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§ 64 Öppnande
Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 65 Fastställande av föredragningslista
Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg:
§ 68 M532 Duetie/Duodji
§ 83 Ekonomi

§ 66Val av justeringsperson
Näringsnämnden beslutar:
att välja Mona Persson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 67 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom:
2017:3
2018:1
2018:2
2018:3

Näringsnämnden beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna.
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§ 68 M 532 - Duedtie/Duodji
Näringsnämnden diskuterar motionens innehåll. Nämnden konstaterar att man inte har
rådighet över medelstilldelning till näringsorganisationerna utan det ansvaret ligger på
kulturnämnden. Frågan måste behandlas tillsammans med kulturnämnden.

N äringsnämnden beslutar:
att uppdra till ordförande att ta kontakt med kulturnämndens ordförande för att
diskutera frågan,
att uppdra till kansliet att övrigt formulera svar på motionen utifrån nämndens

diskussioner.

§ 69 Strategisk plan för samhällsplanering och markanvändning
Näringsnämnden diskuterar frågan om det utskickade arbetsmaterialet. Nämnden anser
att vi inte kan ha någon åsikt i dagsläget.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 70 Revidering av Näringspolitiska handlingsprogrammet
Stefan Mikaelsson redogör för förslaget till riktlinjer för arbetet med revideringen av
handlingsprogrammet (bil 1)
Nämndens utgångspunkter för den reviderade handlingsplanen är:
att arbediehtu - språk och traditionell kunskap ska genomsyra programmet,
att det ska finnas prioriteringar/fokusområden som är kopplade till resurser,
att förslaget skall ut på remiss till d et samiska samhället.

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att göra ett första utkast till reviderat näringspolitiskt program
utifrån de förda diskussionerna,
att ambitionen är att den reviderade programmet skall läggas fram till Plenum i maj 2019.

§ 71 Samisk näringslivskonferens
Näringsn ämnden avser att hålla en näringslivskonferens under vintern 2019. Irmehållet
ska vara framåtsyftande och intressant, ge inspiration och möjlighet till samtal och goda
ideer. Ett bra tillfälle att få återkoppling på förslaget till reviderat näringspolitisk
handlingsprogram.

Näringsnämnden beslutar:
att hålla näringslivskonferens i febru ari 2019
att förslag till r eviderat n äringspolitisk handlingsprogram skall tas upp
att uppdra till kansliet att komma med förslag till konferensen s innehåll
att konferensen genomförs under förutsättning att finansiering löses.
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§ 72 Ordförandebeslut
• Deltagande i konferensen N ordsvenska kulturlandskapet den 19-20 mars i Staare
Ordförande ringde runt till ledamöterna och resultatet blev att nämnden inte skulle
representera på konferensen
• Storslagna fjällmiljöer 23-24 april, Stuehkie
Stefan Mikaelsson deltog p å konferensen.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga information till handlingarna.

§ 73 Genomgång av ärenden inför besök på näringsdepartementet
§ 59 Ärendelista vid besök hos Näringsdepartementet
•
•
•

EU-program efter 2020
Regionala medel till samisk näringslivsutveckling
Samiskt näringsliv - branschorganisationer

Näringsnämnden beslutade:
att uppdra till kansliet att göra ett underlag till vad nämnden ska ta upp vid besök hos
näringsdepartementet.

Ingela informerar om möte på näringsdepartementet med anledning av SWOT-analys för
jordbrukspolitiken med anledning av kommande programperiod. Camilla Hansson
deltog från Sametingets sida. Sametinget har svårt att få gehör för rennäringsfrågorna i
den framtida jordbrukspolitiken då rennäringsfrågorna inte har haft någon plats i
jordbrukarstöden. Det är också oklart på vilket sätt och framför allt när Sametinget
kommer in i arbetet med nästa programperiod.

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att göra en analys av innevarande programperiod, vad har varit
bra och vad har varit sämre. Gör också en kort sammanfattning av kommande program
och vad som kommer att vara viktigt,
att uppdra till kansliet göra ett förslag till skrivelse till näringsdepartementet om samisk
medverkan i framtagandet av nästa Landsbygdsprogram.

§ 74 Arbetsordning för styrelse och nämnder
Näringsnämnden går igenom arbetsordning och delegationsordning. Nämnden anser att
de reviderade dokumenten ger ett bra utrymme för näringsnämndens del att agera och
arbeta politiskt.

~\
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Näringsnämnden beslutar:
att därmed lägga informationen till handlingarna.

§ 75 Kulturella och kreativa näringar
Näringsnämnden går igenom Tillväxtverkets begrepp om kulturella och kreativa näringar
och ser att vi behöver förtydliga begreppet och informera i våra egna program vilka
näringar vi ser ingår i kulturella och kreativa näringar och också komma ihåg att använda
samiska ord och betydelser.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 76 OECD - Möte i Bryssel den 5 juni 2018 "lndigenous development in the
European Arctic"
Stefan redogör för vad som avhandlades under mötet. Det finns en rapport om det
pågående arbetet med OECD:s studie (bil 2).

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 77 Traditionell kunskap
Näringsnämnden diskuterar rapporten som är godkänd i plenum.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 78 Information från kansli och från styrelsen
Ingela redogör för kansliarbetet i enlighet med utdrag från den chefsrapport som lämnats
in (bil 3).
Jan Rannerud informerar om styrelsens arbete:
• revidering av budgeten - nämnden bör komma in med en uppföljning av
budgeten samt en åtgärdsplan,
• fråga från Samerådet om möjligheter till ett gemensamt kontor i Bryssel,
• möjligheter till finansiering av en näringslivskonferens,
• möjligheter till medverkan i referensgruppen som SGU-rådet (möten två ggr/år).
• Möjligheter till deltagande i "Modem samepolitik". Första mötet ska vara i Staare
under same-SM.
• Nämnden har alla möjligheter att kräva uppföljning av plenumsbeslut, styrelsen
välkomnar en sådan återkoppling.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 79 Årbediehtu, program och projektbidrag
Näringsnämnden får information om Sametingets policydokument och att
kulturnämnden har utlyst 800 000 kronor till projektbidrag om Årbediehtu.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 80 Eallinbirås
Sametingets styrelse kommer att bjuda in alla nämnder till en gemensam diskussion
angående revidering av Eallinbiras - samiskt livsmiljöprogram.

Näringsnämnden beslutar:
att läsa igenom programmet och fundera över hur programmet har använts, vad som
varit bra och vad som kan förändras/förbättras, så att nämnden kan komma med inspel
på ett sådant möte.

§ 81 En samisk matvision
Näringsnämnden tar upp frågan om dokumentet, som är ett resultat av samarbetet mellan
Sametinget och SSR, SlowFood Saprni och Samernas utbildningscentrum. Dokumentet var
ett viktigt underlag för det regeringsuppdrag som Sametinget har inom ramen för
Livsmedelsstrategin.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 82 Mineral och gruvpolicy
Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till ledamöterna att läsa igenom dokumentet och tills nästa möte komma med
inspel till innehållet.

§ 83 Ekonomi
Näringsnämnden har gjort en uppföljning av budget per 1 juni 2018 och kan konstatera
att till idag håller man budget, men med anledning av arbetet med OECD,
programförberedelser inför ny EU-programperiod samt planering för
näringslivskonferens så kommer en förstärkning av budgeten att krävas.
Nämnden konstaterar också att kansliet behöver förstärkas, då den personal som finns på
näringsnämnden uteslutande arbetar och är finansierade via externa medel och således
har ett uppföljningsansvar från olika EU-program.

Näringsnämnden beslutar:
att komma in med ett reviderat budgetförslag till styrelsen.
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att uppdra till ordförande att samordna frågan.

§ 84 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 85 Nästa möte
Näringsnämnden beslutar:
att hålla möte den 30- 31 augusti i Umeå.

§ 86 Avslutning
Näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson tackar deltagarna för visat intresse och
förklarar mötet avslutat.

~~

Justeramas sign.

0n/~fl_

Sida 8 I 8

NÄRINGSNÄMNDENS RIKTLINJER FÖR ARBETET MED DET
NÄRINGSLIVSPOLITISKA HANDLINGSPROGRAMMET - JULEV
14.6.2018

Arbetet med revidering av ovan nämnda program ska bl.a baseras på:

Sametingets jämställdhetsprogram
Sametinget vill ha större självbestämmande för det samiska folket. Vi vill ha större
förutsättningar för oss samer att påverka våra liv och samhället runt omkring oss.
Större självbestämmande innebär givetvis ett större ansvar i strävandet mot ett
samhälle där du har lika möjligheter oavsett om du är man eller kvinna.
Diskriminering på grund av kön drabbar både män, kvinnor, barn och unga. Ett
samhälle där möjligheter och förutsättningar på många sätt styrs av vilket kön du
har, begränsar oss alla och våra möjligheter att bygga upp ett hållbart samhälle.
Samisk näringsverksamhet är av tradition en familjeverksamhet. Den kombineras av
olika näringsgrenar såsom jakt, fiske, renskötsel, samiskt gårdsbruk, duodji och
bildkonst m.m. Storsamhällets påverkan och fråntagande av samiska fri- och
rättigheter har gjort att enskilda samiska näringar inte kan ses som familjebärande,
vilket slagit särskilt hårt mot kvinnor och de svagaste i det samiska samhället. I det
samiska samhället har bristen på jämställdhet i viss mån sina särskilda uttryck och
orsaker men slutsatsen är densamma: Vi måste aktivt arbeta för att nå ett jämställt
samhälle. Storsamhällets brist på kunskap och förståelse för det samiska samhället
gör att vi inte kan överlåta sh·ävanden mot jämställdhet till någon annan.

ÅRBEDIEHTU Å.RBBEDIEHTO/AERPIMAAHTOE Sametingets
policydokument för traditionell kunskap,
Vi samer vill leva i ett samhälle där arbediehtu har en central och levande roll samt
är vägledande i vår samhällsutveckling. Genom integrerandet av arbediehh1 på alla
samhällsnivåer skapas ett samhälle som genomsyras av vår samiska tanketradition. ·
Integrerandet av samisk traditionell kunskap innebär att vår samhällsutveckling har
sin bas utifrån våra normer och värderingar, vilket skapar en trygghet på många
plan för oss samer. Årbediehh1 berikar samhällsdebatten för både oss samer och
samhället i stort i många frågor, till exempelvis rörande långsiktigt ekologisk
hållbarhet och biologisk mångfald.
1

Traditionell kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald:
Den biologiska mångfalden utarmas Den snabba utvecklingen av dagens samhälle
har inneburit en hög belastning på naturen och dess biologiska mångfald. Kunskap
om äldre, ofta skonsammare, brukningsmetoder och om jakt och fiske har påverkats
så mycket att den riskerar förloras. Viktiga bärare av denna kunskap är urfolken med
sina traditionella levnadssätt. Internationell uppmärksamhet Internationellt har
denna utveckling uppmärksammats bland annat genom Konventionen om biologisk
mångfald (CBD). Artikel 80) och lO(c) i konventionen handlar om traditionell
kunskap och sedvanebruk. De skyldigheter som följer av artiklarna och tagna
partsmötesbeslut, är bland annat att respektera och bevara traditionell kunskap som
är relevant för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, främja
en bredare tillämpning och kunskapsbärarnas deltagande i processer som rör
genomförandet av CBD och där traditionell kunskap eller sedvanligt nyttjande
berörs. För att underlätta genomförandet på nationell nivå har ramverk antagits av
partsmötet. Viktiga ramverk för denna rapport är Aichimålen, ekosystemansatsen,
arbetsprogrammet om skyddade områden, arbetsprogrammet för nationellt
genomförande av artikel S(j) med en rad frivilliga riktlinjer med mera och
handlingsplanen för hållbart sedvanebruk.

Sametingets Livsmiljöprogram EALLINBIRAS IELLEMBIRÅS/
JIELEMEN BIJRE
Vi samer är ursprungsfolket i Sapmi. Vårt folk har sedan urminnes tider bott i och
förvaltat dess land och vatten med stor respekt och försiktighet. Vi är en del av
landskapet i Sapmi. Våra liv - våra näringar och kulturyttringar - anpassas för att
flexibelt balansera mellan vad naturen kan ge och vad vi kan ta (bruka) utan att
förbruka naturen. Vår djupa relation till naturen är svår att fånga med ord. Att leva i
naturen och att försörja oss direkt på det nahlren kan ge, skapar en omedelbar
relation mellan oss och naturen (djuren, varandra). Vi litar till ett levande
förhållningssätt till Sapmi, vårt hem. Om vi - eller någon annan - förstör nahiren
skadas också vår kulhlY.

- En samisk matvision

Naturens villkor och årstider styr utvecklingen av mattraditionerna. Detta har urfolk
över hela världen gemensamt. Den traditionella mathållningen är en källa till
inspiration och hållbar utveckling. Den samiska maten är central för en levande
samisk kultur och för den samiska identiteten.
Samisk mat har sitt ursprung i en jägar- och samlar kultur som senare övergått till
tamrenskötsel i kombination med jakt och fiske. Matkulturen utmärks av naturliga
säsongsvariationer och styrs av den periodvisa tillgången till ren, älg, fisk, fågel och
småvilt, bär, örter och växter.
Den samiska natursynen tar sig uttryck i varsamma relationer mellan människor,
natur och djur. Den genomsyrar all samisk traditionell kunskap och är vägledande
för all utveckling av samiska näringar. Om naturen förstörs, skadas kulturen.

Sami kulturarbi (Det samiska kulturarvet)
Sametingets definition av samiskt kulturarv: Med det samiska kulturarvet menas det
samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en
svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande
samiska kultur.
Det samiska kulturlandskapet är inte statiskt utan har genomgått stora
förändringar. Frän början var samerna ett jägar-, fiskar- och samlarfolk som senare
övergick till att hålla tamren. Först levde man i intensiv tamrenskötsel med daglig
mjölkning av renkorna för att senare övergå till storskalig extensiv renskötsel med
fokus på köttproduktion.
Samer har även varit fiskare, nybyggare, jordbrukare, sockenlappar med mera.
Därför kan det samiska kulhirlandskapet se mycket olika ut och olika samiska
grupper kan ha sina egna kulturlandskap, ibland inom samma geografiska område. I
det samiska kulturlandskapet finns även spår som inte har lämnats av samer eller
samiska näringar. Det samiska kulturlandskapet ska ses som en helhet som består
av tre komponenter där alla delar behövs för att bilden ska bli komplett. Om
komponenterna betraktas var och en för sig är det inte möjligt att förstå
sammanhanget i kulturmiljön.
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•

Det materiella kulhirarvet innefattar alla fysiska spår i landskapet.

•

Det immateriella kulhirarvet omfattar allt som inte lämnar några fysiska spär;
berättelser, sägner, platser med speciell betydelse och allt annat som någon
måste berätta om. Även traditionell samisk kunskap och de samiska språken
ingår i det immateriella kulturarvet.

•

Det biologiska kulturarvet är den levande delen av kulhirarvet som visar hur
människan har nyttjat naturen.

• SAMETINGETS NÄRINGSPOLITISKA PROGRAM
SÅPMI - EN NÄRINGSMÄSSIG RESURS DNR 2013- 525

Samerna har sedan urminnes tider bott i och förvaltat markerna och vattnet inom det
samiska bosättningsområdet med stor respekt och försiktighet. De traditionella
formerna för samernas näringar har alltid tagit sin utgångspunkt i långsiktighet och
utifrån ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Om de naturliga förutsättningarna sviktade på ett visst område fanns möjligheten att
nyttja alternativa resurser samtidigt som de försvagade resurserna fick återhämta sig.
Samernas språk är ett uttryck för förhållningssättet till naturen och till varandra. Det
är ett nödvändigt redskap vid överföringen av kunskaper från generation till
generation.
Samernas förmåga att klara av förändringar och vidareutvecklas beror på en rad
faktorer. En bärkraftig nahu med biologisk mångfald och ett intakt, sammanhållet
landskap är en av de viktigaste förutsättningarna för en hållbar och långsiktig
vidareutveckling av det samiska samhället.
Naturen utsätts alltmer för slitage och skador som inte kan återställas inom
överskådlig tid. Markerna har förändrats till följd av skogsbrukets utbredning,
vattenkraftsutbyggnader och under senare tid den omfattande gruvbrytningen.
Graden av klimatförändringarna som kan observeras i Sapmi har sedan många år
varit oroväckande. Det samiska samhället har genomlevt många förändringar. Det
samiska folket har dock klarat att möta förändringar utan att kulhuen har försvunnit,
men för varje ingrepp i den nahu som samerna är helt beroende av ökar riskerna att
den samiska kulh1ren utplånas. Det är det övriga samhällets ansvar att respektera
och stödja samisk näring och kultur vilket skulle gynna den samiska
näringslivsutvecklingen.
Ur helhetsperspektivet är det självklart att man riktar uppmärksamheten mot de
underliggande orsakerna till klimatförändringen som t.ex. industrialiseringen,
globaliseringen, livsstilen, konsumtionsvanorna, de fortsatta storskaliga
exploateringarna av nah1rresurserna m.m. En inriktning mot hållbarhet skapar
givetvis obekväma frågor och obekväma förändringar på alla nivåer och i alla
riktningar. Enskilda individer, familjer, företag, myndigheter, regeringar och
världssamfundet har ansvaret för framtidsutvecklingen. Samtidigt kommer många
förändringar vara berikande för samhället och gemenskapen.
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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 organisation som heter NSPA (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 NSPA 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
Kuhrnunen 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 cornmunities 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 fokusornråden:
• 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 näringsdepartementet 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 näringsnämnden 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 näringsnämnderna 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-Kuhnke 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.
Näringsnämndens 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.

SAMETINGET
l\JARlf\IG
Aktiviteter under perioden 2018-04-01-06-15
1.

Näringsavdelningen 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 samisk turism. Sametinget

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedlgkie

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,
ISOF samt Riksantikvarieämbetet) fortskrider. referensgruppen har beslutat om medel för ca. 30 miljoner
kronor (ungefär SO% av tilldelade 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.
Som ett led i arbetet besökte referensgruppen Eldrimner i Ås 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.
4.

OECD se särskild rapport.
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.

S.

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.

Awikelser 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.
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