultat fra punkt 2 og punkt 3 ovenfor.
• A beskrive utgangspunktet i samisk barnehagepedagogikk og didaktikk ut ifra sam isk
språk, kultur og tradisjonell kunnskap.
o Kompetanseutvikling for myndigheter m.fl. samt implem entering .
o Se avsnitt 5, 6, 7 og 8.

Arbeidsgru ppe for utdanning og pedagogisk materiell. Girje/oahpahusbargojoavku.
Medvirkende: For eksempel Sami Allaskuvla m.fl. utdannings- og forskningsmilj0er,
lreremiddelprodusenter og fageksperter.
Tidplan :
2021-2022.
Ansvarlig :
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3.2

Implementering

Implementering av prosjektets mål pagar under hele prosjekttiden med ulike faser.
lnformasjonsfasen har startet under forprosjektet med informasj on til og dialog med ulike
interessenter, fra barnehagen til myndighetsnivået. Denne fasen er fortsatt i gang i 2018 og
kommer inn i en ny fase det andre året, med aktiviteter som pilotbarnehager, pedagogisk
utvikling m.m. I tredje fase, 4. og 5. året, skal de resultater som prosjektet har oppnådd vise
seg i virksomheten på alle nivåer. Under prosjektperioden gjennomf0res en kontinuerlig
planlegging av de ulike fasene av implementeringen.

3.3

Tids- og aktivitetsplan

Tids og aktivitetsplan for 2018-2023 oppdateres kontinuerlig under prosjektet. Se vedlegg
Aktivitetsplan 2018-2023.

Prosjektgjennomf{1Jring

Prosjektarbeidet organiseres ut ifra de ulike aktivitetene i kapittel 3.1, som i figuren presenteres
som Mål. Aktivitetene organiseres ut ifra oppdraget og omfang. Disse kan deles inn i ulike
oppgaver (se Mål 1 i figuren) som siden skal f0re ti l måloppnåelse.
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4

Organisasjon

4.1

Prosjekteiere

Prosjekteier er Sametinget på norsk side av Sapmi.

4.2

Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe: Tilsettes av Sametinget.
Oppdrag: Overordnet oppfolgning av prosjektets gjennomf0ring.
Prosjektleder: 0 1-Johan Sikku.
Oppdrag: Planlegging, ledelse, gjennomf0ring og oppf01gning av prosjektet i samarbeid med
prosjektgruppa.
Prosjektgruppe:
Anna Kristine Skum Hretta og Anne Jann ok Eira, prosjektmedarbeidere, Gudrun Kuhmunen
og An ne lngebj0rg Eriksen, faglige eksperter.
Oppdrag: Gjen nomforing av innholdet i prosjektet samt bistå med faglig ekspertkunnskap.
Referanse- og ekspertgruppe for prosjektet/ Räddädallanjoavku. Eksperter engasjeres for
å bistå med faglig ekspertkunnskap for råd og veiledning ved ulike momenter av prosjektet.

Gruppene som kan bli engasjert på ulike mäter er:
Kompetanse fra:
Forskning. (Sami Allaskuvla, HiNT, UiT, NU m.fl.)
Kulturell- og tradisjonell kunnskap.
Språkutvikling.
Foreldre og elders.
Barnehagelrerere og 0vrige ansatte.
Barnehagestyrere og -eiere.
Barn og ungdom. (tidligere barnehagebarn)
Samarbeid
Samarbeid på ulike nivåer kan etableres med andre lignende prosj ekt(er) og aktiviteter både
på svensk og finsk side samt internasjonalt. Et eksempel er det planlagte prosjektet fra Arktiskt
råd; Arctic Children. Preschoo/ education and smooth transition ta school.

4.3

Dokumentasjon og rapportering

Prosjektgruppa dokumenterer alle aktiviteter på en passende måte. Srerskilt viktig er det at
prosjektets resultater dokumenteres i alle ulike deler gjennom produksjon av tilpasset og
anvendbart materiale i barnehagen og for andre målgrupper.
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4.4

Kritiske suksessfaktorer

For at prosjektet skal lykkes kreves det at prosjektgruppa lykkes med å engasjere
barnehagesfreren ut ifra de mål som er satt opp. For dette beh0ves det et stort engasjement i
introduksjonen av prosjektmålene gjennom å både sende ut informasjon direkte og gjennom
ulike medier. Fysiske m0ter vil vrere de viktigste.
Det kan bli vanskelig å nå målene om interessenter som kommuner, fylkesmenn og andre
viktige instanser ikke har tiltro til prosjektmålene, og ikke viser interesse og det engasjementet
som beh0ves for å st0tte prosjektet i arbeidet.

5

Budsjett

5.1 Finansiering
Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet i fem år fra 1. april 2018.

5.2

Kostnader

Budsjett for 2018 og 2019 ut ifra gjennomf0ringsplanen i prosjektbeskrivelsen. Se vedlegg .
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1
1.1

Ålggaheapmi
Duogas

Såmediggi lea barggus bokte månåidgårdesuorggis oaidnån ahte lea dårbu nannetja ovddidit
såmi månåidgårdefålaldaga månåidgårddiin. Såmi servodat ja såmi kultuvra ovdånit oppa
åiggi, mii håsttuha oddajurddaseapmåi ja ovddideapmåi. Såmi årvvuid, kultuvrra ja
årbedieduid ferte transformeret min åigåi, maiddåi månåidgårddiin. Eanas såmegielat månat
leat dåvjå guovttegielagat dahje mål')ggagielagat, mii lea buorre. Månåid såmi gillii våikkuha
beaivvålaccat majoritehta giella dårogiella, muhto maiddåi ear:Jgalasgiella. Ollu månåidgårddit
dadjet ahte giellabargu gåibida ollu ja lea våttis muhtumin. Månåidgårddit håliidit eanet måhtu
dan birra movt nannet såmi giela ja kultuvrra.
Såmediggi lea erenoamåzit ma11imus jagiin våsihan ahte vånhemiin leat stuoråt vuordåmusat
såmi månåidgårddiide ja såmi månåidgårdefålaldahkii oppalaccat. Ollu vånhemiidda lea
deatalas ahte sin må nå ide sihkkarastojuvvo buorre ja oadjebas månåidgårdebiras gos besset
bisuhit ja nannet sin såmegielaid ja såmi kultuvrra ja identitehta.
Såmediggediedåhusas såmi månåidgårdefålaldaga (2013) birra cållå Såmediggi earret earå
ahte "Bajimus dåsis ferte såmiide ålbmogin sihkkarastojuvvot vuoigatvuohta ovddidit iezaset
månåidgårddiid gas oahpahusmetodat ja ie:Zas oahpponeavvut leat guovddåzis. Okta vuohki
movt dan såhtasii dahkat lea ahte såmit ieza råhkadit ovdamearkka dihte råmmaplåna såmi
månåidgårdefålaldaga våras." (s.16). «Samedikki rolla lea nappo dalle vaikkuhit sami sisdoalu
bisuheami ja ovddideami manaidgarddiin. Samediggi aigu politihkas bokte gaibidit ahte bargiide biddjojuwo
unnimus gaibadus das man ollu sis galga leat kulturmahttu ja kulturaddejupmi.» (s.8)
Såmi månåidgårdefålaldaga 2015 - 2018 doaibmaplåna cielggasmahttå Såmediggi åigumusdåsi. "Såmedikki visuvdna lea håhkat buoremus månåidgårddiid" (s.3). Månåidgårddi
sisdoalu mihttomearrin lea ahte «Såmi månåidgårddis lea såmi sisdoallu mii ovddida cålgama,
oahppama ja hapmasuvvama ja mii ovttasbargå ja åddehallå måna ruovttuin." (s.4)
Strategiijaoasit leat eavttut dåkkår ovdåneapmåi. Earret earå gåibiduvvo låhkarievdadus såmi
månåidgårdefålaldaga rievtti birra. "Oktagaslas vuoigatvuohta såmi månåidgårdefålaldahkii
mearkkasa ahte månat geat håliidivcce, occosedje fålaldaga mas såmi giella ja kultuvra
deattuhuvvo. Otnå ortnet ii leat doarvåi deaivil." (s.4) «... gåibidisgoahtit ahte bargit åddejit ja
dovdet såmi kultuvrra. Arbevirolas måhtu ferte nåsunålalaccat vuoruhit dan låhkai ahte
Allaskuvllat ja Universitehtat fallet das lassi- ja joatkkaoahpuid (s.5).
Eaktuduvvo ahte såmi månåidgårddiid bargit leat såmegielagat, ja ahte sis lea såmi giella- ja
kulturgelbbolasvuohta. Dal såhttå våldit månåidgårdeoahpaheaddji oahpu olu oahppoåsahusain , muhto oahppu doppe ii atte gelbbolasvuoda såmi kultuvrra birra profesonealla
oktavuodas. Dat duodastuvvui aksuvdnadutkanproseavttas "Gal dat oahppa go stuorrola"
ruota bealde mas mielde Guovdageainnu Såmi Allaskuvla ja Julevu teknihkalas universitehta
(Balto & Johansson 2007)
Såmediggi oaidnå ahte lea stuorra dårbu buoridit såmi kvalitehta såmi månåidgårddiin. Dat
gåibida dan ahte såmi månåidgårddiid bargiid gaskkas lea buoret gelbbolasvuohta såmi gielas,
kultuvrras ja årbedieduin. Norlånddadutkama evalueren (2015) Såmedikki doarjjaortnegiid
birra såmi månåidgårdefålaldaga våras duodasta man deatalas dat lea.
Såmi månåid håpmasuvvamis leat såmi giella, såmi årbevierut ja årvvut guovddås
elemeanttat. Såmi servvodagas lea leamasan ja lea ain iezas månåid bajåsgeassin mii lea
geavahuvvon ja aingeavahuvvon unnit eanet odne. Dutkamis loktejuvvojit dån oktavuodas
earret earå iesheanalasvuohta, friijavuohta, lagasvuohta ja råhkisvuohta leat guovddå:Zis såmi
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manaid bajasgeassimis. Njalmmalas muitalusain, cukcasiin ja historjjas lea guovddas sadji
bajasgeassimis gas sirda mahtu ja diehtaga sohkabuolvvas nubbai.
Samediggi oaidna ahte ferte bidjat stuorat deattu pedagogalas avdnasiid rahkadeapmai ja ahte
manaidgarddiin lea dakkar giellapolitihkka mii movttiidahtta geavahit samegiela ovttaskas
mana gielladuogaza ja eavttuid vuodul mas ulbmilin lea ahte «Manaidgardi lea geavahisgoahtan giellalavgunmodeallaid ja giellamovttiidahttinvugiid mat leat geahccaluvvon ja maid
birra gavdno mahttu mii lea dutkojuvvon, nu ahte diehta ahte dal leat dohkalaccat." (s.7).
Samediggi arvvostalla vasihusaidis vuodul ahte lea darbu struktuvrralas pedagogalas ja
organisatoralas rievdadusaide mat oz:Zot avkki sami mahtolasvuodas.
Darbu lea habmet sierra diedalas teoriijaid sam i manaidgardepedagogihka ja didaktihka birra.
Eanas sami manaidgarddit leat ovddidan sisdoalu ja geavahusa mat valde! vuolggasaji sami
arvvuin, gielas, kultuvrras ja arbevieruin. Ollu dutkan lea ovddidan teoriijaid hapmasuvvanproseassa birra sami manaidgardebajasgeassimis, maid sahtta geavahit vuolggasadjin ja
vuoddun sami manaidgardepedagogihka ja didaktihka ovddideapmai. (Geahca dutkamiid
Salta, Johansson, Smith, Hoem, Kuokkanen, Todal j.ea.)
Sami manaidgarddiid sisdoalus galga deattuhit sami arvovuodu, ja fokuseret sami giela, kultuvrra
ja servodateallima. Sami arvovuddui gullet avnnaslas, mentala ja sosiala dimensuvnnat sami
kultuvrras. Sami manaidgarddiin galge! omd. geavahuvvot sami jahkeaigekaleanddar vuolggasadjin manaidgarddi doaimmaid planemii. Jahkeaigekaleanddar galga sihkkarastit ahte sami
manaidgarddit lunddolaccat cuvvot dan gavcci jahkeaiggi go dat cadahit sami arbevirolas
bargguid manaidgardejagi cada heivehuvvon odda aigai ja odda oktavuhtii.
Odda rammaplana manaidgarddi varas oainnusmahtta sami manaid vuoigatvuodaid ja doarju
sami manaid nu ahte sii besset ovddidit iezaset sami giela ja kultuvrra. Rammaplanas cuozzu
earret eara ahte:
"Norggas lea, eamiålbmogiid erenoamåS vuoigatvuodaid vuodul, erenoamåS geatnegasvuohta åimmahuSSat
sami månåid ja våhnemiid berostumiid, ge. Vuoääolåga 108. §, månaidkonvensuvnnas 30. artihkkala ja ILOkonvensuvnna. Såmi manat manåidgårddis galget oazzut doarjaga seailluhit ja ovdanahttit gielaset, mahtuset ja
kultuvrraset beroskeahtta gas riikkas asazit." (s. 8).
"Månåidgårdi galgå calmmustahttit sami kultuvrra ja våikkuhit dasa ahte månat såhttet ovdanahttit årwusatnima
ja searvevuoäadovddu sami girjåivuhtii." (s.9).
"Gelbbolas pedagogalas bargit leat månåidgårdefålaldaga buori kvalitehta eaktun. Eaktuduwo danne ahte
månåidgardeeaiggat iezas stivremis deattuha bargiid fågalas ja pedagogalas årwostallamiid." (s.15)
"Sami månåid månåidgarddiin sami guovlluin galgå manaidgårdi ovddidit manaid samegiel gelbbolasvuoäa." ja"
Såmi månåidgarddiin lea såmegiella valdogiellan. Månåidgårdeeaiggåt galgå njuolggadusain nannet ahte
månåidgårddi ulbmil lea nannet månåid identitehta månåidgårdebirrasis mas lea såmi giella ja kultuvra" (s.23,
24).

Doaibmaplanas oaidna Samediggi ahte lea darbu fokuseret sami sisdoalu manaidgarddiin.
«Danne aigu Samediggi alggahit proseavtta mii geahcada sam i sisdoalu manaidgarddiin, sami
arvovuodu ja mii avzzuha mo dan galggasii cuovvolit juohke manaidgarddis." (s.5)
Aigodagas golggotmanu 1. b. 2017 rajes gitta njukcamanu 31. b. 201s lea caoahuvvon
ovdaproseakta. Oas boahta cielgasit ovdan ahte lea stuorra darbu bargat viidaseappot sami
diedalas teoriijaid vai heive bures geavahuvvot sami manaidgardekonteavsttas. Dal galga
huksejuvvot vasihusaide ja mahtolasvuoda ovddidemiin sami arvvuide, gaskkustanmetodaid
ja sami pedagogalas jurddaseami birra sami manaidgardesuorggis. Proseaktajurdda lea
calmmustuvvon ollu sami manaidgardeoahpaheddjiide, Samedikki halddahussii, sami
politihkkariidda miehta Sami, Fylkkamanniide, Oahpahusdirektorahtii, Mahttodepartementii ja
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studeanttaide ja muhtun fagaoahpaheddjiide Sami Allaskuvllas. Ovdaproseavttas leat
ovddiduvvon mihttomearit ja bargoplanat viidaset barggu varas proseavttain. Proseavtta
bohtosat galget heivehuvvot ja asahuvvot månaidgarddiid argabeaivåi. Dat proseaktacilgehus
cielggasmahtta mihttomeriid ja proseavtta cadaheami boahttevas vida jahkai. Aigumusat
proseavttas galget implementerejuvvot ja sajåiduvvat manaidgarddiid årgabeaivåi Rammaplana gaibadusaid mielde.
Ovdaproseavtta bargojoavkkus ledje: 01-Johan Sikku, proseaktajodiheaddji, Anna Kristine
Skum Hffitta ja Anne Jannok Eira, proseaktamielbargit ja dasto Gudrun Kuhmunen ja Anne
lngebj0rg Eriksen, fagalas assedovdit.

1.2 Årvovuoddu
Proseavtta Sami manat oaaa searvelanjain arvovuoddu valda vuolggasaji sami kultuvrras,
gielas ja historjjas main arbevierut, arbediehtu ja sami luonddufilosofiija leat vuoddudeaddji
elemeanttat.
Såmediggediedahusas sami manaidgårdefålaldaga (2013) birra Samedikki årvovuodu birra
boahtå ovdan ahte."Såmi månåidgårdefalaldat ferte vuodduduvvot dan vuoddo prinsihppii ahte
månåidgårdi galgå leat integrerejuwon oassi såmi servodagas. Såmiid etnalas identitehta mii catnasa sosiåla
ja kultuvrralas mihtilmasvuhtii bidjå deatalas årvvuid. Deatalas saddå viidåseappot ovddidit såmi kulturårbbi
dan bokte ahte gaskkustit ja oainnusmahttit såmi kultuvrra, eallinvuogi ja årwuid."
Bargu lea ålggahuvvon ovdaproseavttain, muhto valdoproseakta ferte bargat viidaseappot
årvovuodu ovddidemiin.

1.3 Åigumus
Proseavtta ulbmil lea ovdanahttit sami manaidgarddi mas lea vuolggasadji sami arbevirolas
arvuin ja mahtus, ja duohtandahkat rammaplana aigumusaid ja dan bokte buoridit kvalitehta
sami manaidgarddiin.

•

Dainna duogaziin lea darbu:
Viezzat vasihusaid, mahtolasvuoda ja relevanta dutkamiid mat cilgejit sami arvvuid,
gaskkustanmetodaid ja sami pedagogalas jurddaseami ja dan sahtta transformeret
odda aiggi sami manaidgardåi. Dan barggus ferte leat fokus refleksuvnnas ja
ovddideamis sami manaidgarddi siskkobealde sami vuolggasaji vuodul.

•

Nannet sami manaidgardeoahpaheddjiid ammatlas rolla. Eaktuduvvo ahte sam1
manaidgårddiid bargit leat samegielagat, ja sis lea sami giella- ja kulturgelbbolasvuohta. Bargit fertejit oazzut buoret gelbbolasvuoda ja saddat
dihtomielalaccat ie:Zaset rollas, eanet mahtolasvuoda vuodul såmi manaid
bajassaddanbirrasa, sami årvvuid, giela, kultuvrra ja årbedieduid birra.

•

Bargat gelbbolasvuoda ovddidemiin såmi giela, kultuvrra ja arbedieduid ektui
manaidgarddiid bargiid gaskkas, gas leat sami manat.

•

Bargat vuogadatlaccat samegielain manaidgarddis. Manaidgarddit fertejit valdit atnui
nana giellamodeallaid mat leat heivehuvvon måna id sierra gielladuogåziidda ja dasiide.
Lea darbu fågalas ovddidanvuogadagaide ja sierra bargometodaide movt buoridit
gelbbolasvuoda giellabarggus.
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•

Ovddidit pedagogalas åvdnasiid såmi månåidgarddiid vårås ja råhkadit modeallaid
movt håbmet fysalas olgo- ja sisbirrasa heivehuvvon såmi månåidgårddiide.

•

Ovddidit diehtojuohkin- ja bagadusåvdnasiid såmi månåidgårddiid sisdoalu birra
vånhemiid, månåidgårdeeaiggådiid, eisevåldd iid ja earåid varas.

•

Dahkat strukturealla rievdadusaid hålddahuslas vuogådagas ja vålddi doaimmaheamis
buot laååasiin vai sihkkarastit ja duohtan dahkat råmmaplåna åigumusaid såmi
månåidgårddiid ja månåidgårddiid våras gos leat såmi månat.

2 Proseavtta ulbmil
2.1 Olahusjoavku , berosteaddjit ja viidodat
Olahusjoavkun leat månåidgårdeeaiggådat ja bargit såmi månåidgårddiin ja månåidgårddiin
gos leat såmi månåt.
Berosteaddjit proseavttas leat oahppo- ja dutkanåsahusat, oahpponeavvobuvttadeaddjit, såmi
vånhemat, månåidgårdeeaiggådat, Ruota ja Suoma beale såmedikkit, nationåla ja regionåla
eisevålddit, gielddat, såmi organisasuvnnat, såmi berosteaddjit månåidgårdesuorggis Suoma
j a Ruota bealde Såmi, ja dasto earå ålgoålbmogat årktisas ja muåui måilmmis.
Proseaktaåigodahkan lea rehkenastojuvvon vihtta jagi cuol)omånu 1. b. 2018 råjes.

2.2 Våldoulbmil
Såmi filosofiija galgå leat vuoååun sam1 månåidgårddiid sisdollui, gas såmi årvvut,
luonddufilosofiija, giella, kultuvra, joåiheapmi ja årbedieåut guddet pedagogalas barggu.

2.3 Proseaktaulbmilat
•

Viezzat ja cohkket relevanta dutkama, dihtomielalas j a eallilan våsihusaid ja
måhtolasvuoåa såmi årvvuid, gaskkustanmetodaid ja såmi pedagogalas jurddaseami
birra.

•

Ovddidit ja duohtan dahkat såmi månåidgårddiid sisdoalu ja årvovuoåu såmi årvvuid,
gaskkustanmetodaid ja såmi pedagogalas jurddaseapmåi heiveheami vuoåul ja
sirdojuvvon oååa åigåi.

•

Oainnusmahttit ja cilget ahte lea dårbu ovddidit gelbbolasvuoåa såmi månåidgårdefilosofiijai dåvistettiin.

•

Oainnusmahttit ja Cilget ahte dårbbasuvvojit pedagogalas åvdnasat mat våldet
vuolggasaji såmi månåidgårdefilosofiija vuoåul.
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•

Oainnusmahttit ja cilget ahte darbbasuvvojit bagadusavdnasat movt lahcit oahppanbirrasa sami arvvuid vuolggasajis.

•

Alggahit nana giellamodeallaid heivehan- ja sajaiduhttinbarggu manaidgarddiin.

•

Oainnusmahttit ja cilget ahte darbbasuvvojit bagadusavdnasat sam i vanhemiid varas,
main cilgejuvvo mii lea oadjebas ja bu orre manaidgardebiras sam i mana id varas.

•

Oainnusmahttit ja cilget ahte ferte ovddidit gelbbolasvuocTa ja bagadusavdnasiid
eisevalddiid ja manaidgardeeaiggadiid varas, movt oadjebas ja buorre manaidgardebiras habmejuvvo arbediecTuid, sami giela ja kultuvrra vuodul.

Proseaktaorganiseren

.

.

.

Prosektaeaiggådat
Såmediggi
I
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3

Cadaheapmi

3.1 Aktivitehtat
1. Oktavuodahuksen, berosteaddjianalysa ja proseavtta plånen
Olahusjoavku: Månåidgårddiid bargit såmi månåidgårddiin ja såmi ossodagat norgalas
månåidgårddis, dutkan- ja oahppoåsahusat, nationåla ja regionala eisevålddit, Såmediggi,
gielddat, månåidgårdeeaiggådat, oahpponeavvuid buvttadeaddjit, såmi vånhemat, sami
organisasuvnnat, Såmediggi ja oahppoorgånat Ruota ja Suoma bealde, Såmi ja pedagogalas
ålgoålbmot- ja earå åsahusat riikkaidgaskasaccat.
Sisdoallu:
• Diehtojuohkin proseavtta birra sierra berosteddjiide nugo såmi månåidgårddiide,
månåidgårdeeaiggådiidda, gielddaide, eisevålddiide , organisasuvnnaide nugo
Såmiråddi, Såmediggi ja oahppoorgånat Ruota ja Suoma bealde Såmi.
• Ovddidit ovttasbarggu sierra berosteddjiiguin proseavttas omd. Våibmogiella-bargu,
Såmedikki sierra ossodagat, oahppo- ja dutkanåsahusat, organisasuvnnat, eisevålddit,
departemeanttat jna.
• Galledit sami manåidgårddiid, norgalas manåidgårddiid main lea såmi ossodat ja
norgalas manåidgårddiid gos leat såmi månat måhtolasvuoda lonuhallama dihtii.
• Ovddidit ovttasbarggu såmi månåidgårdebirrasiin Ruota ja Suoma bealde Sami vai
proseavttas sattasii oppasåmi proseakta. Dasto ovddidit ovttasbarggu Ruossa beallåi
dan planejuvvon Sami Arktalas rådi proseavtta bokte; Arctic Chifdren. Preschool
education and smooth transition to school.
• Proseaktaplånen, hålddahus, cuovvuleapmi ja raporteren.
• Sargat diehtojuohkimiin ja siehtadusaiguin buat dåsiid departemeanttaiguin ja
eisevåldd iiguin, gielddaiguin ja månåidgårddiiguin strukturealla ovddideami birra vai lea
vejolas duohtan dahkat Rammaplana aigumusaid såmi manåidgårddiid ja manåidgårddiid ovddideamis main lea såmi ossodat såmi giela, kultuvrra ja filosofiija vuodul.
Geas ovddasvästådus:
Mieldevåikkuheaddji:
Åigepläna:

Proseaktajodiheaddjis.
Proseaktajoavku.
Vuoruhuvvon geassemånnui
proseaktaaigodaga.

2019

cuovvulemiin

miehtå

2. Viezzat ja cohkket relevanta såmi dutkama, dihtomielalas ja eallilan
våsihusaid ja måhtolasvuoda såmi årvvuid, gaskkustanmetodaid ja såmi
pedagogalas jurddaseami birra.
Olahusjoavku : Dutkan- ja oahppoåsahusat, såmi- ja ålgoålbmotdutkit, såmi pedagogihka ja
didaktihka, såmi årbedieduid, såmi luonddufilosofiija, såmi kultuvrra ja historjjå fågaåssedovdit
ja earå berosteaddjit.
Sisdoallu:
• Gavdnat
dutkama
ja
dutkiid
artihkkaliid
maid
såhttå
catnat
sam1
månåidgårdepedagogihkkii ja didaktihkkii, makkår dutkit gåvdnojit ja movt dat geavahuvvojit odne omd.
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o

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Sami pedagogihkka manaidgarddis Asta Balto, Gunilla Johansson, Gudrun
Kuhmunen, Carina Sarri ja Kerstin Omma bokte.
o Årbedieåut, Searvelatnja, mentala dimensuvdna, aksuvdnadutkan jna. Mihkkal
Niillas Sara, Henning Johansson j.ea. bokte.
o Wellbeeing/buorre dilalasvuohta Balto, A. & Hoem, A. j.ea. bokte.
o Gievrras giellamodeallat/sterke spåkmodeller Jon Todal j.ea. bokte.
o Ålgoalbmotjodiheapmi Alfred Taiaiake Alfred j.ea. bokte.
Caåahit seminåra/coahkkimiid dutkiiguin j.ea. nannen dihtii proseavtta teoriijaid ja dan
mahtolasvuoåa vuoåul mii sis lea.
Cielggadit guåe lågan dutkandårbu ain gavdno.
Viezfat våsihusaid ja mahtolasvuoda (årbediehttit, årbeceahpit) såmi årvvuid ja
mahtolasvuoda birra maid galggasii sahttit geavahit vuoådun sami pedagogalas
jurddaseami håbmemii.
Viezfat, eohkket mahtu såmi jodihanmodeallaid birra maid sahtasii heivehit såmi
manaidgårddiide od'åa aiggis .
Lagidit konferanssa dutkiide ja eara fägaolbmuide.
Faddan algoalbmotpedagogihkka ja didaktihkka. Dutkit ja fagaolbmot ovdan
buktet sin måhtu fatta birra. Dutkit bovdejuvvojit iesguåege algoålbmotmailmmis logaldallin. Konferansa sahtasii lagiduvvot ovttas Såmi Allaskuvllain.
Sahtåsii maiddai leat ovttasbargu allaskuvllaiguin ja universitehtaiguin main lea
oahpaheaddjioahppu miehta Sam i ja Davviriikkaid.
Gåvdnat buriid ovdamearkkaid sami pedagogihkkii ja filosofalas jurddaseapmåi sami
manåidgårddiin.
Cohkket dieåuid vuosttas sami manaidgarddiid alggaheami råjes Samis - buorit ovdamearkkat ja såmi pedagogihka alggaheapmi.
Ovttas bargat Ruota, Suoma ja Ruossa beale Såmiin ja earå ålgoålbmogi iguin algoalbmot- ja arbevirolas pedagogihka birra.
Ovdamearkkat eara ålgoalbmotasahusain mat pedagogalaccat doibmet ie:Zaset
vuolggasaji vuodul ja vuoådu lea sin ie:Zaset kultuvrras omd. Maorit, Hawaii.
Searvan dutkankonferanssain Samis ja riikkaidgaskasaccat buoridan dihtii gelbbolasvuoåa.
Oahppomatki gelbbolasvuoåa buorideami dihtii.
Oaidnima, oahppama ja ovttasbarggu hahkama dihtii pedagogalas ovddideami
birra omd . eara algoalbmogiiguin ja eara pedagogalas metodaiguin maid
såhtasii geavahit sami servodagas. Buorit ovdamearkkat gavdnojit earret eara
Maoriid luhtte, Hawais ja Reggio Emilia pedagogihkka ltalias.
Oaiviliskkadeapmi.
Dahkat oaiviliskkadeami maid sami manaidgarddit ja manåidgårddit gas leat
såmi manat jurddasit sami bajåsgeassima, såmi pedagogihka ja didaktihka
birra ja maid sii oaivvildit ie:Zaset barggu birra dal ja guåe lågan håstalusat
dårbbasuvvojit sami vuogi mielde bargamii. Dahkkojuvvo proseavtta alggus,
goalmmat jag i ja viååt jag i.

Geas ovddasvåstådus: Dutkanbargojoavku ja pedagogalas ovdaneapmi. (Dutkanbargojoavku)
Mielde:
Ovdamearkka dihtii Sami Allaskuvla ja eara oahppo- ja dutkanbirrasat,
Såmediggi ja eara fågaåssedovd it.
Åigeplåna: 2018-2022 cuovvuleapmi miehta proseaktaåigodaga.
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3. Ovddidit, duohtan dahkat såmi månåidgårddiid sisdoalu ja årvovuodu
vuodduduvvon såmi årvvuide, gaskkustanmetodaide ja såmi pedagogalas jurddaseapmåi, heivehuvvon ja sirdojuvvon odda åigåi.
Olahusjoavku: Manaidgarddiid eaiggadat ja bargit sami manaidgarddiin ja manaidgarddit
main leat sami manat. Dutkan- ja oahppoåsahusat, Såmi pedagogihka ja didaktihka
fågaåssedovdit, sami årbedieduid åssedovdit, sami luonddufilosofiija, såmi kultuvrra ja historjjå
assedovdit, oahpponeavvuid buvttadeaddjit j.ea.
Sisdoallu:
• Ovddidanbargu iesgudege fågaid dutkiiguin nugo giellapedagogihkka, arbediedut,
såmi servodat ja kultuvra, luonddufilosofiija jna. Ovttasbargu miehta Såmi ja
riikkaidgaskasaccat.
• Ovddidanbargu assedovdiiguin nugo sam1 manaidgårdeoahpaheddjiiguin ja
olbmuiguin geain lea årbemåhttu/kulturguoddit geat sahttet veahkehit årbedieduiguin
manaidgarddi ektui ja daid mihttomeriid ektui maidda proseakta lea cadnojuvvon .
Vuolga bohtosis ja vasihusain cuoggas 2 bajåbealde.
• Hahkat oktasas vuolggasaji! Arvvut, vuoil)T)alasvuohta ja luonddu filosofiija.
o Vuoddun leat ON konvensuvnnat, Stuorradikki ja Samedikki mearrådusat jna.
omd. ON Manaidkonvensuvdna, ILO konvensuvdna 169, Algoalbmotjulggastus,
European Charter of Regional or Minority Languages, Oahpahuslåhka,
Råmmaplåna j.ea.
• Sam i manåidgardepedagogihka cilgen ja håbmen våsihusaid ja måhtolasvuoda vuodul
mii gåvdno. Mii lea såmi månåidgårdi? Mii lea dan sisdoallu? Gude lågan bargometodat
ja didaktihkka?
• Våldit oahpa Såmi searvelatnja filosofiijas. Searvelatnja lea oahppan- ja
gulahallanlatnja gosa buohkaide lea bures boahtin . (Sara, Mikkel Nils 2004). Dan
searvelanjas cadahuvvojit ovddidanproseassat, dat dåhpahuvvå såmi vuogi mielde
raaäadallat, nugo raddådallat ja bagadallat buohkaiguin geat servet.
• Sami ovddasmanni manåidgårddit.
4-8 ovddasmanni månåidgårddi oahppan, dutkan ja ovddidanbargguin .
Diehtojuohkin proseavtta mihttomeari birra månåidgarddiide, gielddaide,
eisevålddiide ja sami servodahkii. Muhtun raje lea implementerenbargu.
• lmplementerenkonferånsa manåidgårddiid varas.
Diehtojuohkin- ja ovddidanbargu manaidgardeoahpaheddjiid, månåidgårdeeaiggadiid ja earå berosteddjiid våras .
• Råmmaplåna sisdoalu implementeren mii guoska såmi manåidgårddiide.
Geas ovddasvästädus: Dutkan- ja pedagogalas ovddideami bargojoavkkus. Dutkanbargojoavku.
Mielde:
Omd. Såmi Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat. Samedikki giella- ja
oahpahusossodat ja earå fågaåssedovdit.
Åigepläna : Våldoassis 2018-2022.
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4. Oainnusmahttit ja cilget gelbbolasvuoda ovddidandårbbu såmi månåidgårdefilosofiijai dåvistettiin.
Olahusjoavku: Oahppo- ja dutkanasahusat, oahppoeisevalddit, manaidgarddiid eaiggadat.
Sisdoallu:
• Oainnusin dahkat ja cilget darbbu cuovvovaccas
o Sami manaidgardeoahpaheddjiid oahppu sam i pedagogihka ja didaktihka birra,
cuogga 2 ja cuogga 3 bohtosa vuodul bajabealde.
o Oahppoasahusaid gelbbolasvuoåa ja metodaovddideapmi ovttasbargguin
Sami Allaskuvllain.
o Manaidgardeoahpaheddjiid, manaidgardebargiid,
manaidgardeeaiggadiid,
eisevalddiid, oahpahusasahusaid j.ea. gelbbolasvuoda ovddideapmi.
• Valdit mielde algoalbmotpedagogihka ja didaktihka dutkankonferanssa ja ovddidanseminaraid vasihusaid .
• Cadaheapmi oahppoasahusain.
• Dat bargu galga leat cadnojuvvon boahtteaiggi manaidgarddi gelbbolasvuhtii.
Reviderejuvvon strategiija gelbbolasvuoda ja rekrutterema varas 2018-2022.
Mahttodepartemeanta.
• Geahca teakstaosiid 5, 6 ja 7 vuolabealde.
Geas ovddasvåstådus: Oahpahusbargojoavku.
Mielde:
Omd. Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, Samedikki giella- ja
oahpahusossodat ja eara fägaassedovdit.
Åigeplåna: 2020-2022.

5. Oainnusin dahkat ja cilget dårbbu pedagogalas åvnnasiid ja oahpponeavvuid ovddideapmåi main lea vuolggasaji såmi gielas ja kultuvrras
Olahusjoavku: Manaidgarddiid eaiggadat, bargit sami manaidgarddiinja manaidgarddit main
leat sami manat, oahpponeavvobuvttadeaddjit, oahppoasahusat.
Sisdoallu:
• Oainnin dahkat ja cilget cuovvovas darbbu
o Pedagogalas avdnasiid ovddidanbargu cuoggaid 2 ja 3 vuodul bajabealde.
o Pedagogalas avdnasiid ja oahpponeavvuid buvttadeapmi sami pedagogihka
vuodul.
·
o Ovddidanbargu digitala veahkkeneavvuid geavaheami ektui pedagogalas
barggus.
• Ovdanahttit giehtagirjji mii cilge ovdamearkkaid boktemat sam i pedagogihka filosofiijas
leat sam i arbediedut ja sam i manaidbajasgeassin.
• Geahca teakstaosiid 6 ja 7 vuolabealde.
Geas ovddasvåstådus: Pedagogalas avdnasiid girjebargojoavku.
Mielde:
Omd. Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, oahppogirjjiid buvttadeaddjit, manaidgarddit, Samedikki giella- ja oahpahusossodat ja eara
tagaassedovdit.
· Åigeplåna:

2018, 2020-2023.
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6. Oainnusin dahkat ja cilget bagadusävnnasdärbbu dan ektui movt Jähcit
oahppobirrasa sämi årvvuid vuolggasajiin
Olahusjoavku: Manaidgarddiid eaiggadat, bargit sam i manaidgarddiin ja manaidgarddit main
leat sami manat, oahpponeavvobuvttadeaddjit, oahppoasahusat.
Sisdoallu:
• Oainnusin dahkat ja cilget darbbu cuovvovacca ektui
o Duodastit ja ovddidit bagadusavdnasiid mat gavdnojit mat valdojuvvojedje
ovdan ovddes dutkanproseavttain ja bohtosa vuodul cuoggain 2 ja 3 bajabealde.
o Geahca buriid ovdamearkkaid bagadusavdnasiin mat gavdnojit maid sami
manaidgardi ies lea rahkadan .
o Ovddidit konseapta bagadusavdnasiid ja pedagogalas avdnasiid buvttadeapmai sami oahppanbirrasa habmema varas.
• Geahca teakstaosiid 5 ja 7.
Geas ovddasvåstådus: Girje/oahpahusbargojoavkkus.
Mielde:
Omd. Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, oahppogirjjiid
buvttadeaddjit, manaidgarddit, Samedikki giella- ja oahpahusossodat ja eara
fägaassedovdit.
Åigeplåna : 2020-2021.

7. Ålggahit implementerenbarggu nana giellamålliin månåidgärddiin
Olahusjoavku: Manaidgarddiid eaiggadat, bargit sam i manaidgarddiin ja manaidgarddit main
leat sami manat, oahpponeavvobuvttadeaddjit, oahppoasahusat.
Sisdoallu:
• Alggahit implementerenbarggu dan bokte ahte
o Ovttas bargat aigeguovdilis dutkiiguin ja fägabirrasiiguin ja gavdnat dutkanbohtosiid gievrras giellamodeallaid birra.
o Valdit vasihusaid buriin ovdamearkkain main nana giellamodeallat
cadahuvvojit.
o Vaikkuhit ahte nana giellamodeallat sahttet geavahuvvot sami manaidgardesuorggis.
o Searvat ovddidanbargui pedagogalas avdnasiid nana giellamodeallaid bohtosa
vuodul cuoggain 2 ja 3 bajabealde.
• Geahca teakstaosiid 4, 5 ja 6.
Geas ovddasvåstådus: Girje/oahpahusbargojoavkkus.
Mielde:
Omd. Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, manaidgarddit,
Samedikki giella- ja oahpahusossodat ja eara fägaassedovdit.
Åigepläna : 2020-2021 .
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8. Oainnusin dahkat ja cilget bagadusåvnnasdårbbu såmi vånhemiid våras,
main cilgejuvvo man oadjebas ja buorre månäidgärdebiras lea sämi
mänäide
Olahusjoavku: Manaidgarddiid eaiggadat, bargit sami manåidgarddiin ja månaidgarddit main
leat sami manat, oahpponeavvobuvttadeaddjit, oahppoasahusat.
Sisdoallu:
• Oainnusmahttit ja cilget darbbu cuovvovacca ektui
o Raddeaddin- ja bagadusavdnasat vanhemiid varas, bohtosa vuodul cuoggain
2 ja 3 bajabealde.
o Cilget vuolggasaji - sami manaidgardepedagogihkas ja didaktihkas sami giela,
kultuvrra ja arbedieduid vuodul.
o Gelbbolasvuoda ovddideapmi vanhemiidda ja implementeren.
• Geahca teakstaosiid 5, 6, 7 ja 9.
Geas ovddasvåstådus: Girje/oahpahusbargojoavkkus.
Mielde:
Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, oahpponeavvobuvttadeaddjit
ja eara fågaassedovdit.
Åigepläna: 2021-2022.

9. Oainnusin dahkat ja cilget därbbu gelbbolasvuoda ovddideamis ja
bagadusåvdnasiid därbbus eisevålddiide ja månåidgärddiid eaiggädiidda,
. dan birra movt oadjebas ja buorre månäidgärdebiras lea håbmejuvvon
ärbedieduid, såmi giela ja kultuvrra vuodul.
Olahusjoavku: Eisevalddit ja manaidgarddiid eaiggådat.
Sisdoallu:
Oainnusmahttit ja cilget darbbu cuovvovacca ektui
• Raddeaddin- ja bagadusavdnasat eisevalddiid ja manaidgarddiid eaiggadiid varas,
cuoggaid 2 ja 3 bohtosa vuodul bajabealde.
• Cilget vuolggasaji sami manaidgardepedagogihkas ja didaktihkas sami giela, kultuvrra
ja arbedieduid vuodul.
• Gelbbolasvuoda ovddideapmi eisevalddiid j.ea. varas ja implementeren.
• Geahca teakstaosiid 5, 6, 7 ja 8.
Geas ovddasvåstädus: Girje/oahpahusbargojoavkkus.
Mielde:
Omd. Sami Allaskuvla j.ea. oahppo- ja dutkanbirrasat, oahpponeavvobuvttadeaddjit ja earå fågaåssedovdit.
Åigepläna: 2021-2022.
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3.2

lmplementeren

Proseavtta mihttomeari implementeren dåhpåhuvvå olles proseaktaåigodaga iesgudege
muttuin. Diehtojuohkinmuddu lea ålggahuvvon ovdaproseaktaåigodagas diehtojuohkimiin ja
gulahallamiin iesgudege berostumiiguin, månåidgårddi råjes våldedåssåi. Dåt muddu gusto
ain 2018:s ja boahtå odda muddui nuppi jagi, aktivitehtaiguin nugo ovddasmanni månåidgårddit, pedagogalas ovddideapmi jna. Goalmmat muttus, 4. ja 5. jagi, galget dat bohtosat
maid proseakta lea olahan oldnot doaimmas buot muttuin. Proseavtta åigge cadahuvvo oktilas
planen buot implementerema muttuid ektui.

3.3

Åige- ja aktivitehtapläna

Åige- ja aktivitehtaplana 2018-2023 aigeguovdilastojuvvon oktilaccat proseavtta åigge.
Geahca mildosa Aktivitehtaplana 2018-2023 .

Proseavtta cadaheapmi

419.
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Proseaktabargu organiserejuvvo iesgudege aktivitehtaid vuodul kapihttalis 3.1 , nugo govvosis
ovdan buktojuvvo Mihttomearrin. Aktivitehtat organiserejuvvojit barggu ja viidodaga vuodul.
Dat sahttet juhkkojuvvot iesgudege bargamusaide (ge. Mihttomearri 1 govvosis) mat galget
laidet mihttomeari ollasuhttimii.
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4

Organisasuvdna

4.1

Proseaktaeaiggädat

Såmediggi eaiggåda proseavtta.

4.2

Proseaktaorganisasuvdna

Stivrenjoavku: Samediggi bidja.
Bargamus: Proseavtta cadaheami bajimus cuovvuleapmi.
Proseaktajodiheaddji: 01-Johan Sikku.
Bargamusat: Planen, jodiheapmi, proseavtta cadaheapmi ja cuovvuleapmi ovttasbargguin
proseaktajoavkkuin.
Proseaktajoavku: Proseaktamielbargit Anna Kristine Skum Hcetta ja Anne Jannok Eira, j a
fågalas åssedovdit Gudru n Kuhmunen ja Anne lng ebj 0rg Eriksen.
Bargamusat: Cadahit sisdoalu proseavttas ja veahkehit fågalas assedovdi måhtuin.
Proseavtta referånsa- ja åssedovdijoavku I Råddadallanjoavku . . Assedovdit galget
veahkehit fågalas åssedovdi måhtuin ja addit ravvagiid ja bagadit iesgudege momeanttaid
proseavttas.
Joavkkut mat såhttet viz:Zojuvvot veahkkin iesgudege låhkai leat:
Gelbbolasvuohta:
Dutkamis. (Såmi Allaskuvla, HiNT, UiT, NU j.ea.)
Kulturmåhtus ja årbedieduin.
Giellaovddideamis.
Vånhemiin ja vuorasolbmuin(elders).
Månaidgårdeoahpaheddjiin j a earå bargiin .
Månåidgårdejodiheddjiin ja -eaiggådiin.
Månåin ja nuorain. (ovddes månåidgårdemånåin)

Ovttasbargu
Ovttasbargu iesg udege dåsiin såhttå åsahuvvot earå sullasas proseavttain(guin) ja aktivitehtat
sihke Ruota ja Suoma bealde ja dasto riikkaidgaskasaccat. Okta ovdamearka lea Arktalas rådi
plånejuvvon proseakta; Arctic Children. Preschoo/ education and smooth transition to school.

4.3

Dokumentasuvdna ja raporteren

Proseaktajoavku dokumentere buot aktivitehtaid dohkålas vuogi mielde. Erenoamås deatalas
lea ahte proseavtta bohtosat dokumenterejuvvojit buot iesgudege oasis heivehuvvon ja
geavahan vejolas åvdnasiid buvttadeami bokte månåidgårddis ja earå olahusjoavkkuid våras.
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4.4

Kritihkalas lihkostuvvanfaktorat

Jos proseavttain galggas lihkostuvvat, de gaibiduvvo ahte proseaktajoavku lih kostuvva oazzut
mielde manaidgardesuorggi daid mihttomeriid vuoåul mat biddjojuvvojit. Dasa da rbbasuvvo
nana al')ggirdeapmi proseaktamihttomeriid ovdan buktimis dan bokte ahte sihke saddet dieåuid
njuolga ja iesguåege mediaid bokte. Fysalas coahkkimat leat deatalepmosat.
Sahtta leat vattis olahit mihttomeriid jos berosteaddjit nugo gielddat, fylkkamannit ja eara
deatalas instanssain ii leat jahkku proseaktamihttomeriide, eaige cåjet berostumi ja eaige
searvva nugo darbbasuvvo proseavtta doarjut barggus.

5

Buseahtta

5.1

Ruhtadeapmi

Proseavtta ruhtada Mahttodepartemeanta vihtta jagi gitta cuo11omanu 1. b. 2018 rajes .

5.2

Golut

Buseahta 2018 ja 2019 proseaktacilgehusa caåahanplana vuoåul. Geahca mildosa.
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