Anteckningar från gruppdiskussioner
Användarkonferens RBP Arvidsjaur 2018-10-03
Positivt med RBP:

Oändliga möjligheter
RBP används vid samråd; gruvbolag, polis, vindkraft, domstolar
Förenklade samrådsmöten
GPS-positioner till nytta för att visa var renarna är
Bra verktyg att presentera för andra, bra hjälp att visualisera intrång
Bra grundmaterial
Bengt!
Man ska vara offensiv och använda RBP, t.ex. ge ut information utzoomat och visa inzoomat på
samrådsmötet
Samebyn har helhetsbilden, kan långtidsplanera, vara drivande
Kunskapsöverföringen från äldre till de yngre som genom RBP kan lära sig markerna
Bra att både män och kvinnor jobbar med RBP
”Vi är världsmästare på RenGIS” (Jonas Vannar) – inget annat urfolk har det, inte heller Norge och
Finland

Problem:

Tidskrävande, tidsbrist, går i vågor att arbeta med RBP i byn, ibland orkar man inte
Renskogen går före
En prioriteringsfråga
Svårt att nå ut till andra/engagera alla i samebyn, när några få arbetar med RBP finns till och med risk
för utbrändhet, kunniga människor slutar, folk byts ut
Uppdateras för sällan i byn
För komplicerat, för många delar
Man måste vara lite tekniskt kunnig
Måste vara genomtänkt för att göra nytta, viktigt att RBP är aktuell

Förbättringsåtgärder:

Måste bli mer användarvänligt, behövs fler perspektiv när programmet utvecklas, anlita UX-konsult
Webbaserat
Mobilt (=renskötarvänligt), app i telefonen
Ett basic-läge
Central lagring
Mer utbildning efterfrågas: dela upp på nybörjarkurser och fortsättningskurser, mer utbildning för
nya som måste läras upp
Utbildning i presentationsteknik: hur förklara så att mottagaren av RBP förstår?
Exempel på generella texter som man kan utgå ifrån
Informera bättre inom samebyn för att skapa engagemang
Kunna lägga in dokument i RenGIS, t ex samrådshandlingar, något som visar varför en viss skada skett

Ny GIS-plattform?

Alla samtalsgrupper var positiva till en ny GIS-plattform, ett bra sätt att lagra RBP-data och underlätta
arbetet med iRenmark
Alla samebymedlemmar kan gå in och se byns RBP, skapar förhoppningsvis större engagemang
Bra säkerhetsmässigt, vi riskerar inte att tappa materialet
Folk kan jobba på distans med RBP (på annan ort)

Farhågor

Mer jobb
Säkerheten? Risk att andra kan få ta i materialet
Kommentar: En bra RBP som läcker ut är ingen fara, det är inga affärshemligheter – men en bristfällig
RBP betyder att felaktiga uppgifter sprids
Allt kan vändas emot oss
Interna strider inom byn

Om nya avtalet Sametinget – samebyn

Vad krävs för att ”Min iRenmark” ska anses vara levererad?
- Görs inte på en vecka, därför ett tvåårsavtal, måste mogna
- En process som kommer att ta tid, handlar om en viljeinriktning
Vem avgör kvalitetsaspekten?
- Byn ska vara nöjd med resultatet
Vad betyder att ”Sametinget har rätt att följa verksamheten”?
- Att Sametinget tar kontakt och undrar hur det går om inga fakturor kommer in och
det verkar vara stiltje
Samebyarna vill ta hem avtalet och läsa igenom i lugn och ro, vilket Leif lovade på stående fot
Samebyarna kommer att få avtalet för påseende och kommentarer
SSR (Maria B) erbjuder att deras jurist kan läsa avtalet
Avtal behövs, ska inte vara alltför detaljerat
Serverbaserat – vem äger materialet då? Ska man skriva in att RBP är samebyns egendom och därför
inte är offentligt?
OBS! Sametinget behöver få in synpunkter på avtalen i god tid innan årsskiftet (helst före 15
november)
Avtal mellan Sametinget och samebyarna kan skrivas under, när medel till RBP-arbetet är beslutat,
efter årsskiftet (januari 2019)

