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Baiki ja åigi /Plats och tid

Hotell Storforsen, Skajdde, Gåbddesavvun/Bredsel
2018-11-13; kl 08.30 -14.00
2018-11-14; kl 08.30-12.00
2018-11-15; kl 10.00-16.30
2018-11-16; kl 08.30 -14.29

Mearrideaddjit/ Beslutande

Ledamöter enligt bilagda uppropslistor
Lahtut nammaeuorvunlisttuid mielde

Ieza oassevaldi /Övriga deltagande

Siri Persson, calli/ sekreterare

Paragrafåt /Paragrafer

§§ 40- 55

Darkkisteaddji/ Utses att justera

Karin Vannar, Sten Wälitalo

Vuollåifallosat
Underskrifter
calli
sekreterare

sagadoalli
ordförande

c

Justerarens sign

§§ 40-49, 51, 52.11-55

Paulus Kuoljok

.._

~~

sagadoalli
ordförande

Åsa Blind

§§ 50, 52.1-52.11

darkkisteaddji
justerare

Karin Vannar

§§ 40-55

darkkisteaddji
justerare

Sten Wälitalo

~~
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§§ 40 -55

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Darkkastus lea diedihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enlig anslag.

Organa /Organ

Samediggi/Samedigge/Saemiedigkie/Sametinget

Coahkkinbeaivemearri/Sammanträdesdatum

2018-11-13--16

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

~.O.l.~:..l.f. ~J.q ............

Beavdegirjji vurkensadji
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki hcilddahus,Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Vuollciicala/Underskrift

Ju sterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGffiJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljolc åvtehlce

§40

Rahpan
Samedikki åvtehke savva bures boahtima ja rahpa eoahkkima.

§ 41

Lahtuid nammacuorvun

./.

Lahtut eurvojuvvojit nammaeuorvunlisttu nr 1 mielde, 2018-11-13; dii 08.30
31 lahtu leat sajis.

Peter Holmqvist cohkka lahtu Oscar Sedholm sajis
Mariann Lörstrand cohklca lahtu Lars Miguel Utsi sajis
Elisabeth Kråilc cohlcka lahtu Anders Kråik sajis
Carola Fjällström eahldca lahtu Marie Persson Njajta sajis
Nils-Johan Labba cohklca lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Agneta Rim.pi cohkka lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta cohkka lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis

§ 42

Guovtti darkkisteaddji valljen
Marita Stirmerbom evttoha Karin Vann ar darkkisteaddj:in.
Mona Persson evttoha Sten Wälitalo dårkkisteaddjin.
Samediggi mearrida
ah te

Justernrens sign

valljet Karin Vannar ja Sten Wälitalo dårkkisteaddjin.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 40

Öppnande
Sametingets ordförande hälsar samtliga välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.

§ 41

Upprop av ledamöter

./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 1, 2018-11-13; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Mariann Lörstrand ersätter ledamoten Lars Miguel Utsi
Elisabeth Kråik ersätter ledamoten Anders Kråik
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Nils-Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni

§ 42

Val av två justerare
Marita Stinnerbom föreslår Karin Vannar till justerare.
Mona Persson föreslår Sten Wälitalo till justerare.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

utse Karin Vannar och Sten Wälitalo till justerare.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 43

Liigeassit
Åvtehke died:iha ahte stivra lea evttohan liigeassin Prelimineara buseahttaråmmaid 2019
buseahttajahkai man foahkkinjod:ihangoddi saddii lahtuide ja 1. sadjasas lahtuide.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna ahte doarjut dahje hilgut stivrra evttohusa liigeassai
Prelimineara buseahttarammaid 2019 buseahttajahkai.
Lars Jonas Johansson vuosttalda liigeassi gied:ahallama.
Åvtehke died:iha ahte liigeassi ii såhte gied:ahallot go okta lahttu lea vuosta.

Justernrens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok ordförande
§ 43

Eventuella extra ärenden
Ordföranden meddelar att styrelsen lämnat ett förslag till extra ärende Preliminära
budgetramar för budgetåret 2019 vilket presidiet beslutade att skicka ut till ledamöterna och
l:e ersättare.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag att behandla
extra ärendet Preliminära budgetramar för budgetåret 2019.
Lars Jonas Johansson emotsätter sig förslag till extra ärende.
Ordföranden meddelar att förslag till extra ärende inte kan behandlas då en ledamot är emot.

fusterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 44

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Mosuvnnat - beavdaibiddjon

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 44.1

M 530 - Lupiidna- goaradussan duottarsattuide
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 530 Oscar Sedholm ovddidan, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1269
- Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.28
- Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.18
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-05-23-25, § 35.14
Assegiedahalli: Marita Stinnerbom

Såmediggi mearridii miessernånu 23 -25 b 2018, § 35.14, beavdaibidjat assi.

Oscar Sedholm lea golggotmånu 4 b 2017, ovddidan mosuvnna mas son gåibida
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte lupiidna calihuvvo cåhppeslistui.

Stivra mearridii skabmamånu 12- 14 b 2017, § 175.28
ahte

bivda boazod oallolavdegottis cealkåmuSa assis.

Boazodoallolavdegoddi lea gied:ahallan mo5uvnna foahkkimis cuoIJomånu 5 b 2018;
Luonddugåhttendoairnrnahat1 cilge ahte lupiidna lea leavvan olle Ruttii earet Norrbottena
siseatnamii ja duoddariidda davvin. Saddu lea vuolgån Davvi-Arnerihkas. Lupiidna leavva
hirbmat jod anit ja lea dabålas luoddaguorain, ruovderallid guora, gilvvagarddiin ja 5attohis
eatnamis".
Lupiidna vaikkuha negatiivvalaccat biologalas girjaivuhtii. Saddanvugiinis goarida lupiidna
ieza lunddolas sattuid. Dat cuohca eatnama biepmusvuhtii go fiksere nitrogena ja dat cuohca
algosattuide. Pollinearat villjejit lupiinna ovdalii ieza sattuid. Lupiidna såhtta dagahit
allergijaid ja lea mirkkolas olbmuide ja elliide. Lupiidna billista maid fuod:dariid ja
guohtuneatnamiid.
Lupiidna navdojuvvo juo dege dåida gartat invasiiva sladjan Ruotas, muhto ii leat
reglerejuvvon EU:s invasiiva sladjan. EU:s sahttet invasiiva slajat garvit gartamis cåhppeslistui

https://www .naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 44

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Motioner - bordlagda ärenden

Paulus Kuoljok ordfarande
§ 44.1

M 530- Lupinen- ett hot mot fjällfloran
Dokument
- Motion nr 530 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1269
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, § 175.28
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.18
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 35.14
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametinget beslutade den 23 -25 maj 2018, § 35.14, att bordlägga ärendet.

Oscar Sedholm har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget verkar för en svartlistning av lupinen.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.28
att

överlämna ärendet till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behand lat motionen vid möte den 5 april 2018;
Enligt Naturvårdsverket1 är Blomsterlupin etablerad i hela Sverige förutom Norrbottens inland
och norra fjällen. Växten härstammar från Nordamerika. Lupinen är sn abbspridande och vanlig
längs vägar, järnvägar, trädgårdar och "skräpmark".
Blomsterlupin har negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Genom sitt växtsätt
konkurrerar lupinen ut inhemska arter. Den påverkar jordens näringsinnehåll genom
kvävefixering och det påverkar den ursprungliga vegetationen. Dessutom föredrar pollinerare
lupinen framför inhemska blommor. Lupinen är allergiframkallande och giftig för människor
och boskap . Lupinen försämrar kvaliten på foder och betesmarker.
Blomsterlupin räknas som eller riskerar att bli en invasiv art i Sverige, men är inte EU-reglerad
som invasiv art. Inom EU kan invasiva arter undgå svartlistning för att bekämpning av arterna
kommer att utgöra stora kostnader inom staterna (har förekommit i mellaneurop a).

1

https://www.naturvardsverket.se/Amnen/In vasi va-frammande-arter/
Justerarens sign
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COAHKKINlJEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

§ 44

Mosuvnnat - joatkka

§ 44.1

M 530 - Lupiidna- goaradussan duottarsattuide - joatkka

daningo daid leavvama vuostålastin sadda nu stuora olggosgollun ståhtaide (lea dahpåhuvvan
gaska-Eurohpas).
Invasiiva leavvi slajaid vuosttaldeapmi lea davja politihka duohken das ahte saddet go EUreglerejuvvot vai eai. Nu guhka go lupiidna ii navdojuvvo invasiivan EU-vuogadagas, de
fertejit olbmot iefa veahkehit doalaheamis eret lupiinna leavvama. Lupiidna lea saddu mainna
ferte leat varrogas.
Okta vuohki lea ahte laddje lupiirma ovdalgo dat lea saddagoahtån ja aumas laddjet mår)gii
geassebottas. Lea maid buorre laddje mår)ga jagi maIJIJålaga. Lea maid vuohki gaikut 8attuid
eatnamis ja diktit daid goldnat plastihkkabusse siste ija badjel. Jus aigu komposteret de ferte
bures gokeat daid vai siepmanat eai biedgan biekka mielde. Lea maid goansta doalvut gieldda
ruskaduvdnåi daid muhto de ferte maid muitit gokeat daid vai goldnet. Johtolatdoaimmahat
navda lupfuma vearråmus saddw1 infrastruktuvrra suorggis. Jearahallarnat maid
Johtolatdoairnrnahat lea dahkan cehpiiguin cajehit ahte lea vejolas lihkostuvvat lupiirma
javkadernfu1 jus gavdna sattuid arrat ovdalgo <lat leat leavvagoahtån. Leat dattege saddan
maIJggaid jagi soahtat javkadit sattu. Lea leamas vattis oalat javkadit lupiinna jus dat juo lea
saddagoahtån. Lupiinna siepmanat leat hui ceavzilat ja dat såhttet saddat mår)ggaidloht jagiid
boarras. Jus leat buorit eavttut de såhttet lupiidnasiepmanat ceavzit 50-70 jagi. (Sapra m.fl.
2003).2

"EU-mearradus invasiiva slajaid birra bodii fåprnui oddajagimanu 1 b 2015 ja doaibma mota
lahkan riikkas. Lea dårbu mota mearradusaide mat dievasmahttet EU-mearradusa. Raddehus
mii galga bargat lahkarievdadusaiguin ja odda mota mearradusaiguin lea diedihan al1te odda
åigeplåna jelgii galget rnearradusat vålbmanit 2018 geassåi. Luonddugåhttendoaimmahat ja
Mearra- ja cåhceeisevaldi barget buohtalaga mearradusdahkamiin, muhto dasa dårbbasuvvojit
lahkarievdadusat ja danin eai sahte mearradusat doaibrnagoahtit ovdalgo låhkarievdadusat ja
låhkaåsahusat leat boahtån fäpmui. " 3
Luonddugahttendoaimmahat lea ovddasvastideaddji eisevåldi ja valda ainnas vuosta dieduid
das ahte gosa lupiidna lea leavvan dege saddan. www.artpotalen.se dahje
invasivafrarnmandearter@naturvardsverket.se neahttasiidduin lea vejolas registreret
lupiidnagavdnosa. Luonddugåhttendoaimmahat almrnuha maid dilalasvuodaraporttaid amas
invasiiva slajaid birra.
Eanet dieduid ja ravvagiid adda ovddasvastideaddji eisevåldi Luonddugåhttendoaimmahat.

Invasiva arter i infrastruktur, CBM:s skriftserie 98, Jörgen Wissman (Centrum för biologisk mångfald, SLU och
Uppsala universitet), Karin Norlin (Ecocom) och Tommy Lennartsson (Centrum för biologisk mångfald,
SLU och Uppsala universitet)
3 https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/info-mejl/lagesrapport-invasiva-frammandearter/Artiklar-2017/Nya-besked-svensk-forordning/
2

Justerarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

§ 44

Motioner - forts.

§ 44.1

M 530- Lupinen- ett hot mot fjällfloran- forts.
Bekämpning av invasiva arter kan ofta bero på politik om arterna blir EU-reglerade eller inte.
Så länge lupinen inte är en EU-reglerad invasiv art kommer allmänheten att få hjälpa till att hålla
undan den. Lupinen är en växt som ska hanteras försiktigt. Ett tillvägagångssätt är att slå
lupinen innan den hunnit fröa sig och gärna slå flera gånger under en växtsäsong. Man ska
gärna återkomma under flera säsonger och slå bort det som växt upp från fröna i marken. Man
kan även dra upp plantor och lägga dem i sluten plastpåse för att ruttna. Om de, i undantagsfall
komposteras, måste de täckas ordentligt så att inte frön blåser iväg. Man kan även lämna
lupinen på kommuners återvinningshantering men också då under förutsättning att de ska
täckas eller lämnas ruttnade. Trafikverket betecknar blomsterlupinen som den besvärligaste
växten att bekämpa inom infrastrukturen. Intervjuer som Trafikverket gjort med olika
nyckelpersoner på myndigheter har visat att det har lyckats med bekämpning om man hittat
plantor på tidigt etableringsstadier och plantorna inte hunnit sprida ut sig. Det har också krävts
bekämpning under flera års tid. Det har varit svårt att helt bekämpa blomsterlupinen om det är
för utbrett område av växterna. Frön av blornsterlupin besitter en långlivad fröbank och har
förmågan att gro i årtionden. Vid optimala förhållanden kan blomsterlupinens frön förbli
livskraitiga 50-70 år (Sapra rn.fl. 2003).2
"EU-förordningen om invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015 och gäller
som svensk lag i landet. Som ett komplement till EU-förordningen behövs svenska
bestämmelser.
Regeringskansliet, som är ansvariga för att ta fram lagändringar och en ny svensk förordning,
har meddelat att enligt en ny tidplan ska dessa bestämmelser vara på plats sommaren 2018.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten arbetar parallellt med att ta fram
föreskrifter, men då föreskrifterna är helt beroende av lagändringarna och den svenska
förordningen kommer föreskrifterna att kunna vara på plats först efter att lagändringar och
förordningen trätt i kraft." 3
Naturvårdsverket är ansvarig myndighet och tar gärna emot information om var
Blornsterlupinen tagit plats. Man kan registrera fyndet på www.art:potalen.se eller
invasivafrarnmandearter@naturvardsverket.se Naturvårdsverket publicerar även
lägesrapporter om invasiva främmande arter.
För mer information och råd får man vända sig till den ansvariga myndigheten
Naturvårdsverket.

2

1nvasiva arter i infrastruktur, CBM:s skriftserie 98, Jörgen Wissman (Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala
universitet), Karin Norlin (Ecocom) och Tommy Lennartsson (Centrum för biologisk mångfald,
SLU och Uppsala universitet)
3
https ://www .naturvardsverket.se/N yheter-och-pressm eddelanden/in fo-m ej Vlagesrapport-invas iva-framman de-arter/Artiklar2017/Nya-besked-svensk-forordning/
Justerarens sign
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§ 44

Mosuvnnat - joatkka

§ 44.1

M 530 - Lupiidna- goaradussan duottarsattuide - joatkka

Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte ev ttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
Håkan Jonsson ja Torkel Stångberg reservereba evttohusa vuosta ja doarjuba mosuvnna.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Josefina Skerk evttoha maIJidit as.Si dassago mo.5uvdnaovddideaddji lea b oahtan.
Åvtehke evttoh a giedahallat dan as.Si rnal)IJel dan dievasfoahkkimis.
Åvtehke diediha ahte as.Si giedahallo maIJIJ el § 52 Mosuvnnat.
ÅS.Si giedahallo 2018-11-16; dii 14.20
Sagad oalli loahpaha <liga.Stallarna.
Sagadoalli bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Sam ediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justemrens sign

mo.5uvdna dasto lea vastiduvvon.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

§ 44

Motioner - forts.

§ 44.1

M 530 - Lupinen- ett hot mot fjällfloran- forts.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att därmed är motionen besvarad.
Håkan Jonsson och Torkel Stångberg reserverar sig mot förslaget och yrkar på bifall.

Styrelsen foreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Josefina Skerk föreslår att ärendet bordläggs tills motionären är på plats.
Ordföranden föreslår att ärendet behandlas senare under detta plenum.
Ordföranden meddelar att ärendet behandlas efter § 52 Motioner.
Ärendet behandlas 2018-11-16; kl 14.20
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag .

Sametinget beslutar
att

]usterarens sign

Pt

fJ 5W

motionen därmed är besvarad.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 45

Stivrra ja låvdegottiid cilgehusat dievascoahkkimii- beavdaibiddjon assi

./.

Åssegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 54.5
- Stivrra ja lavdegottiid cilgehusat guovvamanu rajes 2018 - Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 95.2
- Stivrabeavdegirji 2018-05-23-25, § 36

Samediggi mearridH miessemånu 23-25 b 2018, § 36, beavdåibidjat assi.

Stivra mearridii cuoIJomårlu 11 - 13 b 2018, § 54.5
ahte

gieå:ahallat assi telefunfoahkkimis CUOIJOIDWU 27 b.

Stivra mearrida
ahte

ovddidit stivrra ja lavdegottiid cilgehu said dievasfoahkkimii.

Stivra evttoha Samediklci mearridit
ahte

bidjat cilgehusaid assebåhpiriidda.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Å vtehke loahpaha diga8tallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe stivrra evttohusa bidjat assi
assebåhpiriidda ja gavnnaha ahte Sarnediggi dohkkeha stivrra evttohusa ahte bidjat assi
assebåhpiriidda.
Samediggi mearrida
al1te

fustemrens sign

bidjat Cilgehusaid assebåhpiriidda.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok ordförande

§ 45

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum - bordlagda ärenden

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 54.5
- Styrelsen och nämndernas redovisningar för perioden februari 2018 - Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 95.2
- Styrelseprotokoll 2018-05-23-25, § 36

Sametinget beslutade den 23-25 maj 2018, § 36, att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 54.5
att

behandla ärendet på telefonsammanträdet den 27 april.

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga redovisningarna till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
att lägga redovisningarna till handlingarna och finner att Sametinget godtagit
styrelsens förslag att lägga redovisningarna till handlingarna.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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lägga redovisningarna till handlingarna.
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 46

Stivrra ja lavdegottiid Cilgehusat dievasfoahkkimii

./.

Åssegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 159 .5
- Stivrra ja lavdegottiid cilgehusat gaska! miessemånu - golggotm anu 2018

Stivra mearrida
ahte

ovddidit stivrra ja lavdegottiid cilgehusaid dievasfoahkkimii.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

bidjat cilgehusaid assebahpiriidda.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Oscar Sedlwlm boahta sadjasis
Krihke Kristina Nordling cohkka lahtu Christina Åh.ren sajis
Peter Holmqvist cohklca lahtu Mona Persson sajis
Åvtehke diediha ahte juohke lahttu oazzu njeallje (4) minuvtta satnevuoru njeallje (4) geardde.
Coahkkin botkejuvvo 2018-11-13dii14.00 - 2018-11-14 dii 08.30 .
./ .

Lahtut eurvojuvvojit nammaeuorvunlisttu m 2 mielde, 2018-11-14; dii 08.30
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi cohlclca lahtu Oscar Sedholm sajis
Carola Fjällström eohkka lahtu Marie Persson Njajta sajis
Nils-Johan Labba cohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Peter Holmqvist cohlcka lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta cohlclca lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Anja Fjellgren Walkeapää cohkka lahtu Jan Persson sajis
Krihke Kristina Nordling cohkka lahtu Christina Åhren sajis
Åvteh ke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Ju sterarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 46

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 159.5
- Styrelsen och nämndernas redovisningar för perioden maj - oktober 2018

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

lägga redovisningarna till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Oscar Sedholm återinträder
Krihke Kristina Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Mona Persson
Ordföranden meddelar att varje ledamot erbjuds tal fyra (4) minuter vid fyra (4)
tillfällen.
Ajournering 2018-11-13 kl 14.00- 2018-11-14 kl 08.30 .
./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 2, 2018-11-14; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Nils-Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Jan Persson
Krihke Kristina Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

]ustemrens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 46

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Stivrra ja låvdegottiid cilgehusat dievasfoahkkimii - joatkka

Samediggi mearrida
ahte

bidjat Cilgehusaid assebahpiriidda.

Katarina Sevä eohkkti lahtu Stefan Mikaelsson sajis

Åvtehke evttoha molsut assevuoru - ahte § 51 Guorahallan jienastanvejolasvuodaid
buorideami birra Samediggevålggaid oktavuodas, giedahallojuvvo dål
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut åvtehke evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha åvtehke evttohusa.
Assi § 51giedahallojuvvo2018-11-14 dii 08.55.

fusterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum - forts.

Sametinget beslutar
att

lägga redovisningarna till handlingarna.

Katarina Sevä ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson
Ordföranden föreslår ändrad turordning - att § 51 Utredning om förbättrade möjligheter
att rösta vid Sametingsval behandlas nu.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag
och finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag.
Ärendet§ 51behandlas2018-11-14 kl 08.55.

f usterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 47

Interpellasuvnnat ja vastadusat
Assegirjjit
- Interpellasuvdna ja vastadus § 47

1. Lars Jon Allas

- Samefoanda ja rudaid h alddaseaprni

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke evttoha radjat interpellafovrma ja vastadusa assebclhpiriidda.
Åvtehke bidja ovdan proposifovnna dohkkehit dehe hilgut Åvtehke evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha åvtehke evttohusa.
Samediggi mearrida

ahte

radjat interpellasuvnna ja vastadusa assebclhpiriidda.

Fia Kaddik eohkti lahtu Lars jon Allas sajis
Katarina Sevä eohkkti lahtu Stefan Mikaelsson sajis

Ju sterarens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 47

Interpellationer och svar
Dokument
- Interpellation och svar § 47

1. av Lars Jon Allas
- Om Samefonden och förvaltning av medel

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden föreslår att interpellationen och svaret läggs till handlingarna.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för ordförandens förslag
och finner att Sametinget godtagit ordförandens förslag.

Sametinget beslutar
att

lägga interpellationen och svaret till handlingarna.

Fia Kaddik ersätter ledamoten Lars jon Allas
Katarina Sevä ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson

fusterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 48

Ekonomalas buorit Såmedikki luohttåmusolbmuide

./.

Assegirjjit
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2010-10-26-28 § 54
Mearradus Samedikki luohttamufolbmuid matkkiid ja buhtadusaid birra
Stivrabeavdegirji 2014-01-21--23, § 3.5
Stivrabeavdegirji 2017-05-23, § 83
Stivrabeavdegirji 2017-08-31, § 122
Stivrabeavdegirji 2017-09-12--13, § 128
Stivrabeavdegirji 2017-10-04-05, § 142
Stivrabeavdegirji 2018-01-15-17, § 4
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 161
Evttohus
Assegiedahalli: Peter Engström

Odastit Såmedfäki luohttåmusolbmuid matke- ja buhtadusmearradusa.

Stivra evttoha Samedikki mearridit

./.

ahte

dohkkehit Såmedikki luohttamusolbmuid ekonomalas buriid mildosa jelgii.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Ingrid Inga evttoha måhcahit assi.
./.

Lars-Jonas Johansson ovddida liigeevttohusa mildosa jelgii.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Å vtehke diediha ahte måhcahanevttohus galga Såmediggeortnega § 56 jelgii biddjot
jienasteapmåi vuosttamuzfan. Jus assemahcahanevttohusa hilgojuvvo de biddjo stivrra
evttohus ja dasto Lars Jonas Johanssona liigeevttohus ovdan.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut Ingrid Inga evttohusa måhcahit
assi, ja gavnnaha ah te Såmediggi doarju Ingrid Inga evttohusa måhcahit assi.
Samediggi mearrida
ahte

rnåhcaha assi.

Britt Sparroclc boahtti sadjasis
Mari-Louise Boman cohklca lahtu Marie Persson Njajta sajis
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok ordförande

§ 48

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2010-10-26-28 § 54
Förordning om resor och ersättningar för förtroendevalda i Sametinget
Styrelseprotokoll 2014-01-21--23, § 3.5
Styrelseprotokoll 2017-05-23, § 83
Styrelseprotokoll 2017-08-31, § 122
Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, § 128
Styrelseprotokoll 2017-10-04-05, § 142
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 4
Styrelseprotokoll 2018-10-09- 12, § 161
Förslag
Föredragande: Peter Engström

Revidering av Förordning om resor och ersättningar för förtroendevalda
i Sametinget.

Styrelsen föres lår Sametinget besluta

./.

att

anta Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart

Ingrid Inga yrkar om återremiss av ärendet.
./.

Lars-Jonas Johansson lämnar tilläggsförslag enligt bilaga.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att yrkande om återremiss ska p rövas först i enlighet
§ 56 Sametingsordningen. I det fall yrkandet om återremiss förkastas prövas
styrelsens förslag och därefter Lars Johan Johanssons tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Ingrid Ingas yrkande
Om återremiss och finner att Sametinget godtagit Ingrid Ingas yrkande om återremiss.

Sametinget beslutar
att

återremittera ärendet.

Britt Sparrock återinträder
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
]usterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 49

Dievascoahkkinbaikkit 2019
Assegirjjit
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2017-10-03-05, § 27
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 172

Samediggi mearridii golggotmå.nu 3 -5 beivviid 2017, § 27
ahte

dohkkehit cuovvovas dievasfoahkkinplå.na 2018-2021 jagiide:
jagi 2018

jagi 2019

ahte

vahkku 6
vahkku 21
vahkku 46

guovvamanu 5-9 b
guovvamanu 6 b 100-jagi avvudeapmi
miessemanu 22-24 b
skåbmamanu 13-15

vahkku 8
vahkku 21
vahkku 48

guovvamanu 19-21 b
miessemanu 21- 23 b
skåbmamanu 26-28 b

Staare
Saadteskenjuana
Gåbddesavvun

jagi 2019 dievasfoahkkirnat galget leat euovvovas leanain: Norrbottenis,
Västerbottenis, Jämtlå.nddas
jagi 2020

vahkku 8
vahkku 22
vahkku 48

guovvamanu 18-20 b
miessemanu 26 - 28 b
skabmamanu 24- 26 b

ahte

jagi 2020 dievasfoahkkirnat galget leat cuovvovas leanain: Norrbottenis,
Västerbottenis, Jämtlå.nddas

ahte

2020 jagi dievasfoahkkimiin såhtta sirdit rnuhtuna nu ahte lea oktanis 2020 jagi
parlamentarihkkarkonferå.nssa lagidemiin,
jagi 2021

vahkku 8
vahkku 35
vahkku 48

guovvamanu 23-25 b
borgemanu 30 b-eakeamanu 1 b
skabmamanu 30 b -juovlamanu 2 b

Giron

ahte

delegeret stivrii ahte ekonomiijadili vuodul mearridit djevaseoahkkinbaikkiid go
dusse guovllut leat mearriduvvon,

ah te

stivra ilnunuha cakeadievasfoahkkimis jagj ovdal gos boahttevas jagi
dievaseoahkkimat galget dollojuvvot.

ahte

2019-2021 åigodagas galga dievaseoahkkin lagiduvvot Västemorrlandda guovllus
dege Ruotas mudui juobe oktii ge,

]usterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 49

Sammanträdesorter för plenum 2019
Dokument
- Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 27
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 172

Sametinget beslutade den 3 -5 oktober2017, § 27
att

fastställa samm anträdesplan för plenum år 2018-2021 enligt nedan:
år 2018

år 2019

att

vecka 21
vecka 46

5-9 februari
6 februari 100-års firande
22-24 maj
13-15 november

vecka 8
vecka 21
vecka 48

19-21 februari
21-23 maj
26-28 november

vecka 6

Östersund
Saxnäs
Bredsel

2019 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland
år 2020

vecka 8
vecka 22
vecka 48

18-20 februari
26 - 28 maj
24- 26 november

att

2020 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland

att

någon av 2020 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med 2020 års parlamentarikerkonferens,
år 2021

vecka 8
vecka 35
vecka 48

23-25 februari
30 aug-1 september
30 november-2 december

Kiruna

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
sammanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år.

att

under perioden 2019-2021 ska områdena Västernorrland och övriga Sverige användas
minst en gång,

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 49

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Dievascoahkkinbaikkit 2019-joatkka

ahte

lassin dievasfoahkkinbeivviide rehkenastojit beaivvit rnatkkosteapmåi
dievasfoahkkirniidda ja mmirnusat okta beaivi bellodatfoahkkirnii,

ahte

oktii mandåhttaaigodagas 2018-2021 galga okta dievasfoahkkin lagiduvvot
Västernorrlanddas dahje Ruotas mudui, ii ge Norrbottenis, Västerbottenis dege
Jämtlånddas.

Stivra mearrida
ahte

jagi 2019 dievasfoahkkinbåikkit leat;
vahkku8

guovvarnånu 19 - 21 b

Orrestaare

vahkku 21

miessemånu 21 - 23 b

Deardna

vahkku48

skabmarnånu 26 - 28 b

H apåråndi

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

bidjat dieduid assebahpiriidda.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviae

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidja dieduid assebahpiriidda.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Sammanträdesorter för plenum 2019 - forts.

att

utöver plenumsdagarna tillkommer resdagar dels till plenum och dels från plenum
samt minst en dag till partiöverläggningar,

att

n ågon gång under mandatperiodens år 2018-2021 skall ett plenum förläggas till
Västernorrland och ett plenum förläggas till övriga Sverige, istället för Norrbotten,
Västerbotten eller Jämtland.

Styrelsen beslutar
att

sarnrnanträdesorterna år 2019 för plenum är;
vecka 8

19 - 21 februari

Örnsköldsvik

vecka 21

21-23 maj

Tärnaby

vecka 48

26 - 28 november

Haparanda

Styrelsen foreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 50

./.

Sarni duohtavuoda ja seanadankommisuvdna
Assegirjjit
- M 417 Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällströrn, Helena Dådring ovddidan
2011-02-23, dnr 2012-415
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2013-02-19--21, 110.27
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2013-10-22--24, § 22.15
- Dievaseoahkkinbeavdegirji 2014-05-20--21, § 26.1
- Stivrabeavdegirji 2015-06-15--17, § 147
- Stivrabeavdegirji 2016-11-01, § 186
- Cuovvolaneoahkkin 2017-01-18
- Stivrabeavdegirji 2017-01-24, § 29.3
- Parlarnentarihkkarkonferanssa cealkamus 2017-02-07 Tråantes
- Stivrabeavdegirji 2017-04-10-12, § 78
- Stivrabeavdegirji 2017-11-13- 15, § 172.3
- Bovdehus 2018-01-25 euovvolaneoahkkimii 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Stivrabeavdegirji 2018-02-08, § 43
- Stivrabeavdegirji per capsularn 2018-02-26, § 45
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 65
- Stivrabeavdegirji 2018-04-27, § 101s
- Stivrabeavdegirji2018-06-12 - 14, § 124
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 163
- Duohtavuodakommisuvnna bargojoavkku SWOT-guorahallan 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- DO muitonotåhtta 2016-10-25-26, dnr 1.2.6-2018-179
Assegiedahalli: Per-Olof Nutti

Stivra mearridii guovvamanu 11-13 b 2018, § 172.3
ahte

fämohuhttit stivramearradusa 2017-04-10-12, § 78

ahte

lasihit bargojovkui Simon Wetterlunda,

ahte

Simon Wetterlund oazzu ovddasvastadusa gohceut eoahkkimiidda.

Paragrafa darkldstuvvo dalckavide

Såmi duohtavuodakommi8uvnna euovvolaneoahkkin planejuvvui njukcamanu 6-7 beaivcli 2018.
Såmi duohtavuodakommi8uvnna bargojoavku lei bivdan maJ:Jidit euovvolaneoahkkima
daningo Vealahanåittardeaddji (DO) raporta ii leat vel almmuhuvvon ja go ledje nu unnan
olbmot ilmmuhan eoahkkimii.

Justernrens sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordförande

§ 50

./.

Samisk sannings- och försoningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.l
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 -13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § lOls
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25-26, dnr 1.2.6-2018-179
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutade den 11-13 februari 2018, § 172.3;
att

upphäva styrelsebeslut 2017-04-10-12, § 78

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Uppföljningsmöte angående samiska sanningskommission är planerad till den 6-7 mars 2018.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sanningskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.

Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 50

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Såmi duohtavuoda ja seanadankommisuvdna - joatkka
Stivra rnearridii guovvamånu 8 b 2018, § 43
ahte

gohceut stivrajodiheaddji våldit oktavuoda bargojoavkku
coahkkinovddasvastideddjiin,

ahte

dahkat per capsulam mearradusa assis.

Stivra mearridii per capsulam guovvamånu 26 b cadahit euovvolanfoahkkima plånaid rnielde.

Cuovvolanfoahkkimis njukeamånu 6-7 b ovdanbuvttii bargojoavku iezas SWOT-guorahallama
ja lei digastallan boahttevas barggu birra.
Dåla bargojoavkku mandahtta loahpahuvvo go jurddadokumeanta garvåna vuosttas
jahkebealis 2018. Odda bargojovkui evttohuvvojit 4 (njeallje) lahtu; okta stivrra bealis, okta
opposiSuvnna bealis ja guovttis såmi riikkaorganisasuvnnaid bealis. Loahpalas mearrådusas
das valda stivra ee. buseahttadili vuodul.

Ma1JIJel eoahkkima organisasuvnnaiguin ja bellodagaiguin duohtavuodakommifovnna assi
birra de oaivvilda Jan Rannerud ahte;
Lea hirbmat dehalas ahte assiin eat sat adjan muhto ahte dat ovddiduvvo kulturdepartementii
vai råddehus dainna bargagoahta, eareliiggånit go diehtit ahte Stahtaraddi Km1hke lohka
iefaset vuordit Sårnedikki vastadusa.
Samediggi lea ovttas ieza samedikkiiguin Tråantes cealkån ahte lea stahta lagas ovttasbarggus
samedikkiin mii asaha duohtavuodakommisuvnna. Samedikkit leat danin juo mearridan
gåibidit duohtavuodakommi8uvnna asaheami. Norgga ja Suoma såmedikkit leat euvvon dån
ravvaga ja leat danin ollen rniha guhkkelii assiin. Fuomasan veara lea ah te dat lea rava maid
Eurohparadi raddeaddi lavdegoddi lea buktan njealjat cealkårnusas Ruotas birra - rnii lea
dohkkehuvvon geassemånu 22 b 2017.
Lavdegoddi calla, " Ålggahit, ovttasradiid samiiguin duohtavuoda- ja soabadanproseassa mii
darkilit valda ovdan rihkkurniid såmiid oJmmosvuoigatvuodain mat lea dahpåhuvvan ja loktet
didolasvuoda sin birra oppalaceat servodagas."
Stivra mearridii cuol)omanu 11 - 13 b 2018, § 65
ahte

giedahaJlat assi foahkkimis

ah te

giedahallat assi dievasfoahkkimis miessemånus 2018.

]usterarens sign

CUOI)OillclnU

17 (68)

27 b,

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

§ 50 Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet
enligt planering.

Vid uppföljningsmötet den 6-7 m ars presenterades arbetsgruppens SWOT-analys och
Diskussion om det framtida arbetet.
Den nuvarande arbetsgruppens mandat upphör i och med att idedokumentet färdigställts
under första halvåret 2018.
Den nya arbetsgruppen föreslås bestå av 4 (fyra) ledamöter; en från styrelseblocket, en från
oppositionen och två led amöter från de samiska riksorganisationerna.
Det slutliga beslutet tas av styrelsen med hänsyn bl a till budgetläget.

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om sanningskommission
ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsm ål föra frågan till kultur departem entet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrund av Statsråd Kunhkes uttalade om att man
väntar in Sametingets svar.
Samtinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i n ära
samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen och
därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om Sverige antaget den 22 juni 2017.
Kommitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan m ed samerna, en sannings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga rättigheter i det
förgångna och ökar m edvetenheten om dem i samhället som helhet."

justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

§ 50 Såmi duohtavuoda- ja seanadankommiSuvdna - joatkka
Stivrii ii leat addon idecalus bar gojoavkkus dege raporta DO:s.
Stivra mearridii cuoIJornånu 27 beaivvi 2018, § x
ahte

giedahallat assi viidaseappot daningo bargojoavku ji leat vuos ovddidan idecallosa
stivrii.

Stivrasagadoalli lea sagad oallirnearradusa b okte m earridan ahte Isak Utsi galga callit raportta.
Stivra mearridH geassemånu 12-14 beivviid 2018, § 124
ahte

goh ccut halddahusa vålbmet evttohusa mas gaibida aigeplåna boahttevas bargui,

ahte

stivrasagadoalli ja Jan Rannerud oassålastiba råddadallamiin Vealahanaittardeddjiin.

DuohtavuodakornmiSuvnna bargojoavku ovddidii SWOT-raportta cakcarnånus 2018.

Stivra mearrida
ahte

bovdet siviila sårni servodaga raddadallarrliidda juovlarnånu 13 beaivvi sagastallan
dihte boahttevas barggu,

ahte

juovlamånu stivrafoahkkimis nammadit r eferånsajoavkku mii lea eadnon stivra
duohtavuoda- ja seanadankomrni5uvnna barggus.

Stivra evttoha dievascoahkkima mearridit
ahte

bidjat dieduid assebåhp iriidda.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavicte

]usterarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 50

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

Inget idedokument från arbetsgruppen eller rapport från DO har överlämnats till styrelsen.
Styrelsen beslutade den 27 april 2018, § x
att

bereda ärendet vidare beroende att idedokurnentet från arbetsgruppen inte har
överlämnats till styrelsen.

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut beslutat att Isak Utsi ska sammanställa
rapporten.
Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 124
att

uppdra till kansliet bereda förslag till hemställan med tidsplan för det
fortsätta arbetet,

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

Styrelsen beslutar
att

kalla till samråd med det civila samiska samhället den 13 december
för att diskutera det fortsatta arbetet,

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskornmissionen.

Styrelsen foreslår plenum besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
Justerarens sign
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 50

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Såmi duohtavuoda- ja seanadankommisuvdna - joatkka
Åvtehke diediha ahte juohke lahttu oazzu njeallje (4) minuvtta satnevuoru njeallje (4) geardde.

Åsa Blind åvtehke
Katarina Paifa Koslcinen cohklca lahtu Paulus Kuoljolc sajis
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposifovnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnal1a
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

bidjat dieduid assebåhpiriidda.

19 (68)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Samisk sannings- och försoningskommission -forts.
Ordföranden meddelar att varje ledamot erbjuds en talartid på fyra (4) minuter
vid fyra (4) tillfällen.

Åsa Blind ordförande
Katarina Parfa Koskinen ersätter ledamoten Paulus Kuoljok
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Justernrens sign
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Paulus Kuoljok åvtehke

§ 51

./.

Guorahallan jienastanvejolasvuodaid buorideami birra Såmediggevilggaid
oktavuodas
Åssegirjjit
- Valgalavdegotti beavdegirji 2017-06-15--16, §§ 9-10
Valgalavdegotti beavdegirji 2017-08-27, - 28, § 9
Vålgalavdegotti beavdegirji 2017-10-24, §§ 12, 15
Valgalavdegotti beavdegirji 2018-03-19--21, § 6
Valgalavdegotti beavdegirji 2018-05-22, § 17
Vålgalavdegotti beavdegirji 2018-08-29-30, § 24
Vå.lgalavdegotti beavdegirji 2018-09-19 -20, § 36
Valgalavdegotti beavdegirji 2018-09-28, § 42
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 168
Rievdadusat mearradusain Samediggevalggaid ektui- loahpparevideren 180928
Assegiedahalli: Lars Miguel Utsi

Valgalåhka mil bodii fåpmui 2015:s muhto mii doaibmagodii easkka jagi 2018 valggain,
mielddisbukta ee. ahte mandåhttajuohkima njuolggadusat rievdaduvvojit nu ahte valgaboadus
fadda eanet riikkaproposunålan. Vuosttas divfäuvdna vuoliduvvo 1,4:s 1.2 radjai.
Vålgalavdegoddi mearridii golggotmanu 24 beaivvi 2017, § 12:s ahte rievdadit
diviSuvdnafaktora 1,4:s 1,2:ii, ja ahte ain bargat ja cielggadit got såhtasii alkidahttit
jienastanvuogi, ee.:
1. oktiiheivehit såmediggevålggaid riikkabeaive-, gieldda-ja eanadiggevalggaiguin,
2. vejolasvuoda jienastit ovdagihtii/johtti jietnavuoståivaldin,
3. vejolasvuoda ålkidahttit reivejienasteami,
Buohtastahttit Norgga ja Su oma samedikkiid vålgavugiiguin ja addit doarjaga Valgalavdegotti
evttohussii vurket jienastuslogu dieduid/persovdnadieduid, joatkit barggu das ahte evttohasat
ovddiduvvojit aiggebåle, ahte diedihit stivrii ahte valgalavdegoddi åigu cielggadit ja vålbmet
namuhuvvon assiid odda samediggevålganjuolggadusaid ektui ja vålbmet assi miessemanu
dievaseoahkkirnii 2018.
Stivra lea vålgalavd egotti evttohusa vuodul juovlamånu 20-21b2017, § 207 rnearridan callit
Kulturdepartementii ja doarjut Vålgaeisevå.lddi evttohusa al1te rievdadit
jienastuslogudieduid/persovdnadieduid vurkkodeami njuolggadusaid.

Valgalavdegoddi mearridii njukcamånu 19--21b2018, § 6 ahte gohcfot sagadoalli valdit
ovddasvastadusa loahpahit guorahallama got buoridit jienastanvejolasvuodaid
såmediggevalggain ja bidjat dan ovdan lavdegoddai buori aiggis ovdal Samedikki
dievaseoahkkima skabmamanu 13-15 beivviid 2018, ahte evttohit Såmi Parlamentåralas Radi
ålggahit cielggadeami Suoma, Norgga ja Ruota samediggevalggaid buohtalastima birra, ja ahte
lavdegoddi boahtte foahkkimis mearrida viezfat dieduid sårnedikkiid vålgalavdegottiid rolla ja
barggu birra Suomas ja Norggas.
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Paulus Kuoljok ordforande

§ 51

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2017-06-15--16, §§ 9-10
Valnämndens protokoll 2017-08-27, - 28, § 9
Valnämndens protokoll 2017-10-24, §§ 12, 15
Valnämndens protokoll 2018-03-19--21, § 6
Valnämndens protokoll 2018-05-22, § 17
Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 24
Valnämndens protokoll 2018-09-19-20, § 36
Valnämndens protokoll 2018-09-28, § 42
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 168
Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget slutrevidering 180928
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Vallagen som trätt i kraft 2015 men som tas i bruk först vid valen 2018 innebär bl a att reglerna
för mandatfördelningen ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat. Första
divisionen sänks från 1,4 till 1.2.
Valnämnden beslutade den 24 oktober 2017, § 12 att ändra divisionsfaktom från 1,4 till 1,2, att
arbeta vidare med och utreda alternativ för enklare röstningsförfarande:
1. samordning av sametingsvalet med riksdags-, kommunal- och landstingsvalet,
2. förtidsröstningsmöjligheter/ambulerande röstmottagning,
3. möjlighet att förenkla brevröstningsförfarandet,
jämföra med valförfarandet för sametingen i Norge och Finland, och att ge stöd för
Valmyndighetens förslag att regelverk för lagring av röstlängd/personuppgifter,
att arbeta vidare med åtgärder för att kandidatförklaringar lämnas i tid, att meddela styrelsen
att valnämnden avser utreda och bereda ovan nämnda frågor
om nya regler för
sametingsvalet och att bereda ärendet för behandling av plenum i maj 2018.
Styrelsen har på förslag av valnämnden den 20-21 december 2017, § 207 beslutat att tillskriva
Kulturdepartementet och tillstyrka hemställan från Valmyndigheten om ändringar i regelverk
för lagring av röstlängd/personuppgifter.

Valnämnden beslutade den 19--21mars2018, § 6 att uppdra åt ordföranden att ansvara för att
utredningen om förbättrade möjligheter att rösta vid sametingsvalen slutförs och föreläggs
nämnden i god tid före Sametingets plenum den 13-15 november 2018, att föreslå att Samiskt
parlamentariskt råd tillsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i Finland, Norge,
och Sverige, och att nämnden vid nästa möte beslutar om inhämtande av information om
sametingens valnämnders roll och arbete i Finland och Norge.
Valnämnden beslutade den 22 maj 2018, § 17 att uppdra åt ordföranden att ansvara för att
utredningen slutförs och förelägga nämnden ett förslag som kan behandlas i god tid före
Justerarens sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
2018-11-13-16

Guorahallan jienastanvejolasvuodaid buorideami birra Såmediggevalggaid
oktavuodas
Vålgalavdegoddi mearridii miessemanu 22 b 2018, § 17 ahte gohceut sagadoalli våldit
ovddasvastadusa loahpahit guorahallama ja bidjat ovdan evttohusa lavdegoddåi buori aiggis
ovdal Såmedikki dievasfoahkkima skabrnarnanu 13-15 beivviid 2018, ja ahte lahtut våldet
ovddasvastadusa ahte såmediggebellodagaid oainnut viZfojit ja Cilgejuvvojit boahtte
foahkkimis.
Vålgalavdegoddi lea foahkkimis borgemanu 29-30 b 2018, § 24, valdån oasi sagadoalli
promemoria-evttohusas, cuigen gokko lea dårbu rievdadit ja lasihit ja mearridan gohceut
sagadoalli ja hålddahusa joatkit giedahallamis assi.
Valgalavdegoddi lea foahkkimis cakeamanu 19-20 b 2018, § 36, valdan oasi sagadoalli
rievdadanevttohusain promemorias, ja aigu dahkat mearradusa loahpalas rievdadusaid birra
ieza foahkkimis.
Sagadoalli bidja ovdan evttohusa promemoria loahpalas rievdademiin Såmediggevålggaid
rnearradusaid rievdadeami birra, namalassii:
•
ahte ovddasvastadus valdit vuosta jienaid, lohkat jienaid ja dahkat rnandå.httajuogadeami
sirdojuvvo leanastivrras ja biddjo fas Såmediggåi,
•
ahte Samedikki vålgalavdegoddi iska assiid mat gusket såmi jienastuslogu ilmmuhemiide,
•
ahte vålgalavdegoddi oazzu dahkat rievdadusaid jus dat gavnnal1a ahte rnuhtun lea vearu
akkaid vuodul sihkkojuvvon dahje calihuvvon jienastuslohkui,
•
ahte son guhte atna ahte prelimineara jienastuslohku lea vearrut oa2zu Sarnedikki
vålgalavdegottis calalaceat gaibidit logu rievdaduvvot,
•
ahte son guhte lea ilmmuhan iefas, gåibidan rievdadusa dahje lea sihkkojuvvon
jienastuslogu s galga dakkavide oazzut diedu vålgalavdegotti mearradusa birra, ja galga beassat
gåibidit mearradusa rievdaduvvot golmma vahkku sisa IDCU)l)elgo lea OZZon diehtit
rnearrå.dusa,
•
ahte valljejeaddjit galget, lassin vålgalanja- ja reivejienasteapmai, oazzut vejolasvuoda
jienastit vålgabaikki lanjain ovdal vålgabeaivvi dahje dan beaivvi, dahje johtti jietnavuoståivåldi
bokte,
•
al1te ovdagihtiijienasteapmi alga åramusat gavccinuppelogåt beaivvi ovdal vålgabeaivvi,
•
ahte johtti jietnavuostaivaldin fållojuvvo valljejeddjiide geat iefa eai beasa vålgalanjaide
dahje jienastanbaikåi, dahje jienasteddjiide maid Post Nord AB boastaolbmåt bålvalit,
•
ahte vålgalavdegoddi galga jotkkolaceat ovdal vålgabeaivvi darkkistit reivejienaid, ja
farggamusat saddet dupleahttajietnagoartta/dupleahttakonvuluhta dan vålljejeaddjai gean
reivejietna ii deavdde gåibadusaid, ja diedihit ahte oazzu oddasit jienastit,
•
ahte vålgalavdegoddi galga dårkut ja lohkat addon jienaid, juohkit mandåhtaid
Sarnedikkis, cajehit vålgabohtosiid ja callit duodastusaid valljejuvvon lahtuide ja varrelahtuide,

f usterarens sign

21 (68)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet - forts.
Sametingets plenum den 13-15 november 2018, och att ledamöterna ansvarar för att
sametingspartiernas synpunkter inhämtas och redovisas vid nästa möte.
Valnämnden har vid sammanträde den 29-30 augusti 2018, § 24, tagit del av ordförandes utkast
till promemoria, pekat på behov av revideringar och tillägg och beslutat uppdra till
ordföranden och kansliet bereda ärendet vidare.
Valnämnden har vid sammanträde den 19-20 september 2018, § 36, tagit del av ordförandes
förslag till revidering av promemoria och beslutat ta ställning till slutrevideringar vid ett senare
möte.
Ordförande lägger fram förslag till slutrevideringar i promemoria om ändringar i bestämmelser
om val till Sametinget:
•
att ansvaret för röstmottagning, rösträkning och m andatfördelning överförs från
länsstyrelsen och återställs till Sametinget,
•
att Sametingets valnämnd prövar ärenden om upptagande i sameröstlängden,
•
att valnämnden får göra ändring om den finner att en person orättmätigt strukits ur
röstlängden eller orättmätigt tagits upp,
•
att den som anser att den preliminära sameröstlängden är felaktig får skriftligen begära
ändring av längden hos Sametingets valnämnd,
•
att den som anmält sig, begärt ändring eller strukits från längden ska genast underrättas
om valnämndens beslut och ska kunna begära ändring av beslutet senast tre veckor efter att
beslutet delgivits,
•
att väljare ska, i tillägg till vallokals- och brevröstning, före eller under valdagen få rösta i
röstningslokaler eller med hjälp av ambulerande röstmottagare,
•
att förtidsröstmottagningen påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen,
•
att ambulerande röstmottagare ska finnas för väljare som inte själva kan ta sig till en
vallokal eller ett röstmottagningsställe eller för väljare som kan betjänas av PostNord AB:s
lantbrevbärare,
•
att valnämnden ska löpande före valdagen kontrollera brevröstningsförsändelserna,
snarast sända ett duplettröstkort/duplettytterkuvert till de väljare vars kuvert inte uppfyller
kraven och meddela att röstningen får göras om,
•
att valnämnden ska granska och räkna de avgivna rösterna, fördela mandaten i
Sametinget, redovisa resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare,
•
att endast grupp, parti och liknande sammanslutning som har fått minst fyra procent av
rösterna berättigas delta i fördelningen av mandaten,
•
att jämförelsetalet vid mandatfördelning är, så länge gruppen, partiet eller
sammanslutningen ännu inte tilldelats något mandat, röstetalet delat m ed 1,2, och
•
att anslaget 3:1 Sametinget ökas tillfälligt med 4 000 000 kronor under 2021 för att
genomföra val till Sametinget.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:4
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Guorahallan jienastanvejolasvuodaid buorideami birra Såmediggevalggaid
oktavuodas - joatkka
•
ahte dussefal joavku, bellodat dahje sullasas ovttastus mii lea ozfon unnimusat njeallje
proseantta jienaid oazzu leat mielde mandahttajuohkimis,
•
ahte buohtastahttinlohku mandcihttajuohkimis lea, nu guhka go joavku, bellodat dahje
ovttastus ii leat vel ozfon mandåhta, jietnalohku mii juhkkojuvvo l,2:iin, ja
•
ahte juolludus 3:1 Samediggi lasihuvvo gaskaboddosaccat 4 000 000 kruvnnuin 2021:s
Sårnediggevålggaid eadaheami dihte.

Valgalavdegoddi mearridii cakcamanu 28 b 2018, § 42
ahte

ovddidit promemoria Sårnediggevalggaid njuolggadusaid rievdadeami birra stivrii,

ahte

evttohit stivrii ahte dat ovddida promemoria dievasfoahkkimii iefas cealkamusain,

ahte

evttohit ahte dievaseoahkkin gohceu stivrra ovddidit gåibadusa raddehussii
promemeria vuodul,

ahte

evttohit stivrii ahte dat ovddida gaibadusa raddehussii ovdal 2018 loahpa.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide
Mari-Louise Boman reservere ie2as evttohussii 4%- vuolimusraji ektui mandahttajuohkimis, kapihtal 11.

Stivra mearrida
ahte

ovddida promemoria dievaseoahkkimii.

Stivra evttoha Samediklci mearridit
ahte

gohceut stivrra ovddidit gåibadusa raddehussii promemoria vuodul, mas evttohit
rievdadit samediggelaga (1992:1433) mearradusaid mat gusket Sårnediggevalggaide.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Katarina Sevä cohklca lahtu Stefan Mikaelsson sajis
Å vtehke diediha ahte juohke lahttu oazzu njeallje (4) minuvtta satnevuoru njeallje (4) geardde .
./.

Ronny Svarte gåibida assi m ah cahu vvot. mielddus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet- forts.

Valnämnden beslutade den 28 september 2018, § 42
att

överlämna promemoria om ändringar i bestämmelser om val till Sametinget till
styrelsen,

att

föreslå styrelsen att med eget yttrande överlämna promemorian till plenum,

att

föreslå plenum att uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med
promemorian som grund,

att

föreslå styrelsen att avge en hemställan till regeringen före utgången av år 2018.

Paragrafen justeras omedelbart
Mari-Louise Boman reserverar sig mot förslaget vad gäller 4 %- spärren vid mandatfördelningen, kapitel 11.

Styrelsen beslutar
att

överlämna promemorian till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande bestämmelser
som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget.

Paragrafen justeras omedelbart

Katarina Sevä ersätter ledamoten Stefan Mikaelsson
Ordföranden meddelar att varje ledamot erbjuds en talartid på fyra (4) minuter
vid fyra (4) tillfällen .
./.

Ronny Svarto yrkar om återremiss. Bilaga.

Kristina Nordling ersätter ledamoten Christina Åhren
./.

Krihke Kristina Nordling lämnar tilläggsförslag enligt bilaga.
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Kristina Nordling cohkka lahtu Christina Åhren sajis
./.

Krihke Kristina Nordling ovddida liigeevttohusa mildosa jelgii.

Coahkkin botkejuvvo 2018-11-14dii12.00- 2018-11-15, dii 10.00.
./.

Lahtut curvajuvvojit narnmaeuarvunlisttu nr 3 mielde, 2018-11-15; dii 10.00
31 lahtu leat sajis.

Erik-Oscar Oscarsson eohkka lahtu Lars-Jonas Johansson sajis
Agneta Rimpi cohklca lahtu Oscar Sedholm sajis
Krihke Kristina Nordling eohlcka lahtu Christina Åhren sajis
Carola Fjällström eohkka lahtu Marie Persson Njajta sajis
Nils-Johan Labba cohklca lahtu Anne Madeleine Kuhmune sajis
Peter Holmqvist eohklca lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta eohkka lahtu Lars Wilhelm. Svonni sajis
Rolf Ohlson cohklca lahtu Daniel Holst sajis
Botkejuvvo 11.00 -11.45
Lars-Jonas Johansson boahta sadjasis
Daniel Holst boahta sadjasis
Rolf Ohlson eohkka lahtu Håkan Jonsson sajis
Botlcejuvvo 11.45 -13.00
John Tomas Labba cohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
./.

Lars Paul Kroik diediha ahte leat leamas bellodatraddadallamat ja ovddida liigeevttohusa
mildasa jelgii.
Åvtehke ilmmuha cuovvovas ortnega. Vuohccan biddjo assi måhcaheapmi jienasteaprnai. Jus
assemåhcahanevttahus hilgajuvva de biddja stivrra evttahus jienasteaprnåi ja dasta Krihke
Kristina Nordling ja Lars-Paul Kraik liigeevttahusat.
Å vtehke diediha ahte assemåhcahanevttohus galga biddjot jienasteapmai Samediggeortnega §
54 jelgii.
Åvtehke bidja ovdan Ronny Svarto gåibadusa måhcahit assi ja gavnnaha ahte Samediggi lea
hilgon Rom1y Svarta gåibadusa .

./.

Ronny Svarta reservere mearradusa vuasta ja doarju iefas evttahusa.
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Ajournering 2018-11-14 kl 12.00 - 2018-11-15, kl 10.00 .
./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista m 3, 2018-11-15; kl 10.00
31 ledamöter är närvarande.

Erik-Oscar Oscarsson ersätter ledamoten Lars-Jonas Johansson
Agneta Rimpi ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Krihke Kristina Nordling ersätter ledamoten Christina Ähren
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Nils-Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmune
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Daniel Holst
Ajournering 11.00 -11 .45
Lars-Jonas Johansson återin träder
Daniel Holst återinträder
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Håkan Jonsson
Ajournering 11.45 - 13.00
John Tomas Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
./.

Lars Paul Kroik meddelar att partiöverläggningar skett och lämnar tilläggsförslag
enligt bilaga.
Ordföranden meddelar följande propositionsordning. Först prövas yrkande om återremiss.
I det fall yrkandet om återremiss förkastats prövas därefter styrelsens förslag och därefter
tilläggsförslagen från Krihke Kristina Nordling och Lars-Paul Kroik.
Ordföranden meddelar att yrkande om återremiss ska prövas i enlighet med§ 54
Sametingsordningen.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Ronny Svartos begäran om
återremiss och finner att Sametinget förkastat Ronny Svartos begäran om återremiss .

./.

Ronny Svarto reserverar sig mot beslutet ovan till förmån för eget förslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till styrelsens förslag och finner att
Sametinget godtagit styrelsens förslag.
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Å vtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit deh e hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha ahte
Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit deh e h:ilgut Krihke Kristina Nordtings
lligeevttohusa ja gavm1aha ahte Såmediggi hilgu Krihke Kristina Nordling evttohusa.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut Lars-Paul Kroik liigeevttohu sa ja
gavnnaha ahte Såmediggi doarju Lars-Paul Kroik evttohusa.

Samediggi mearrida dasto
ahte

goh ccut stivrra ovddidit gaibadusa raddehussii promemoria v uodul, mas evttoha
rievdadit samediggelaga (1992:1433) mearradusaid mat reglerejit valggaid cadaheami
Såmediggai

ahte

gaibadusas bivdit raddehusa eareliiggånit
•
guorahallat proseanttacakki vaikkuhusaid Såmedikki mandahtaid juohkimis nu
go riikkabeaivvi, eanadikki- ja gielddaradi rnandåhtaid juohkimis,
•

årvvostallat asahit oktasas davviriikkalas sårni vålgaiskan- ja d årkkistanorgåna.

Åssi § 47 lnterpellafovnnat ja vastadusat
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Ordföranden ställer proposition för bifall till Krihke Kristina Nordlings tilläggsförslag
och finner att Sametinget förkastat Krihke Kristina Nordlings tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Lars-Paul Kroiks tilläggsförslag
Och finner att Sametinget godtagit Lars-Paul Kroiks tilläggsförslag.

Sametinget beslutar således
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande bestämmelser
som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget,

att

i hemställan be regeringen särskilt
•
analysera effekterna av en procentspärr vid fördelningen av mandat i Sametinget
i likhet med mandatfördelningen till riksdag, landstings- och
kommunfulhnäktige,
•

överväga inrättande av ett gemensamt nordiskt samiskt valprövnings- och
valövervakningsorgan.

Ärende § 47 Interpellationer och svar behandlas nu
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Mosuvnnat

Åsa Blind åvtehke
§ 52.1

M 489 - Olbmuid caliheapmi sami jienastuslohkui
Assegirjjit
- Mofovdna nr 489 Per-Olof Nutti j.ie ovddidan 2016-05-31, dnr 1.1.8-2016-870
Stivrabeavdegirji 2016-06-13--14, § 103.2
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.8
Stivrabeavdegirji 2017-01-16-19, § 7.7
Hålddasanlåhka (1986:223)
Samerätt och sameting (SOU 1989:41)
Samerna och samisk kultur (prop. 1992/93:32)
Samediggelahka (1992:1433)
Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2002:77)
Samediggelaga rievdadusat (prop. 2003/04:86)
ON algoålbrnotjulggastus, ON Cilgehus ålgoålbmotrivttiin, cakcamanu 13 b 2007
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 70.3
Stivrabeavdegirji 2018-06-12-14, § 135.2
Assegiedahal1i:

Per-Olof Nutti j.ie. Samtid Riil<kabellodagas leat miessemånu 31 b 2016, ovddidan mosuvnna
mas sii gaibidit
ahte

Samedikki jienastuslohku odastuvvo nu ahte buohkat geat leat calihuvvon
jienastuslohkui cielggasin dahket objektiiva eavttuid
(Såmediggelaga 1 kap, § 2 oasis 1-3) dan låhkåi ahte cilgejit iefaset våhnemiid,
ahkuid/adjai namaid, ruovttubåikki, persovdnadieduid ja giela ruovttus.

Stivra mearridii geassemånu 13 - 14 b 2016, § 103.2, gohcfot halddahusa giedahallat assi. Stivra
mearridii juovlamånu 5 - 8 b 2016, § 193.8 ah te gied:ahallat mosuvnna stivrafoahkkimis
od:d:ajagimånus 2017. Stivra mearridii oddajagimånu 16 - 19 b 2017, § 7.7 ahte joatkit
gied:ahallamis assis. Stivra celkkii cuovvovacca:

Samedikki prelimineara jienastuslohkui jagi 2017 valggain leat calihuvvon 8 788 olbmo. Son guhte
ilmmuha ie2as jienastuslohkui adda ieias cilgehusa (subjektiiva eaktu) ja muitala sardnu go son
samegiela ruovttus dahje lea go goappasge su vahnemiin, ahlcuin dege adjizin leamas samegiella ruovttus
(objektiiva eaktu). Jus olmmos muitala ahte juoppa vahnemis sus dege ahkus dege adjas lea leamas
samegiella ruovttus. Jus Cilge ahte juoppa vahnemis dege ahkus/adjas lea dahje lea leamas samegiella
ruovttus, de galga muitalit su persovdnadieåuid. Samedikki vizlgalizvdegoddi, dahje leanastivra jus lea
guoddaluvvon assi, izrvvostalla dalle leago ohcci addan jahkehahtti dieauid.
Samediggelizga 3. kap, § 5 a cealkti ahte juohkehas guhte lea calihuvvon prelimineara jienastulohkui oaZZ.u
guoddalit jus muhtun ieza lea calihuvvon. Stivra atna ahte jus muhtun lea vearu dieåuid vuoåul
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Motioner

Åsa Blind ordförande
§ 52.1

M 489 - Upptagande av personer i sarneröstlängden
Dokument
- Motion nr 489 av Per-Olof Nutti m fl, 2016-05-31, dnr 1.1.8-2016-870
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 103 .2
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.8
Styrelseprotokoll 2017-01-16-19, § 7.7
Förvaltningslag (1986:223)
Samerätt och sameting (SOU 1989:41)
Samerna och samisk kultur (prop. 1992/93:32)
Sametingslag (1992:1433)
Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2002:77)
Ändringar i sarnetingslagen (prop. 2003/04:86)
FN:s förklaring om urfolkens rättigheter, 13 september 2007
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 70.3
Styrelseprotokoll 2018-06-12 - 14, § 135.2
Föredragande:

Per-Olof Nutti m fl. i Samiid Riikkabellodat har den 31 maj 2016, inlämnat en motion där de
yrkar
att

en uppdatering av Sametingets röstlängd genomförs genom att alla som är
upptagna på röstlängden förtydligare de objektiva kriterierna
(Sametingslagen 1kap,§2st 1-3) för upptagande i röstlängden genom att
ange föräldrars, far-och/eller morförälderns namn, h emort, persondata och
språk i hemmet.

Styrelsen beslutade den 13 -14 juni 2016, § 103.2, att uppdra till kansliet bereda ärendet.
Styrelsen beslutade den 5 - 8 december 2016, § 193.8 att behandla motionen vid
styrelsesammanträdet i januari 2017. Styrelsen beslutade den 16 - 19 januari 2017, § 7.7 att
bereda ärendet vidare. Styrelsen anförde följande:

I den preliminära röstlängden som upprättats inför 2017-års val till Sametinget har upptagits 8 788
personer. Den som anmäler sig till röstlängden lämnar själv sin förklaring (subjektivt kriterium) och
redovisar huruvida personen talar samiska i hemmet eller om någon hans eller hennes föräldrar, far- eller
morfåräldrar har eller haft samiska i hemmet (objektivt kriterium). I de fall en person åberopar att en
förälder eller en far- eller morförälder har eller haft samiska som språk i hemmet ska dennes
personuppgifter lämnas. Sametingets valnämnd, alternativt länss tyrelsen efter överklagande, prövar
sedan huruvida sökanden gjort uppgifterna sannolika.
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M 489 - Olbmuid caliheapmi sami jienastuslohkui - joatkka

ctilihuvvon jienastuslohkui de sahtta dat divvojuvvot nu Iahkai ahte mearradus dan olbmo ektui
vaidaluvvo.
Stivra ii leat oddajagimanu 16-19 b 2017 ovttaoaivilis mo5uvdnaovddideddjiguin ahte gavdnojit maryga
olbmo geat dala laga jelgii eai livcce galgan beassat calihuvvot jienastuslohkui ja ahte Samediklci
legitimitehta sami albmotvalljen organan dakko bolcte hedjona. Stivra atna ahte livccii buoret divvut daid
boasttumwdaid mat leat vaidima bokte,
godan ahte bidjat johtui stuora assemeannudeami mas goasii 9000 jienastanvuoigatvuodalas olbmo
8addet ohcat fas oddasit jienastuslohkui.
Dakkar meannudeapmai mannet issoras olu resurssat ja sahtta muosehuhttit dan stuora eanetlogu geain
lea duohta riekti leat jienastuslogus. Dalckar meannudeapmi mielddisbukta maid ah.te vtilgalavdegoddi
goitge sadda merostallat leat go muhtun olbmuid diedut jahkehahttit - mii lea vattisvuohta merostallamis
- ja man mosuvdnaovddideaddjit jura juste atnet ge aggan dan mosuvnna ovddideapmai.
Obbalohlckai atna stivra ahte dan mosuvnna doarjumis livccii nu unnan avki ahte ii leat govttolas
evttohit dan doarjut.

Mosuvdnaovddideaddjit eujuhit guorahallamii Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU
2002:77). Raddehus lea proposisuvnnas 2003/04:86 Samediggelaga rievdadusaid birra
(1992:1433), våldan ovdan muhtuniid dain evttohusain såmediggelaga rievdadusaide mat
giedahallojit guorahallamis ja evttoha ee. kap. 4.2:s Jienastuslogu birra ah.te:

Son guhte lea calihuvvon prelimineara jienastuslohlcui oaz2u guoddalit valgaltivdegotti mearradusa vtildit
muhtun olbmo mielde jienastuslohkui. Guoddalit galgti leanastivrii. Spiehlcasteapmin sapmelas-doahpaga
definisuvnnas lea ah.te jus leanastivra lea mearridan ahte muhtun ii deavdde daid eavttuid maid galga
amas navdot sapmelaz2an, de eai galgga su manat ge navdot sapmelaz2an dan vuodul ahte vtihnen lea
valdon mielde jienastuslohkui.
Raddehus ovddid a foovvovas akkaid iefas evttohussii:
3. kap. § 3 jelgii lea dussefal samiin jienastanriekti Samediggevtilggaide. Samediggeltiga 1 kap. 2 § jelgii

lea dat olmmos stipmelas guhte atna ie2as sapmelaz2an ja guhte dahka jahkehahttin ahte sus lea dahje lea
leamas samegiella ruovttugiellan, dahje jahldha ah.te juoppas su vahnemiin dahje ahlcus dahje adjas lea
dahje lea leamas samegiella ruovttugiellan, dahje lea vahnen gii lea ctilih.uvvon Samedikki jienastusloh.lcui.
Samediggi lea guorahallamis dovddahan ahte sapmelas-doahpaga definisuvdna lea eahpeCielggas. Dat lea
mielddisbukttin ah.te valgalavdegoddi lea maryryel Samedikki dievascoahkkinmearradusa, diktim maiddai iisapmelaccaide geat leat naitalan samiin calih.uvvot jienastuslohkui. Guorahallan gavnnaha ahte dat
du lkojupmi ii davis mearrtidusain. Guorahallan gavnnaha dattege ahte ii leat agga evttohit rievdadit
sapmelas-doahpaga definisuvnna. Rtiddehus doarju guorahallama arvvostallama. Rtiddehus oaivvilda
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Av 3 kap 5 a § sametingslagen följer att var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden får
överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp. Styrelsen är av den uppfattningen att i
den mån någon felaktigt upptagits på röstlängden kan det rättas till genom att beslutet avseende den
personen överklagas.
Styrelsen delade den 16-19 januari 2017 inte motionärernas uppfattning att det finns ett större antal
personer som enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits på röstlängden och att Sametingets
legitimitet som ett samiskt folkvalt organ därigenom undergrävs. Att rätta till de felaktigheter som
föreligger genom överklagandefårfarandet menar styrelsen vore mer ändamålsenligt än att iscensätta ett
omfattande förfarande där närmare 9 000 röstberättigade personer ska ansöka på nytt till röstlängden. Ett
sådant fårfarande är utan tvekan väldigt resurskrävande och riskerar att vålla besvär för det stora fler talet
röstberättigade som rätteligen upptagits på röstlängden. Ett sådant fårfarande innebär dessutom att
valnämnden fortfarande har att avgöra huruvida någons uppgifter är sannolika - vilket är en svårighet i
prövningen - och som motionärerna själva anför är det just det som är motionens motiv.
Sammanfattningsvis anser styrelsen att nyttan av ett bifall till motionen är så pass begränsad att det
saknas befogad anledning att föreslå att den ska bifallas.

Motionärerna refererar betänkandet Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2002:77).
Regeringen tog i proposition 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m. upp
vissa av de förslag till ändringar i sametingslagen som behandlats i betänkandet och föreslog
bl.a. i kap. 4.2 Röstlängden:

Den som tagits upp i den preliminära röstlängden får överklaga valnämndens beslut om att ta upp en
annan person i röstlängden. Överklagande sker hos länsstyrelsen. Genom undantag från definitionen av
samebegreppet föreskrivs att om länsstyrelsen beslutat att en person inte uppfyller kraven får att anses
som same skall inte heller dennes barn kunna anses som same på den grunden att föräldern har varit
upptagen i röstlängden.
Regeringen angav följande skäl för sitt förslag:

Endast samer har enligt 3 kap. 3 §rösträtt i valen till Sametinget. Enligt 1 kap. 2 § sametingslagen avses
med same den som anser sig vara same och gör sannolikt att han har eller har haft samiska som språk i
hemmet, eller gör sannolikt att någon av hans föräldrar, far- eller morfåräldrar har eller har haft samiska
som språk i hemmet, eller har en fårälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget.
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dattege ahte daldcar cuolmmat das guhte galga heassat jienastuslohkui dege ii, sahttet cuozzilit ja dat
daida mearkkasit ahte jienastuslohkui leat calihuvvon olhmot geat eai deavdda ohjektiiva eavttuid
samediggelaga jelgii. Sii sahttet bissut jienastuslogus dassazii go vadjolit dahje dassago ie2a gaibidit
sihkkojuvvot.
Dal lea samediggelaga 3. Kap, § 5 jelgii vejolas guoddalit valgalavdegotti mearradusa ahte ii divtte
muhtuna calihit jienastuslohkui. Guoddaleapmi galga dahlckot leanastivrii dan leanas gosa Samediggi lea
asahuvvon, namalassii Norrbottena leana Leanastivrii. Riekti guoddalit gusto dusse sutnje guhte ii leat
calihuvvon jienastuslohkui. Guorahallan evttoha ahte lahlca riedaduvvo nu ahte maiddai valgalavdegotti
mearradus calihit olbmo prelimineara jienastuslohlcui sahtta guoddaluvvot. Guoddalanvuoigatvuohta
berre gullat samiide. Evttohus mearlckasa ahte son guhte lea valdon mielde prelimineara jienastuslohlcui
galga sahttit guoddalit mearradusa ahte nuhhi olmmos lea valdon 111.ielde lohlcui dainna cuoccuhusain
ahte son lea heassan jienastuslohkui vaiklco ii leat vuoigatvuoåalas. Dakkar meattahusat sahtase dalle
divvojuvvot Sullasas mearradus gavdnui 1972 valgalagas, muhto dat sihlckojuvvui go nu harve lei anus
ja go das ii navdon leat pralctihkalas mearkkasupmi (prop. 1993/94:21, s. 45). Ractdehus guorrasa
guorahallama arvvostallamiidda das ahte dakkar mearradus livccii mearklcasupmi Samedilclci legitimitehta
doalaheapmai. Ii daidde herostanveara varra ahte dat hoastut geavahuvvo. Ltihka herre danin
rievdaduvvot evttohusa jelgii. Teaksta herre dattege fonnulerejuvvot nu ahte hoahta ovdan ahte
valgalavdegotti dohkkeheapmi prelimineara jienastuslogus lea akta aidna mearradus, ja guoddaleamit
gusket daidda osiide mas dihto olbmo caliheapmi jienastuslohkui lea dahkkon.
Jus galga leat vejolas guoddalit dakkar nama mii ovddit valggain lea leamas mielde jienastuslogus, de
ferte juo prelimineara jienastuslohku leat dievasla8 ja 3.lcap §5 ferte danin rievdaduvvot. Geahca
darlcileappot vuoddonjuolggaduskommentaras.
Legitimitehta dihte lea vuogas ah.te lea sorjakeahtes instansa mii geahccala assi. Guoddaleamit galget
dan.in nu go ovdal nai, biddjot ovdan leanastivrii.
Go guoddalanmeannudeapmi lea valmmas de galga loahpalas samediggejienastuslohku leat cielggas 3.kap,
§6 jelgii. Dala paragrafa cealka ah.te das galget leat samit geat Samedikki valgalavdegotti dahje
leanastivrra mearradusa jelgii leat valdon mielde. Guorahallama lllhlcaevttohusas doalahuvvo dat cealkka.
Mearradusdajaldaga berre dattege rievdadit nu got leat cuigejuvvon maiddai gulaslcuddamis, vai lea
Cielggas ahte son guhte leanastivrramearradusa mar;T)el ii valda prelimineara jienastuslohlcui mielde, ii
calihuvvo loahpalas jienastuslohkui ge.
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Sametinget har enligt utredningen ansett definitionen av begreppet same vara oklar. Detta har fått till
fdljd att valnämnden efter ett beslut av Sametinget i plenum tillåtit att även icke-samer som gift sig med
en samisktalande person tas upp i röstlängden. Tolkningen överensstämmer enligt utredningen inte med
avsikten med bestämmelsen. Utredningen finner dock att det inte finns skäl
att foreslå en ändring i definitionen av begreppet same. Regeringen instämmer i utredningens
bedömning. Regeringen anser emellertid att det fårhållande att problem av det nämnda slaget kan uppstå
när det gäller att bedöma vem som skall ha rätt att upptas i röstlängden tyder på att denna i dag omfattar
personer som inte uppfi;ller de objektiva kriterier for upptagande som anges i sametingslagen. Dessa kan
finnas kvar i röstlängden till dess de avlider eller själva begär att bli strukna.
I dag finns enligt 3 kap. 5 § sametingslagen en möjlighet att överklaga valnämndens beslut att inte uppta
en person i röstlängden. Överklagan.de skall ske hos länsstyrelsen. i det län där Sametinget har sitt säte,
dvs. for närvarande Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rätten att överklaga gäller bara den som in.te tagits
upp i längden. Utredningen foreslår att lagen ändras så att även valn.ämndens beslut om att ta upp en
annan person i den preliminära röstlängden kan överprövas. Rätten att överklaga bör tillkomma samer.
Förslaget innebär att den som upptagits i den preliminära röstlängden skall kunna överklaga ett beslut
om att en annan person tagits upp i längden under påstående av att denne forts upp i längden utan att
vara berättigad till det. Fel av det slag som beskrivits ovan kommer därmed att kunna rättas till,_ En
liknande bestämmelse fanns i 1972 års vallag, men togs bort eftersom den sällan kom till användning och
ansågs sakna praktisk betydelse (prop. 1993194:21, s. 45). Regeringen delar utredningens bedömning att
en bestämmelse av denna typ får anses ha betydelse for upprätthållande av Sametingets legitimitet.
Risken får missbruk får anses vara forsumbar. Lagen bör därfor ändras i enlighet med forslaget. Texten
bör dock formuleras så att det framgår att valnämndens fastställande av den preliminära röstlängden
utgör ett enda beslut och att överklagandena avser beslutet i den del det rör upptagande av en viss person
i längden.
För att ett överklagande skall vara möjligt även beträffande den som vid tidigare val varit upptagen i
röstlängden måste redan den preliminära röstlängden vara fullständig och 3 kap. 5 § bör därfor ändras i
detta avseende. Se närmare i forfattningskommentaren.
Av legitimitetsskäl är det lämpligt att prövningen sker av en oberoende instans. Överklagandena skall
därfor, i likhet med vad som hittills gällt for överklaganden, prövas av länsstyrelsen.
Sedan prövningen är avslutad skall enligt 3 kap. 6 §en slutlig sameröstlängd upprättas. Denna skall
enligt paragrafens nuvarande lydelse uppta samer som enligt Sametingets valnämnds eller länsstyrelsens
beslut skall tas upp i längden. I utredningens lagförslag bibehålls denna formulering. Bestämmelsen bör
dock, som påpekats under remissbehandlingen, omformuleras så, att det tydligt framgår att den, som
enligt länsstyrelsens beslut efter överklagande av den preliminära röstlängden inte skall upptas i denna,
inte heller skall tas upp i den slutliga röstlängden.
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Vai lea praktihkalaccat vejolas sami albmogii boahtit diehtit prelimineara jienastuslogu sisdoalu ja nu
lfihkai beassat vfiidit dan, de berre almmuhuvvot ahte dat galga leat oaidninlahkai vai dan sahtta
darkkistit. Valgaeisevaldi ja Samediggi berreba ovttasraaiid mearridit goas ja gos jienastuslohku sahtta
leat oaidninlfihkai. Dan berre maid alm.muhit.
Samediggelaga 1 kap, 2 § 3 jelgii galga olmmos navdot sapmelazian jus olmmos ies atna ieias
sapmelazfon ja jus sus lea vahnen guhte lea dahje lea leamas jienastuslogus. Dusse samiin lea
jienastanriekti samediggai. Maiddai manna dan olbm.ui guhte vearu dieduid vuodul lea mielde
jienastuslogus lea riekti calihuvvot dahje bissut jienastuslogus. Dat lea guorahallama jelgii,
dohkkemeahttun.
Guorahallan lea dan vuodul evttohan ah.te boahtteaiggis galga gaibiduvvot ahte vahnen lea leamas
jienastuslogus almma dan haga ahte leanastivra mm]1Jel lea rievdadan dan. Raaåehus doarju
guorahallama evttohusa. Evttohuvvon njuolggadus berre goitge raddjejuvvot nu ah.te dat gokca dusse
daid dilalasvuoctaid main leanastivrra mearradus cajeha ahte vahnen ii leat sapmelas.
Dakkar dilalasvuoåat main valmen sihklwjuvvo jienastuslogus leanastivrra mearradusa mielde ieza
akkaid vuoåul, eai guoskkahuvvo dan njuolggadusas. Jus lea manna sapmelazzii guhte lea olgoriikka
stahtaboargar ja lea sirdan olgoriikii ja danin ii sat gavdno jienastuslogus, de sahtta son calihuvvot
jienastuslohkui dainna akkain ahte valmen lea ovdal leamas calihuvvon dasa.
Raddehus evttoha loahpas ahte 1 kap. 2 § mearradus lasihuvvo dat ahte manna sutnje guhte lea leamas
jienastuslogus ja gean leanastivra lea mearridan ahte ii deavdde eavttuid navdot sapmelazzan, ii ge
deavdde eavttuid navdot sapmin.
Riikabeaivi m earridii rniessernanu 6 b 2004 (Riksdagens protokoll 2003/04:110) m ar:JIJel
konstitufovdnalavdegotti guorahallama 2003/04:KUJ 8 j a cuovvovas digastallama såmediggelaga
rievdadusaidj.ie. (prop. 2003/04:86).

Giellaeaktu
Såmi vuoigatvu od:agu orahallan (SOU 1989:41), mii evttohii samedikki ja dan m earradusaid,
evttohii maid objektiiva eaktun ahte cilihuvvon sapmelaceat leat oahppan samegiela
vuos ttasgiellan.
Radd:ehus evttohii dattege ieias proposi5uvnnas riikkabeaivai (prop. 1992/93:32) då.la eavttu mii
cuodja nu ahte calihuvvon olbmos lea dahje lea leamas samegiella ruovttugiellan. Ståhtaradd:i guhte
bijai ovdan evttohusa åkkastalai ahte dakkar definisuvdna cajeh a veaha buoredah tolet oaidnu
stilitavalddi bealis dasa ahte gii herre navdot sapmelazzan samediggelaga jelgii. Dat ii ane
m earrideaddjin goappa
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För att det skall vara praktiskt möjligt fdr den samiska allmänheten att få kännedom om den preliminära
röstlängdens innehåll och därmed göra bruk av möjligheten att överklaga bör det fdreskrivas att den
preliminära röstlängden skall hållas tillgänglig for granskning. Valmyndigheten och Sametinget bör i
samråd bestämma vid vilken tid och på vilken plats som röstlängden skall hållas tillgänglig. Dessa
uppgifter bör också kungöras.
En person skall enligt 1 kap. 2 § 3 sametingslagen betraktas som same om personen anser sig vara same
och har en forälder som är eller har varit upptagen i röstlängden. Endast samer har rösträtt till
sametinget. Även ett barn till den som felaktigt upptagits i röstlängden har därmed rätt att tas upp i eller
kvarstå i längden. Detta är, som utredningen framhållit, inte tillfredsställande.
Utredningen. har mot denna bakgrund fdreslagit att det i framtiden skall krävas att foräldern har varit
upptagen i röstlängden utan att länsstyrelsen därefter ändrat detta. Regeringen instämmer i
utredningens forslag. Den foreslagna bestämmelsen bör dock begränsas så att den omfattar endast de fall
där det av länsstyrelsens beslut framgår att foräldern inte är same.
Sådana situationer där en forälder efter länsstyrelsens beslut har tagits bort från röstlängden av andra
skäl berörs härigenom inte av bestämmelsen. Ett barn till en same som är utländsk medborgare och har
flyttat utomlands och därfor inte längre skall finnas i röstlängden kan således tas upp i röstlängden under
åberopande av att foräldern tidigare har varit upptagen i denna.
Regeringen foreslår sammanfattningsvis att bestämmelsen i 1 kap. 2 § forses med ett tillägg, enligt vilket
ett barn till den som har varit upptagen i röstlängden inte skall betraktas som same, om länsstyrelsen
beslutat att foräldern inte uppfyller kraven for att betraktas som same.
Riksdagen beslutade den 6 maj 2004 (Riksdagens protokoll 2003/04:110) efter föredragning av
konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU18 och efterföljande debatt om ändringar i
sarnetingslagen, m.m. (prop. 2003/04:86).

Språkkriteriet
Samerättsutredningen (SOU 1989:41), som föreslog bestämmelser om ett sameting, föreslog som
objektivt kriterium att uppgivna personer lärt sig samiska som forsta språk.
Regeringen föreslog dock i sin proposition till riksdagen (prop. 1992/93:32) det nu gällande
kriteriet att uppgivna personer har eller har haft samiska som språk i hemmet. Föredragande
statsråd motiverade förslaget med att definitionen återspeglar en något generösare inställning
från statsmakternas sida till vem som bör anser som same i sametingslagens mening. Den
lägger inte avgörande vid i vilken ordning samiska och svenska har lärts i hemmet. Det
avgörande är att samiska har använts som språk i hemmet.
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ortnegis samegiela ja ruotagiela leat oahppan ruovttus. Mearrideaddji eakhln lea ahte
samegiella lea adnon ruovttugiellan.
Raddehus moittii maIJIJel (prop. 2003/04:86) Samedildd go leat luoitån maiddåi ii-sapmelaccaid
jienastuslohkui geat leat nåitalan såmegielat olbmuin. Dåt dulkojupmi ii davis raddehusa
rnielas dan mii dairma mearrådusain lei jurddasuvvon.
Objektiiva eavttuid a.lgen
Såmediggelåhka gaibida ahte go ilnunuha ieZ.as såmi jienastuslohkui de galga dahkat jahkehahttin
ahte olbmos lea dahje lea leamas samegiella ruovttugiellan. Valgalavdegoddi åigu garvet
od:astuvvon flmrnuhanskovi dån vaste. Son guhte ilmmuha iefas ferte dasa callit ovdanama,
goarggu (sihke ovdal ja IDaIJI)el go lea nåitalan), persovdnanurnmara dahje riegadannumrnara,
ruovttubaikki ja ruovttugieldda, riegadangieldda dahje - searvegotti ja ahte lea sardnon
såmegiela, ii du8se ies muhto unnimusat juobba våhnen, muhtun åhkuin dahje adjåin dahje sin
våhnemiin. Seamma dieduid ferte cållit jus digitala vugiin ilmmuha.
Dakkar skovvi mas cilge objektiiva eavttuid valda vuordimis atnui go jagi 2021 mearridit
jienastuslogu calihearni.
Objektiiva eavttu dokumenta8uvdna
Addojuvvon dieduid vuod:ul galga vcilgalavdegoddi såhttit eujuhettiin digitala
ålbmotregisttararkivii duodastit ahte lea jåhkehahtti ahte dan olbmos lea dahje lea leamas
såmegiella ruovttugiellan.
Digitaliserejuvvon albmotlohkanarldivvat gavdnojit ee. Riikkaarkiivvas ja Upmi universitehta
demografalas dåtabasas. Ruota sohkadutkanlihttu almmul1a ee. Sveriges dödbok" mii lea
databasa jabmiid namaiguin, goas leat riegadan ja japmån, nåittusdili dåhtoniin, jabmiid
searvegoddi ja boastacujuhus. Sohkadutki Kjell-Åke Lundström guhte assa Stenselis lea njunus
sami sohkadutki Ruota bealde, ja sus ]ea hirbmat stuora digitala sohkaarkiiva mas leat sullii
SO000 nama såmi sogain Eajra rajes oarjin gitta Jiellavåri radjai nuortan ja olu maiddåi Norgga
bealde.
Valgalavdegoddi lea råhkadeame databasa samediggevalggaid vaste 2021 mas ovddes
registrerejuvvon namat biddjojit båsii ja seamma died:ut odda namain maiddåi biddjojit basii.
Dåtabasii såhtta liI)ket olbmuid ilmmuhandieduid, arkiverejuvvon ilmmuhandieduid omd.
vålmemiid dahje åhkuid/ådjåid bfrra jus leat jerrojuvvon ja addon, ja ieza asSiid/died:uid mat
muitalit lea go jåhkkevas ahte olbmos lea dahje lea leamas samegiella ruovttugiellan.
Dåtabasa galga vålgalavdegoddi geavahit go dahkå m earradusaid jagi 2021 såmi jienastuslogu
ilmmuhemiid birra dallego gavdnojit died:ut ilmmuhuvvon olbmuin dahje jus leat jerron ja
addon diedut våhnemiid dahje åhkuid/adjaid birra.
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Regeringen kritiserade senare (prop. 2003/04:86) Sametinget för att ha tillåtit att även icke-samer
som gift sig med en samisktalande person tas upp i röstlängden. Tolkningen överensstämmer
enligt regeringen inte med avsikten med bestämmelsen.
Förtydligande av de objektiva kriterierna
Sametingslagen kräver att man i sin anmälan till sameröstlängden ska göra sannolikt att
uppgivna personer har eller har haft samiska som språk i hemmet. Valnämnden avser
färdigställa en reviderad anmälningsblankett för detta. Den som anmäler sig måste uppge
förnamn, efternamn (före och efter giftermål), personnummer eller födelsedatum, hemort och
hemkommun, födelsekommun eller - församling och talad samiska inte bara för sig själv utan
också för minst en av föräldrarna, far- eller morföräldrarna och dess föräldrar. Samma uppgifter
ska krävas vid en digital anmälan.
En sådan blankett med förtydligande av de objektiva kriterierna beräknas tas i bruk vid beslut
om upptagande av personer i sameröstlängden för 2021.
Dokumentation av det objektiva kriteriet
Med ledning av lämnade uppgifter ska valnämnden ha möjlighet att med hänvisning till
digitaliserade folkbokföringsarkiv verifiera att det är sannolikt att uppgivna personer har eller
har haft samiska som språk i hemmet.
Digitaliserade arkiv över folkräkningar m.m. finns bl.a. sökbara hos Riksarkivet och den
demografiska databasen vid Umeå universitet. Sveriges släktforskarförbund ger ut bl.a.
"Sveriges dödbok", en databas över döda med namn, födelse- och döddatum, civilstånd med
datum, dödförsamling och adress. Släktforskaren Kjell-Åke Lundström bosatt i Stensele, som är
en av de främsta inom samisk släktforskning i Sverige, har ett omfattande digitalt släktarkiv
med cirka 50 000 namn som berör samiska släkten från Idre i söder till Gällivare i norr och en
hel del från motsvarande sida i Norge.
Valnämnden håller på att upprätta en databas för sametingsvalet 2021, där registrerade
uppgifter om tidigare upptagna personer överförs till databasen och där motsvarande uppgifter
om nyanmälda personer förs in. Till databasen kan länkas personernas anmälningshandlingar,
arkiverade anmälningshandlingar om efterfrågad och uppgiven förälder eller far-/morförälder
och andra handlingar/uppgifter om sannolikheten att uppgivna personer har eller har haft
samiska som språk i hemmet.
Databasen ska användas av valnämnden vid beslut om upptagande i sameröstlängden för 2021
för att ha tillgång till uppgifter/handlingar om anmälda personer eller efterfrågad och uppgiven
förälder eller far-/morförälder. Enbart valnämndens ledamöter och tjänstgörande
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Dussefal vålgalavdegotti lahtuin ja doaibmi vårrelahtuin ja bargiin lea lohpi geahceat databasa
dassago jagi 2021 sam ediggevålggaid prelim:ineara jineastuslohku lea garvvis.

Jienastuslogu odasteapmi
Jagi 2017 sarnediggevålggain lei 8 766 olbrnos jienastanriekti. Jagi 1993 jienastuslogus ledje 5 390
olbrno nu ahte lohkku lea lassånan 500-600 olbmuin juohke vålggain.
Objektiiva eavttuid cielggasrnahttin ja dokurnenta8uvdna m erostuvvon 500-600 odda
ilmmuhemiid dafus gaibida olu bargonavccaid vålgalavdegottis gitta skabmam ånu 2020 radjåi
go prelim:ineara jienastuslohku galga leat garvvis. Olles såmi jienastuslogu odasmahttin dån
låhkåi gåibida diehttelasat olu stuorit resurssaid.

Sami jienastuslogu divvun
Olbmot geat eai deavdde objektiiva eavttuid beassat jienastuslohkui såhttet gavdnot
jienastuslogus dassago japrnet dahje dassago iefa gåibidit iefaset sihkkojuvvot.
Riikkabeaivvi m earradus samediggelaga 3 kap. 5 a § lasåhusas mearkkasa al1te dussefal son
guhte lea cålihuvvon prelimineara jienastuslohkui såhtta våidit mearradusa das ahte soames
ieza lea våldon mielde jienastuslohkui dainna fooceuhusain ahte sus ii leat riekti calihuvvot
dasa.
Vaidagat meannuduvvojit almmolas foahkkirnis Norrbottena leana leanastivrras ja <lat
mearradus ii sahte fat guoddaluvvot. Hålddasanlaga (SFS 1986:223) jelgii galga leanastivra
rievdadit sami jienastuslogu jus <lat lea oinnolas vearrut, muhto leanastivra lea ovdal learnas
hilgon gu oddalemiid dainna åkkain ahte <lat leat n g. avkindahkan- mearradusat. Dakkar
mearradusat leat go ovttaskas olrnmos oazzu dohkkehuvvot vuoigatvuoda dahje ovdamuni.
Åvkindahkan mearradusat leat dabalaceat ng- negatiiva riektevalddalaccat, narnalassii ahte
mearradusa ii såhte våidit ja danin ii sahte hålddasaneisevaldi dan rievdadit.
Åvkindahkan m earradusaid såhtta dattege famohuhttit jus mearradus lea dahkkon daningo
ovttaskas olmmos lea addan boasttu dieduid. Boasttu diedut leat sihke de go ii atte visat dieduid
ja de go adda vearri dieåuid.
Lea eahpecielggas saddet go vearu diedut mat fuomasuvvojit go jienastuslohku odastuvvo,
våidojuvvot ja divvu go leanastivra daid.

Samiid legitiima vuoigatvuodaid bisuheapmi
Mofovdnaovddideaddjit åkkastallet odasteami dainna ahte lea varra ahte Sarnedikk:i
legitimitehta sami ålbmotvalljen orgånan hedjona jus dala lahka ii doalahuvvo.
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ersättare och personal ska ha tillgång till databasen fram till dess att en preliminär
sameröstlängd för sametingsvalet 2021 upprättats.
Uppdatering av röstlängden
Antalet röstberättigade i sametingsvalet 2017 var 8 766 personer. Röstlängden 1993 med 5 390
personer har därmed ökat med 500-600 personer för varje val.
Förtydligande och dokumentation av de objektiva kriterierna för beräknade 500-600
nyanmälningar kräver en starkt ökad arbetsinsats från valnärnndens sida fram till den 15
november 2020, då en preliminär sameröstlängd ska ha upprättats. En uppdatering av hela
sarneröstlängden på samma sätt kräver självklart betydligt större resurser.
Rättelse av sameröstlängden
Personer som inte uppfyller de objektiva kriterierna för upptagande kan finnas kvar i
röstlängden till dess de avlider eller själva begär att bli strukna.
Riksdagens beslut om tillägg i sametingslagens 3 kap. Sa § innebär att bara den som upptagits i
den preliminära röstlängden ska kunna överklaga ett beslut om att en annan person tagits upp i
längden under påstående av att denne förts upp i längden utan att vara berättigad till det.
Överklagandet prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen i Norrbottens län och dess
beslut får därefter inte överklagas. Enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) ska länsstyrelsen
ändra sameröstlängden om den är uppenbart oriktig, men länsstyrelsen har i tidigare fall
avslagit överklaganden med hänvisning till att det handlar om s.k. gynnande beslut. Med
gynnande beslut avses sådana beslut genom vilka den enskilde tillerkänns en rättighet eller
förmån. Gynnande beslut erhåller som huvudregel alltid s.k. negativ rättskraft, d.v.s. att
beslutet inte är överklagbart och att det således inte kan ändras av förvaltningsmyndigheten.
Gynnande beslut kan dock återkallas i fall där beslutet har blivit felaktigt genom att den
enskilde har lämnat vilseledande uppgifter. Principen om vilseledande inkluderar utelämnande
av uppgifter såväl som lämnande av falska uppgifter.
Det är oklart om uppdagade fel vid en uppdatering av röstlängden kommer att överklagas av
någon person och rättas av länsstyrelsen.

fusterarens sign
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§ 52

Mosuvnnat - joatkka

§ 52.1

M 489 - Olbmuid caliheapmi såmi jienastuslohkui - joatkka
Raddehus atna (prop. 2003/04:86) ahte vejolasvuohta våidit jienastuslogumearradusa sahtta
navdojuvvot leat mearkkasahttin Såmedikki legitimitehta bisuheamis.
ON algoalbmotjulggastus nanne ee. ahte algoalbrnogiin lea riekti rnearridit sin iefas identitehta
ja gullevasvuoda sin vieruid ja årbevieruid jelgii, ja sis Jea riekti iefaset vugiid bokte mearridit
iefaset asahusaid harniid ja geat daidda besset gullat. ON julggastus dovddasta
ålgoålbmogiidda ii dusse kultuvrralas ja servodatlas vuoigatvuodaid, muhto maiddåi
definerejuvvon vuoigatvuodaid eatnamiidda ja caziide.
Såmediggi rahca dan ala ah te ON julggastus galggasii saddat gustojeaddjin samiide. Såmedikki
jien astuslohku såhtta saddat dehalas instrumeantan das ahte defineret ja raddjet dan ålbmoga
mii galga beassat navddasit sami vuoigatvuodaid viidåt m earkkasumis. Dåin rahcamusain ferte
iefas identitehta ja gullevasvuoda legitimitehta bisuhuvvot sårni jienastusloguin.

Stivra evttoha Sfzmedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha ahte
Sam ediggi dohkkeha stivrra evttohusa

Stimediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

rnosuvdna lea våstiduvvon.
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§ 52.1

Motioner - forts.

§ 52.1

M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.

Upprätthållande av samernas legitima rättigheter
Motionärerna motiverar en uppdatering med att det finns risk att Sametingets legitimitet som
ett samiskt folkvalt organ undergrävs om gällande lagstiftning inte upprätthålls.
Regeringen bedömer (prop. 2003/04:86) att möjligheten att överklaga ett röstlängdsbeslut får
anses ha betydelse för upprätthållande av Sametingets legitimitet.
FN:s förklaring om urfolkens rättigheter stadgar bl.a. att urfolken har rätt att bestämma sin egen
identitet och tillhörighet i enlighet med sina sedvänjor och traditioner och har rätt att enligt sina
egna förfaranden bestämma formerna för sina institutioner och vilka som får tillhöra dem. FN:s
förklaring tillerkänner urfolken inte bara kulturella och samhälleliga rättigheter utan också
definierade rättigheter till land och vatten.
Sametingets strävan är att FN:s stadganden ska bli gällande för samerna. Sametingens
röstlängder kan bli viktiga instrument för att definiera och avgränsa den population som ska
komma i åtnjutande av de samiska rättigheterna i vidare mening. I denna vidare strävan måste
legitimiteten för den egna identiteten och tillhörigheten upprätthållas i sameröstlängderna.

Styrelsen foreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

]usterarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke
§ 52.2

M 490 - Lahkaasahusat kulturlavdegotti assesuorggis
Assegirjjit
- Mofovdna nr 490 Ingrid Inga j ie. ovddidan, 2016-06-01, dm 1.1.8-2016-871
Stivrabeavdegirji 2016-06-13--14, § 103.3
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.9
Stivrabeavdegirji 2017-01-16--19, § 7.8
Dievasfoahkkinbeavdegirji 2017-02-10--11, § 11.8
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017.-10-03-05,§ 24.8
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.4
Kulturracti beavdegirji 2018-06-13 - 14, § 8.11
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.1
Åssegiedahalli: Susanne Idivuoma

Samediggi mearridii golggotmånu 3-5 b 2017, § 24.8, måhcahit assi.
Samediggi mearridii guovvamånu 10-11b2017, § 11.8, beavdaibidjat assi.
Stivra mearridii geassemånu 13 -14 b 2016, § 103.3, gohccut h alddahusa giedahallat assi.

Ingrid Inga j.ie. Samiid Riikkabellodagas leat geassemanu 1 b 2016, ovddidan mosuvnna mas sii
gåibidit
ahte

Samedikki dievaseoahkkin mearrida rahkadit ja ahnmuhit låhkaasahusaid
Kulturlavdegotti assesurggiide.

Stivra mearridii juovlamanu 5 - 8 b 2016, § 193.9
ahte

giedahallat mo5uvnna stivraeoahkkimis oddajagimånus 2017.

Dat mosuvdna guoskkaha rievtti mielde guokte assi mat leat dehålaceat giedahallamis,
namalassii; gean lea ovddasvastadus mearridit (juridihlcalaccat callit) eisevalddi lilikaasahusaid,
ja nubbi ahte lea go eisevalddis våldi råhkadit lahkaasahusaid juste dain assesurggiin
(kulturlavdegotti assesurggiin) .
Lahkaasahusas, mii bagada Samedikki doaimma (2009:1395), foozzu § 8:s, 1 oasis, 3. cuoggas
ahte lea stivra mii mearrida låhkaasahusaid mat gusket ovttaskas olbmuide, gielddaide ja
eanadikkiide. Dat ii suova ida orgåna go Samedikki stivrra dahkat lahkaasahusaid.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 52.2

M 490 - Angående föreskrifter inom kulturnämndens sakområden
Dokument
- Motion nr 490 av Ingrid Inga m fl, 2016-06-01, dnr 1.1.8-2016-871
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 103.3
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.9
Styrelseprotokoll 2017-01-16--1 9, § 7.8
Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 11.8
Plenumsprotokoll 2017.-10-03-05,§ 24.8
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.4
Kulturrådets protokoll 2018-06-13-14, § 8.11
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.1
Föredragande: Susanne ldivuoma

Sametinget beslutade den 3-5 oktober 2017, § 24.8, att återremittera ärendet.
Sametinget beslutade den 10-11februari2017, § 11.8, att bordlägga ärendet.
Styrelsen beslutade den 13 - 14 juni 2016, § 103.3, att uppdra till kansliet bereda ärendet.

Ingrid Inga m fl i Samtid Riikkabellodat har den 1 juni 2016, inlämnat en motion
där de yrkar
att

Sametingets plenum beslutar att utforma och utfärda föreskrifter inom
Kulturnämndens sakområden.

Styrelsen beslutade den 5 - 8 december 2016, § 193.9
att

behandla motionen vid styrelsesammanträdet i januari 2017.

Yrkandet i motionen berör bland annat två frågor som är väsentliga för prövningen av
detsamma: dels vems uppgift det är att fatta beslut om (utfärda) myndighetens föreskrifter, dels
om myndigheten har ett bemyndigande att meddela föreskrifter inom det aktuella området
(kulturnämndens sakområden).
Av 8§1 st punkten 3 förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget anges att styrelsen
beslutar om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner och landsting.
Stadgandet medger inte att ett beslut att utfärda föreskrifter fattas av något annat organ än av
Sametingets styrelse.
Justerarens sign
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§ 52 Mosuvnnat - joatkka
§ 52.2 M 490 - Låhkaasahusat kulturlavdegotti assesuorggis - joatkka

Nugo mo5uvdnaovddideaddji cilla de lea Sårnediggi råhkadan låhkaasahusaid mffi)gga
suorggis. Dåid låhkaasahusaid lea Samediggi rahkadan dainna lahkaasahusvålddiin mii das lea
dan vissis suorggis. Ovdamearkan såhtta namuhit fuoddovahat-låhkaasahusa (2001:724) § 13,
3.oasi. Das daddjo ah te Såmediggi såhtta dahkat låhkaasahusaid doatjaga ja buhtadusa birra
dain vahagiin mat dahpahuvvet boazoealahusas. Dan fapmudusa vehkiin lea Samediggi
råhkadan låhkaasahusa (STFS 2007:9) meahceeallebuhtadusa birra cearuin.
Eisevålddit eai oacfo mearridit låhkaasahusaid jus raddehus ii leat addån
norbrnaaddinfäpmudusa dan dihto suorggis. Raddehus ii leat addån Såmediggai fapmudusa
rahkadit låhkaasahusaid Kulturlavdegotti assesurggiin.

Samediggi mearridii golggotmanu 3-5 b 2017, § 24.8, mahcahit assi.

Stivra mearlidii cuoIJomånu 11-13 b 2018, § 74.4
ahte

gohceut Anders Kråik ja kulturlavdegotti giedahallat assi.

Kulturlavdegoddi rnearridii geassemånu 13-14 b 2018
ahte

daningo ii oktage eisevaldi oacfo råhkadit låhkaåsahusaid alrnrna raddehusa
norbrnaaddinfapmudusa haga vissis assesuorggis, ja raddehus ii leat addån dakkår
fapmudusa Samediggåi kulturlavdegotti. assesuorggis, de evttohit ahte rnosuvdna
dasto lea vastiduvvon .

Daningo Sårnedikkis ii leat valdi dahkat låhkaasahusaid jura juste dån assesuorggis, de atna
stivra ahte mosuvdna galga hilgojuvvot.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgut rnosuvnna.

Paragrafa darkldstuvvo dakkavide

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.2

M 490 - Angående föreskrifter inom kulturnämndens sakområden - forts.
Som motionären anger har Sametinget låtit utfärda föreskrifter på ett flertal områden. Dessa
föreskrifter har utfärdats med föreskriftsrätt på det särskilt angivna området. Som ett exempel
på ett sådant bemyndigande kan nämnas 13 § 3 st viltskadeförordningen (2001:724) där det
anges att Sametinget får meddela föreskrifter om bidrag och ersättning
som avser skada av vilt när det gäller rennäringen. Med stöd av det bemyndigandet har
Sametinget meddelat föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst
i samebyar.
Ingen myndighet får besluta föreskrifter utan att ha ett särskilt normgivningsbemyndigande
från regeringen på det aktuella området. Regeringen har inte lämnat något bemyndigande till
Sametinget att meddela föreskrifter inom Kulturnämndens sakområden.

Sametinget beslutade den 3-5 oktober 2017, § 24.8, att återremittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018, § 74.4

att

uppdra till Anders Kråik och kulturnämnden att bereda ärendet.

Kulturnämnden beslutade den 13 - 14 juni 2018
att

med hänvisning till att ingen myndighet får besluta föreskrifter utan att ha ett särskilt
normgivningsbemyndigande från regeringen på det aktuella området, vilket
regeringen inte har lämnat till Sametinget inom kulturnämndens sakområde, föreslå
att motionen därmed anses besvarad.

Eftersom Sametinget i dagsläget inte har föreskriftsrätt på det särskilt aktuella området anser
styrelsen att motionen ska avslås.

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

fusterarens sign
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§ 52 Mosuvnnat - joatkka
§ 52.2 M 490 - Lahkaasahusat kulturlavdegotti assesuorggis - joatkka
Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeh a stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

hilgut mosuvnna.

Botkejuvvo 2018-11-15, kl 16.30 - 2018-11-16, kl 08.30
./.

Lahtut eurvojuvvojit nammacuorvunlisttu nr 4 mielde, 2018-11-16; dii 08.30
31 lahtu leat sajis.

Agneta Rimpi cohkka lahtu Josefina Skerk sajis
Peter Holmqvist cohkka lahtu Oscar Sedholm sajis
Fia Kaddik cohkka lahtu Lars Jon Allas sajis
Carola Fjällström cohkka lahtu Marie Persson Njajta sajis
Nils Johan Labba cohkka lahtu Anne Madeleine Kuhmunen sajis
Rolf Ohlson cohkka lahtu Julia Wahlberg sajis
Ronny Svarta cohkka lahtu Lars Wilhelm Svonni sajis
Marita Granström eohkka lahtu Lars-Paul Kroilc sajis
Mari-Louise Boman cohkka lahtu Torkel Stångberg sajis

Justerarens sign

34 (68)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 52

Motioner - forts .

§ 52.2

M 490 - Angående föreskrifter inom kulturnämndens sakområden - forts.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

avslå motionen.

Ajournering 2018-11-15, kl 16.30-2018-11-16, kl 08.30
./.

Upprop av ledamöter enligt bilagd närvarolista nr 4, 2018-11-16; kl 08.30
31 ledamöter är närvarande.

Agneta Rimpi ersätter ledamoten Josefina Skerk
Peter Holmqvist ersätter ledamoten Oscar Sedholm
Fia Kaddik ersätter ledamoten Lars Jon Allas
Carola Fjällström ersätter ledamoten Marie Persson Njajta
Nils Johan Labba ersätter ledamoten Anne Madeleine Kuhmunen
Rolf Ohlson ersätter ledamoten Julia Wahlberg
Ronny Svarta ersätter ledamoten Lars Wilhelm Svonni
Marita Granström ersätter ledamoten Lars-Paul Kroik
Mari-Louise Boman ersätter ledamoten Torkel Stångberg

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke
§ 52.3

M 494- Ståhtadoarjja sami halddasanguovllu gielddaide
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 494 Per Mikael Utsi ovddidan 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1259
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-10-04--06, § 48
Stivrabeavdegirji 2016-12-05-08, § 193.13
Stivrabeavdegirji -01-16-19, § 7.12
Giellalavdegotti beavdegirji 2017-03-08-09, § 8
Giellalavdegotti beavdegirji 2018-06-18. § 33.1
Samedikki giellapolitihkalas doaibmaprogramma, dohkkehuvvon 2016-05-31-06-02
Giellalavdegotti beavdegirji 2018-09-11-12, § 40.1
Stivrabeavdegirji 2018-10-09 - 12, § 178.2

Assegiedahalli: Mari-Louise Allas

Per Mikael Utsi lea golggotmånu 5 b 2016, ovddidan mosuvnna mas son gaibida:
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte rad.dehus cilge låhkaasahusas (2009:1299)
na5uvnnalas unnitloguid ja unnitlogugielaid birra, ahte ståhtadoarjja samegiela
hålddasanguovllu gielddaide galga juolluduvvot vuod.dosumma vuodul ja gieldda
sapmelaslogu vuod.ul.

Stivra rnearridii juovlarnånu 5 - 8 b 2016, § 193.13
ahte

giedahallat mosuvrma stivrafoahkkimis oddajagirnanus 2017.

Stivra mearridii oddajagimånu 16-19 b 2018,§ 7.12
ahte

bivdit giellalavdegotti cealkåmusa mo5uvdnii.

Giellalavdegoddi mearridii njukcarnanu 8- 9 b 2017, .§ 8
ahte

hålddalms giedahalla assi viidaseappot.

Giellalavdegoddi mearridii geassernånu 18 b 2018, § 33.1
al1te

Justerarens sign

hålddahus giedahalla assi viidaseappot.
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§ 52

Motioner - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 52.3

M 494 - Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska
Dokument
- Motion nr 494 av Per Mikael Utsi 2016-10-05, dm 1.1.8-2016-1259
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 48
Styrelseprotokoll 2016-12-05-08, § 193.13
Styrelseprotokoll2017-01-16-19, § 7.12
Språknämndsprotokoll 2017-03-08-09, § 8
Språknämndsprotokoll 2018-06-18. § 33.1
Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, antaget 2016--05-31-06-02
Språknämndens protokoll 2018-09-11 - 12, § 40.1
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.2

Föredragande: Mari-Louise Allas

Per Mikael Utsi har den 5 oktober 2016, inlämnat en motion där han yrkar:
att
Sametinget verkar för att regeringen anger i förordningen (2009:1299) om
minoriteter och minoritetsspråk att statsbidrag till de kommuner som ingår i
förvaltningsområdet för samiska ska fastställas med utgångspunkt i dels ett
grundbelopp och dels antalet samer i kommunen.

Styrelsen beslutade den 5 - 8 december 2016, § 193.13
att

behandla motionen vid styrelsesammanträdet i januari 2017.

Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2018, § 7.12
att

överlämna till språknämnden för yttrande.

Språknämnden beslutade den 8- 9 mars 2017, § 8
att

kansliet bereder ärendet vidare

Språknämnden beslutade den 18 juni 2018, § 33.1
att

fu sterarens sign

kansliet bereder ärendet vidare
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Mosuvnnat - joatkka

§ 52.3M 494- Stahtadoarjja sami halddasanguovllu gielddaide - joatklrn

Såmediggi cealka giellapolitihkalas doaibmaprogrårnmas ahte åigu bargat sami
giellavuoigatvuodaid nannemiin såmi giellalaga asaheami bokte. Dat lea daningo såmit lea
Ruota ålgoaJbmot, ja darungo UNESCO definere såmi gielaid leat aitojuvvon dills. Såmediggi
barga såmi giellalaga asaheami ovdii ja dåt bargu gokca olu sierralagån doarjagiid såmi
gielaide.

Lavdegoddi mearrida
ahte

evttohlt stivrii ahte mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra atna nugo Giellalavdegoddi nai, ahte iesgudet doarjagiid såmi gielaide heive våldit
ovdan dala barggus såmi giellalagain.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposi5uvnna dohkkehlt dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavrmal1a
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.
Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.3

M 494 - Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska - forts .

Sametinget har angett i språkpolitiskt handlingsprogram att arbeta för förstärkande
och förtydligande av samiska språkrättigheter genom en samisk språklag. Detta
utifrån att samerna är urfolk i Sverige och för att de samiska språken enligt UNESCOS
definition är att betrakta som hotade språk. Sametinget arbetar för att få en samisk
språklag och inom detta arbete inryms olika frågor om stöd till de samiska språken.
Nämnden beslutade
att

föreslå styrelsen att därmed anse motionen som besvarad.

Styrelsen anser i likhet med Språknämnden att olika stöd till de samiska språken inryms i
det pågående arbetet att få tillstånd en språklag.

Styrelsen foreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner att
Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke
§ 52.4

M 496-Kulturlavdegotti proseaktadoarjja kulturdcihpahusaide valastallandoaluid
oktavuodas
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 496 Fia Kaddik ovddidan 2016-10-05, dm 1.1.8-2016-1261
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2016-10-04--06, § 48
Stivrabeavdegirji 2016-12-05--08, § 193.15
Stivrabeavdegirji 2017-01-16-19, § 7.14
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017-02-10- 11, § 11.8
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017-10-03-05, § 11.8
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.4
Kulturlavdegotti beavdegirji 2018-06-13-14,§ 8.11
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.3
Assegiedahalli: Susanne Idivuoma

Fia Kaddik lea golggotmanu 5 b 2016, ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte

Kulturlavdegoddi galga silittit juolludit proseaktadoarjaga kulturpolitihkalas
doaibmaprogråmma jelgii dakkar sami kultuvrralas dilipiliusaide mat dollojuvvojit
valastallandoaluid oktavuodas.

Stivra m earridii juovlamanu 5 -8 b 2016, § 193.15
ahte

giedahallat mosuvnna stivrafoahkkimis oddajagimanus 2017.

Stivra mearridii oddajagimanu 16 - 19 b 2018, § 7.14
ahte

bivdit kulturlavdegotti cealkamu8a assis.

Samediggi mearridii guovvamanu 10-11b2017, § 11.8 beavdåibidjat assi.
Samediggi mearridii golggotmanu 3 -5 b 2017, § 11.8 milicahit assi.

Stivra mearridii cuol)omanu 11-12 b 2018, § 74.4
ahte

Justerarens sign

gohccut Andes Kråik ja kulturlavdegotti giedahallat assi.
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§ 52 Motioner - forts.
Åsa Blind ordfarande
§ 52.4

M 496-Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i samband
med idrottsarrangemang
Dokument
- Motion nr 496 av Fia Kaddik 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1261
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 48
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.15
Styrelseprotokoll 201 7-01-16-19, § 7.14
Plenumsprotokoll 2017-02-10-11, § 11.8
Plenumsprotokoll 2017-10-03- 05, § 11.8
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.4
Kulturnämndens protokoll 2018-06-13-14,§ 8.11
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.3
Föredragande: Susanne ldivuoma

Fia Kaddik har den 5 oktober 2016, inlämnat en motion där hon yrkar:
att

samiska kulturella aktiviteter som genomförs i samband med idrottsarrangemang
ska kunna beviljas projektmedel av Kulturnämnden i enlighet med kulturpolitiskt
handlingsprogram.

Styrelsen beslutade den 5 -8 december 2016, § 193.15
att

behandla motionen vid styrelsesammanträdet i januari 2017.

Styrelsen beslutade den 16 -19 januari 2018, § 7.14
att

överlämna till kulturnämnden för yttrande.

Sametinget beslutade den 10-11februari2017, § 11.8 att bordlägga ärendet.
Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 11.8 att återremittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 11-12 april 2018, § 74.4
att
Justerarens sign

uppdra till Andes Kråik och kulturnämnden bered a ärendet.
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§ 52

Mosuvnnat - joatkka

§ 52.4

M 496-Kulturlåvdegotti proseaktadoarjja kulturdåhpåhusaide valåstallandoaluid
oktavuodas - joatkka
Kulturlavdegoddi giedahalai assi geassemånu 13-14 b 2018.
Kulturlavdegoddi evttoha ahte mo5uvdna lea vastiduvvon (2018:8, § 8.11) daningo eisevålddit
eai oaceo råhkadit låhkaasahusaid almma raddehusa norbmaaddinfåpmudusa haga vissis
assesuorggis, ja raddehus ii leat addån dakkår fapmudusa Såmediggåi kulturlavdegotti
assesuorggis.

Stivra atna ahte valastallan lea vuoruhuvvon suorgi kulturpolitihkalas doaibmaprogråmmas ja
rudat juolluduvvojit dasa, danin lea assi ain jodus ja danin lea mosuvdna vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa vastiduvvo dakkavide

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Såmediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justernrens sign

mosuvdna lea vastiduvvon.
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.4

M 496 - Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i samband
med idrottsarrangemang - forts.
Kulturnämnden behandlade ärendet den 13-14 juni 2018
Kulturnämnden beslutade att med hänvisning till att ingen myndighet får besluta föreskrifter
utan att ha ett särskilt normgivningsbemyndigande från regeringen på det aktuella området,
vilket regeringen inte har lämnat till Sametinget inom kulturnämndens sakområde, föreslå att
motionen därmed anses besvarad (2018:8, § 8.11).

Styrelsen anser att eftersom idrott är ett prioriterat område i kulturpolitiska
handlingsprogrammet och medel beviljas, pågår ärendet och därmed är motionen besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag o~h finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

fusterarens sign

motionen därmed är besvarad.
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke

§ 52.5

M 509 - Visot råvis sapmelaceat galget beassat oahppat sårdnut, lohkat ja callit såmegiela
Åssegirjjit
- Mo5uvdna nr 508 Per Mikael Utsi ovddidan 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-203
Stivrabeavdegirji 2017-09-12-1-13, § 134.13
Stivrabeavdegirji 2017-11-13-15,§ 175.11
Giellalåvdegotti beavdcgirji 2018-06-18, § 33.2
Buseahttavuoddu 2019-2021, dnr 1.3.3-2018-380
Giellalåvdegotti beavdegirji 2018-09-11 - 12, § 40.2
Stivrabeavdegirji 2018-10-09- 12, § 178.4

Åssegiedahalli: Marie-Louise Allas

Per Mikael Utsi lea guovvamanu 11 b 2017, ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte

Samediggi gåibida raddehusas ja riikkabeaivvis ahte Samedikki juolludus
sam egielgurssiide duppålastojuvvo 515 000 kruvnnos 2016:s - gitta 1 000 000 kruvdnui
2017:s, ja ahte dat dasto dadimielde lassana doarjjadarbbuid vuodul.

Stivra mearridii oddajagimanu 16-19 b 2017
ahte

bivdit giellalavdegotti cealkamu5a assai.

Assi ii giedahallon stivrafoahkkimis 2017-09-12- 13, § 125

Stivra mearridi:i skabmamanu 13 -15 november 2017, § 175.11
ahte

bivdit giellalavdegotti cealkamusa assis.

Giellalavdegoddi mearridii geassemanu 18 b 2018
ahte

hålddahus joatka giedahallamis assi.

Oanehisgursedoarjaga ohcamusat ja juolludeamit leat lassanan maIJemus jagiid ee. daningo
Samediggi år)girit lea juohkan dieduid oanehisgursedoarjaga birra ja m aiddai daningo Såm:ij
åhpadusguovdasj lea lagidan eanet samegielgurssiid mat h eivejit dån stahtadoarjaga vuollai.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 52.5

M 509 - Alla vuxna samer skall få lära sig tala, läsa och skriva samiska
Dokument
- Motion nr 508 av Per Mikael Utsi 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-203
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.13
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15,§ 175.11
-

Språknämndens protokoll 2018-06-18, § 33.2
Budgetunderlag 2019-2021, dnr 1.3.3-2018-380
Språ.knämndens protokoll 2018-09-11-12, § 40.2
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.4

Föredragande: Marie-Louise Allas

Per Mikael Utsi har den 11februari2017, inlämnat en motion där han yrkar:
att

Sametinget begär hos regeringen och riksdagen att Sametingets anslag för vissa
studier i samiska, fördubblas från 515 000 kronor för 2016 till 1 000 000 kronor för
2017 och höjs därefter succesivt i takt med att bidragsbehovet ökar.

Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2017
att

överlämna till språknämnden för yttrande.

Ärendet utgick vid styrelsesammanträde 2017-09-12-13, § 125

Styrelsen beslutade den 13 -15 november 2017, § 175.11
att

överlämna till språknämnden för yttrande.

Språknämnden beslutade den 18 juni 2018
att

kansliet bereder ärendet vidare.

Ansökningar och utbetalning av korttidsstudiestödet har ökat under senare år dels utifrån att
Sametinget aktivt informerat om möjligheten att söka och erhålla korttidsstudiestöd men
också för att Samij åhpadusguovdasj har fler språkkurser som passar in för att erhålla
statsbidrag vid studier i samiska.
fusterarens sign
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§ 52

Mosuvnnat - joatkka

§ 52.5

M 509 - Visat ravis sapmelaceat galget beassat oahppat sårdnut, lohkat ja callit såmegiela -

joatkka
Go oanehisgursedoarjaga ohcamusat lassanedje de mearridii stivra ahte 2017:s lasihit
oanehisgursedoarjaga buseahta 515 000 kruvnnos 815 000 kruvdnui, lassaneami våldit dan
rudas mii Samedikkis gavdno.
Samediggi lea buseahttavuodus 2019-2021 jagiide lokten dårbbu ahte asahit sierrra
giellajuolludusa, ja atna ahte ee. Oanehisgursedoarjja galggasii biddjot dan giellajuolludusa
vuollåi.

Giellalrivdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Mo8uvdnaovddideaddji gaibadus lasihit oanehisgursedoarjaga 2017:s ii sahttan eadahuvvot.
Stivra m earridii dattege veaha lasihit oanehisgursedoarjaga. Dan vuodul ii ane stivra ahte lea
agga gaibidit daid rievdadusaid m aid mosuvdnaovddideaddji ovddidii.

Stivra evttoha Sftmedikki mearridit
ahte

hilgut mosuvnna.

Å v tehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Sarnediggirnearrida
ahte

Justerarens sign

hilgut m osuvnna.
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.5

M 509-Alla vuxna samer skall få lära sig tala, läsa och skriva samiska- forts.
Denna ökning av ansökningar av korttidsstudiestödet föranledde att styrelsen under 2017
höjde budgeten för korttidsstudiestöd från 515 000 kr till 815 000 kr, beloppet tas från medel
som finns på Sametinget.
Sametinget har i budgetunderlag 2019-2021 lyft upp behov av att ett särskilt språkanslag
inrättas och ser att bl a. finansiering av korttidsstudiebidraget ska ingå i det anslaget.

Nämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att därmed anse motionen som besvarad.

Motionärens yrkande om höjt anslag av korttidsstudiestödet från år 2017 kunde inte
genomföras. Styrelsen beslutade dock om en mindre höjning av korttidsstudiestödet.
Styrelsen ser mot bakgrund av det nu anförda inte skäl att hemställa om de ändringar som
motionären yrkat.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

avslå motionen.
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke

§ 52.6

M 510 - Dievasfoahkkinassebåhpirat varrelahtuide
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 510, 2017-02-11, Johanna Njaita, dnr 2017-204
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2017-02-11, § 15
Stivrabeavdegirji 2017-09-12--14, § 134.14
Stivrabeavdegirji 2017-11-12--14, § 175.12
Stivrabeavdegirji 2018-06-12--14, § 135.4
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.5
Assegiedahalli: Peter Engström

Johanna Njaita lea guovvamånu 11 b 2017 ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte

Samedikki sadjasas lahtut ozzot dievaseoahkkinassebåhpiriid elektrovnnalas håmis,

ahte

Samedikki lahtut såhttet gåibidit oazzut dievaseoahkkinassebåhpiriid elektrovnnalas
håmis lassin baberassebahpiriidda dahje daid sadjåi.

Stivra mearridii skabmamånu 12-14b2017,§175.12
ahte

gohccut halddahusa giedahallat assi.

Stivra mearridii geassemånu 12 - 14 b 2018,§ 135.4
ahte

goh ccut halddahusa joatkit giedahallamis assi daid oaiviliid vuodul mat leat
ovddiduvvon.

Mo8uvdnaovddideaddji cealka iefas mo8uvnnas ahte varrelahtut sahttet saddat oanehis åiggis
lohkat assebahpiriid ja easkka dego leat baikki nalde besset daid lohkat baberhåmis. Danin
galggale vårrelahtut beassat våldit oktavuoda hålddahusain ja oazzut assebåhpiriid
elektrovnnalas hamis. Mofovdnaovddideaddji atna ahte m aiddåi dabalas lahtut galget oazzut
dån vejolasvuoda lassin dahje baberassebåhpiriid sadjai.

Samediggeortnega § 15 jelgii galga gohccun ja assebåhpirat dievaseoahkkimii saddejuvvot
lahtuide unnimusat guokte vahkku ovdal eoahkkima.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 52.6

M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare
Dokument
- Motion nr 510, 2017-02-11, Johanna Njaita, dnr 2017-204
Plenumsprotokoll 2017-02-11, § 15
Styrelseprotokoll 2017-09-12--14, § 134.14
Styrelseprotokoll 2017-11-12--14, § 175.12
Styrelseprotokoll 2018-06-12--14, § 135.4
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.5
Föredragande: Peter Engström

Johanna Njaita har den 11 februari 2017 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametingets ersättare delges plenumshandlingarna i elektronisk form,

att

Sametingets ledamöter kan begära att delges plenumshandlingarna i elektronisk form i
tillägg till eller i stället för i pappersform

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.12
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 135.4
att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare med de synpunkter som framkommit.

Motionären har till stöd för sina yrkanden anfört att ersättare med kort varsel kan behöva läsa
in sig på materialet och således först på plats kan ta del av det i pappersformat. Därför ska
ersättare kunna kontakta kansliet och få handlingarna i elektronisk form. Ordinarie ledamöter
ska enligt motionären också ha möjlighet till detta i tillägg till eller istället för i pappersform.

Enligt§ 15 i Sametingsordningen ska kallelse och handlingar sändas u t senast två veckor före
plenum.

]usterarens sign
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§ 52

Mosuvnnat - joatkka

§ 52.6

M 510 - Dievasfoahkkinassebahpirat varrelahtuide - joatkka
Juohke dievaseoahkkima ovdal de lea vejola5 viezfat ja lohkat assebilipiriid Samedikki
ruovttusiiddus, Såmedikki programma, asselistu ja assit biddjojit dohko Sierra pdf-fiilan. Olu
assebåhpirat leat ee. skannejuvvon beavdegirjjit jna.
Saadteskenjuana dievaseoahkkimii miessemanus 2018 lei assebaberhivvodat sullii 45 MB. Lea
ovdal dahpåhuvvan ja boahta dåhpåhuvvat ahte assebaberhivvodat lea miha stuorit go 45 MB.
Mofovdnaovddideaddji ii leat cilgen got varrelahtut galggale oazzut elektrovnnalas
assebåhpiriid . .Årvideames oaivvilda ahte assebahpirat saddejuvvose jodånit, eai dabålas
boastta mielde skearrun dahje usb-muitosakkis muhto baicca fiilan e-boastta bokte.
Lea cielggas ahte dat dåtåhivvodat sådden lea hui olu dan duohken got vuostiivaldi
duostunkapasitehta lea. Lea stuora vealla das man stuora fiillaid e-boastaprogrammat nagodit
valdit vuosta ja man olu data dat nagodit vurket. Diehtu ahte vuostaivåldi konto lea dievvan lea
daba.Ias.
Praktihkalaccat mearkkasa dat ahte 8adda juohkit påhkkan assebahpiriid, mas juohke påhkka ii
abut leat stuorit go 5 MB. Muhtun harve have manna saddet 10-20 e-boastadiedu
vuoståivåldiide, go fal sadden ja vuostaivaldin menestuvva. Muhto jus leat eambbo saddeme de
dåidet foozzilit barttit saddemiin, ja valda åiggi eoavdit daid barttiid. Dalle ferte vihkkedallat
leago avki ta.ilat dan vejolasvuoda go varrelahtut ja iezat geat haliidit lohkat assebahpiriid
aIJkke såhttet iefa vizzet daid Såmedikki ruovttusiiddus.
Dån oktavuodas fertet maid namuhit ahte Samediggi lea oastån digitåla foahkkinreaiddu mas
digitala assebåhpirat bohtet leat olamuttus, omd. dievaseoahkkinb åhpirat,
stivrafoahkkinbåhpirat ja lavdegoddefoahkkinbåhpirat. Dån reaiddu valdigoahtit miedaid
miedaid atnui ja ålggos bohtet oassevaldit beassat lohkat asselisttu ja ieza assebahpiriid
dihtoris, lohkanfiellus ja matketelefuvnnas. Go dat reaidu valdojuvvo atnui de såhttit fas
arvvostallat galgago saddet assebabirbåhpiriid nugo dal.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.6

M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare - forts.
Inför varje plenum går det att läsa och ladda ner plenumshandlingarna från Sametingets
hemsida. Sametingets program, föredragningslista och varje ärende är utlagda i separata pdffiler. Materialet i många ärenden består delvis av scannade protokoll mm.
Inför plenum i Saxnäs i maj 2018 uppgick storleken av handlingarna till ca 45 MB. Det har hänt
och kommer att hända att storleken på plenumshandlingarna i elektroniskt format är betydligt
större än så.
Motionären har inte förklarat på vilket ersättare ska kunna få tillgång till plenumshandlingarna
i elektronisk form. Dock kan det antas att det menas att handlingarna ska kunna skickas
skyndsamt och att det då inte är fråga om att materialet skickas med ordinarie post men lagrat
på skiva eller usb-sticka utan snarare att filerna översänds med e-post.
Det kan konstateras att den mängd data det är fråga om är av den storleken att det blir
avhängigt mottagarens mottagningskapacitet om sådana överföringar ska lyckas. Bland de som
tillhandahåller e-postkonton är skillnaderna stora i fråga om hur stora filer e-postprogrammen
klarar av att ta emot och vilken total mängd data som tillåts att lagras. Meddelanden till ett fullt
konto hos mottagaren studsar.
I praktiken innebär det att handlingarna måste delas upp i paket där varje paket kanske måste
understiga 5 MB i storlek. I enstaka fall torde arbetsinsatsen att översända 10 -20 epostmeddelanden till en mottagare vara hanterbar, så länge problem inte uppstår med
översändningen och mottagningen. I större skala med fler mottagare skulle risken för problem
med överförningarna öka och arbetsinsatsen för att hantera detta riskerar att bli påtaglig.
Nyttan med det måste då vägas emot den möjlighet som alltjämt erbjuds, att ersättare och andra
som vill ta del av handlingarna själva kan läsa eller ladda ner filerna från Sametingets hemsida.
I sammanhanget bör det också nämnas att Sametinget har upphandlat ett digitalt mötesverktyg
där digitala handlingar kommer att finnas tillgängliga inför exempelvis plenumsförhandlingar,
styrelsemöten och nämndsmöten.
Implementeringen av verktyget kommer ske stegvis där etapp ett innebär att deltagarna
kommer kunna ta del av dagordningen och övriga handlingar via datorer, läsplattor och
mobiltelefoner. I samband med att det införs får frågan om att samtidigt distribuera
handlingarna som papperskopior utvärderas vidare.

f usterarens sign
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§ 52

Mosuvnnat- joatkka

§ 52.6

M 510 - Dievaseoahkkinassebahpirat varrelahtuide - joatkka

Stivra cilge maiddai M 528:s got digitala fovdosat dadistaga va.Idojit atnui, ja got sihke lahtut
ja varrelahtut njuovzileappot galget olahit assebilipiriid.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgut mosuvnna.

Å vtehke loahpaha digastallama.

Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Sarnediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

hilgut mo8uvnna.
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.6

M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare - forts.

Styrelsen redovisar även i ärendet M 528 hur arbetet för digitalt arbete ska implementeras
och att handlingar smidigt ska bli tillgängliga för såväl ledamöter som ersättare.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finner
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

]usterarens sign
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avslå motionen.
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke
§ 52.7

M 511-Nuoraidraddi gulaskuddaninstansan
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 511 Johanna Njaita ovddidan 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-205
Stivrabeavd egirji 2017-09-12-1-13, § 134.15
Stivrabeavdegirji 2017-11-12-14, § 175.13
Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.9
Nuoraidrådi beavdegirji 2018-08-30- 31, §
Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.6
Assegieåahalli: Peter Engström

Johanna Njaita lea guovvamånu 11 b 2017, ovddidan rnosu vnna mas son gaibida:
ahte

nuoraidraddi galga leat gulaskuddaninstånsan Sårnedikkis,

ahte

nuoraidradi sagadoalli ja vårresagadoalli oazzuba dievasfoahkkinbå.hpiriid
Samediggeortnega § 15 jelgii.

Stivra mearridii skabm amanu 12-14b 2017,§175.13
ahte

gohccut halddahusa giedahallat assi.

Stivra mearridii cuoIJomånu 11 -13 b 2018,§ 74.9
ahte

gohccut halddahusa giedahallat assi ja dåhttut nuoraidradi cealkarnusa assis.

Mosuvdnaovddideaddji Cilge iefas gaibadusa dainna ahte nuoraidpolitihkalas
doaibmaprogramma cealka ah te sårni politihkkarat leat geatnegasat raddadallat nuoraidradiin
visot assiin main nuorain såhtta leat sierra oaivil. Danin berrejit Samedikki lavdegottit saddet
gulaskuddamiid nuoraidraddåi dakkår assiin mat gusket omd. doaibrnaprogrammaide,
kommisuvnnaide ja konven8uvnnaide vai nuoraidraddi beassa addit cealkamu8a evttohusaide.
Nuoraidraddi lea addån cuovvovas cealkåmus mo8uvdnii:

Nuoraidrfulåi atna mosuvnna hui buorren ja doarju mosuvnna dainna lasahusain ahte nuoraidrflååi
berre leat ovddastuvvon dievascoahkkimis bargoortnega § 4 jelgii.

Justerarens sign
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Motioner - forts.

Åsa Blind ordförande
§ 52.7

M 511- Ungdomsrådet som remissinstans
Dokument
- Motion nr 51lav Johanna Njaita 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-205
Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.15
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.13
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.9
Ungdomsrådets protokoll 2018-08-30 - 31, §
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.6
Föredragande: Peter Engström

Johanna Njaita har den 11februari2017 , inlämnat en motion där hon yrkar:
att

ungdomsrådet ska utgöra en remissinstans för Sametinget,

att

ungdomsrådets ordförande och vice ordförande delges plenumshandlingarna
enligt Sametingsordningen § 15.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018,§ 74.9
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och inhämta yttrande från ungdomsrådet.

Till stöd för sina yrkanden har motionären hänvisat till det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet i vilket det framgår att det är en skyldighet för samiska politiker att
samråda med ungdomsrådet i alla frågor där ungdomar kan ha en särskild uppfattning. Därför
bör Sametingets nämnder skicka remisser till ungdomsrådet ärendet som avser t ex
handlingsprogram, kommissioner och konventioner så ungdomsrådet får yttra sig över
förslagen.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen och anfört följande:
Ungdomsrådet anser att motionen är mycket bra och stödjer motionen med tillägg att ungdomsrådet
bör vara representerad på plenum enligt § 4 arbetsordningen.

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

§ 52.7

M 511 - Nuoraidråddi gulaskuddaninstansan - joatkka

Nuoraidraååi akkastalla dainna ahte dat ii oacco vaikkuhanvalddi samepolitihkalas assiin dusse
dainna ahte oaziu assebilhpiriid ovdal dievascoahklcima, muhto nuoraidraadi ferte maid beassat
oassalastit debilhtain ja digastallamiin mat leat dievascoahkkimis.
Ovddit mandilittaåigodaga odasmahtii nuoraidraddi iefas stivrendokumeanttaid ja rilikadii
ee. iefas bargoortnetevttohusa man dievasfoahkkin dohkkehii 2015 eavcea. Bargoortnet cealka
ee. ahte Samedikki lahttu ii silite valljejuvvot del.balas lahttun nuoraidraddai (§ 4), ahte
nuoraidraddi galga leat ovddastuvvon juohke dievasfoahkkimis Samedikkis (§ 12), ahte
nuoraidraddi galga addit cilgehusa iefas doaimmas Samedikki dievasfoahkkimii dan ortnega
jelgii mii guoska Samedikki stivrii ja lavdegottiide (§ 10) ja ju s nuoraidradis galga leat sierra
diehtojuohkin-ja jearahallanbodda dievasfoahkkimis de galga dan dila.Iasvuoda mearridit
ovttasradiid Samedikki eoahkkinjodihangottiin (§ 13).
Nu got mosuvdnaovddideaddji cuige de lea dievaseoahkkin iefas mearradusain ahte dohkkehit
nuoraidpolitihkalas doaibmaprogramma, geatnegahttan sami politihkkariid raddadallat
nuoraidradiin visot assiin main nuoraidradis silitta leat sierra oaidnu. Dat mearkkasa ahte go
stivra ja ieza lavdegottit valbmejit asSiid ja viZzet oainnuid (saddejit assiid gulaskuddamii), de
eai galgga vaja.Iduhttit nuoraidradi. Ii leat darbu dahkat odda mearradusa - earet
doaibmapolitihkalas programma. Dattege fertejit samedikki iesgudet organat saddat ceahpibun
raddadallat ja gulaskuddat nuoraidradiin sin oainnu birra iesgudet assiin. Seamma assis ii berre
dahkkot odda m earradus, danin atnit ahte mosuvdna dan oasis lea vastiduvvon.
Samediggeortnega § 15 jelgii galget assebilipirat ja gohceun dievasfoahkkimii saddejuvvot
unnimusat guokte vahkku ovda1 dievaseoahkkima. Juohke dievasfoahkkima oktavuodas lea
vejolas viezfat ja lohkat dievasfoahkkinbilipiriid Samedikki ruovttusiiddus. Gohceun ja
assebahpirat mår)gejuvvojit ja saddejuvvojit lahtuide dabå.las boastta mielde. Dakkavide go
cielga ahte varrelahttu boahta dievasfoahkkimii dabå.las lahtu sadjåi de saddet gohccuma ja
assebilipiriid sadjasas lahttui. Assebahpirat må.rJgejuvvojit dasa Iassin daidda bargiide geat leat
barggus dievaseoahkkimis. Assebilipiriid sådden nuoraidradi sagadoallåi ja vårresagadoallåi ii
mielddisbuvtte duodi eambbo lassi barggu dege lassiresurssaid. Ahte dat dahkko ii boade
ovdan ieza mearradusain ja danin berre mosuvdna dan oasis dohkkehuvvot.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.7

M 511- Ungdomsrådet som remissinstans - forts.

Detta med motiveringen att ungdomsrådet får inget inflytande över samepolitiska frågor med att
endast delges handlingarna infår plenum, utan ungdomsrådet måste ges utrymme att delta i
debatter och diskussioner som pågår under plenum.
Under den förra mandatperioden reviderade ungdomsrådet sina styrdokument och utarbetade
bland annat ett eget förslag till arbetsordning för ungdomsrådet som antogs av plenum hösten
2015. I arbetsordningen stadgas bland annat att en ledamot i Sametinget inte kan väljas till
ordinarie ledamot i ungdomsrådet (§ 4), att ungdomsrådet ska vara representerat vid varje
plenumsförhandling i Sametinget(§ 12), att ungdomsrådet ska redovisa sin verksamhet till
Sametingets plenum i den ordning som gäller för Sametingets styrelse och nämnder (§ 10) och
om ungdomsrådet har en särskild informations- och frågestund i samband med
plenumsförhandlingar ska formen för denna bestämmas i samråd med Sametingets p residium
(§ 13).
Som motionären anfört har plenum genom sitt beslut att anta det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet förpliktat d e samiska politikerna att samråda med ungdomsrådet i alla
frågor där ungdomar kan ha en särskild uppfattning. Det innebär således att när styrelsen och
andra nämnder bereder ärenden och inhämtar synpunkter (skickar remisser) ska inte
ungdomsrådet glömmas bort. Något nytt beslut - utöver det handlingspolitiska programmet behövs inte. Däremot behöver sametingets olika organ bli bättre på att samråda med och höra
ungdomsrådet i fler frågor. Eftersom något nytt beslut inte bör fattas i samma fråga får
motionen i denna del anses vara besvarad.
Enligt§ 15 sametingsordningen ska kallelse och handlingar till plenum sändas ut senast två
veckor före plenum. Inför varje plenum går det också att läsa och ladda ner
plenumshandlingarna från Sametingets hemsida. Kallelse och handlingar m ångfaldigas genom
kopiering och skickas till ordinarie ledamöter med ordinarie postgång. Så snart det är känt att
en ersättare ska tjänstgöra i ordinarie ledamots ställe skickas också kallelse och handlingar till
tjänstgörande ersättare. Handlingarna kopieras också till de tjänstemän som arbetar under
plenumsförhandlingarna. Det medför i sammanhan get ingen skillnad i fråga om resurser att
härutöver och i samband med utskicket till plenums ledamöter även skicka handlingarna till
ordföranden och vice ordföranden i ungdomsrådet. Att så ska ske framgår emellertid inte av
något annat beslut varför motionen bör bifallas i denna del.

.._, Justerarens sign
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§ 52

Mosuvnnat - joatkka

§ 52.7

M 511- Nuoraidraddi gulaskuddaninstansan - joatkka
Stivra atna ahte stivrra evttohus lea iesalddis seamma go nuoraidradi cealkamus mo8uvdnii.
Jus nuoraidrådi cealkamusas leat gåibadusat mat mannet dobbelii go <lat gåibadusat mat
rnosvunnas bohtet ovdan, de fertejit <lat meannuduvvot sierra.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

rnosuvnna vuosttas ahte- cealkka lea vastiduvvon,

ahte

rno8uvru1a nubbi ahte-cealkka galga dohkkehuvvot.

Paragrftfa dftrkkistuvvo dakkavide

Åvtehke loahpaha <ligastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
al1te Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

rnosuvnna vuosttas ahte- cealkka lea vastiduvvon,

ahte

mosuvnna nubbi ahte-cealkka galga dohkkehuvvot.

Justerarens sign
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§ 52

Motioner - forts.

§ 52.7

M 511- Ungdomsrådet som remissinstans

Styrelsen bedömer att styrelsens förslag överensstämmer med ungdomsrådets yttrande över
motionen i sig. I den mån ungdomsrådets yttrande också innehåller egna yrkanden som går
utöver de yrkanden som framställt i motionen får dessa prövas särskilt.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionens första att-sats är besvarad,

att

motionens andra att-sats ska bifallas.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

motionens första att-sats är besvarad,

att

motionens andra att-sats ska bifallas.

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind sagadoalli
§ 52.8

M 513 - Såmi giellaovdanahttin
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 513 01-Johån Sikku ovddidan 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-207
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12 - 13, § 134.17
- Coahkkinjodihangotti beavd egirji 2017-12-18, § 3.2
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09 - 12, § 178.7
Assegiedahalli:

01-Johån Sikku lea guovvamanu 11 b 2017, ovddidan mosuvnna mas son gåibida
ahte

Samediggi lokte samegiela stahtusa praktihkalaceat ja geavaha dan dievaseoahkkimiin
ja hålddahusas,

ahte

Samediggi danin rievdada Samediggeortnega ja ieza guoskevas njuolggadusaid nu
ahte dat lahtut geat sårdnot samegiela ozfot guhkit sårdnunåiggi dievaseoahkkimis,

ahte

såmegiella m earriduvvo leat Såmedikki hålddahusa ja politihkabeali valdogiellan nu
ahte såmegiella sadda mearrideaddji ånsun virgaibidjamiin, ahte bid djo
giellaoahppangåibadus go virgaduvvojit bargit geat eai sårtno såmegiela, ja ahte
bistevas gielladoarjjabijut ja gealbolokten såmegielas addo visat bargiide ja
politihkkariidda, om d . ahte visot eoahkkimat hålddahu sas ja politihkalas eoahkkimat
nugo stivrras ja lavdegottiin, dulkojuvvojit.

Stivr a mearridii eakcamånu 12-13 b 2017, § 134.17
ahte

bivdit giellalavdegotti ja foahkkinjodihangotti cealkamusa assåi.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavitie

C:oahkkinjodihangoddi giedahalai assi juovlamånu rn b 2017, § 3.2 ja cealka:
Såmi gielat leat mill)gga dåfus åitojuvvon gielat ja bijut berrejit biddjot johtui v ai eanebu t
såmastisgohtet. Coal1kkinjodiliangoddi dovda atJkke ahte ii leat vuogas algit dikteret got
h alddahusbargit gaskan easet gulahallet, ja searnma guoska dasa m akkfu giela lahtut atnet
eoahkkimiin. Såmediggelahtus galga leat seamma stuor a vejolasvu ohta ovddidit iefas oainnu
go nuppis, beroskeahtta gielas, sohkabealis, seksuala soju s dege cearddalasvu od as. Jus okta
lahttu oazzu ean et sar dnunaiggi go såmasta sardnestuolus de dat rilikku min ovddasteaddji
d emokratiija. Visot <lat gielat m aid ruota samit atnet iefaset eatnigiellan galget leat
Justerarens sign
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Motioner - forts.

Åsa Blind ordforande
§ 52.8

M 513 - Samisk språkutveckling
Dokument
- Motion nr 513 av 01-Johån Sikku 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-207
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-13, § 134.17
- Presidieprotokoll 2017-12-18, § 3.2
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.7
Föredragande:

01-Johån Sikku har den 11februari2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget höjer statusen på det samiska språket genom att visa det i praktisk
handling vid plenumsmöten samt kansliet,

att

Sametinget därför ändrar i Sametingsordningen och andra tillämpliga regler så att de
ledamöter som talar samiska får utökad talartid vid plenumssammanträden,

att

samiska bestäms som huvudspråket i Sametingets kansli och politiken genom att
samiska blir en avgörande merit vid tjänstetillsättningar, att krav införs att lära sig
samiska då tjänst tillsätts med icke-samisktalande personal samt att fortgående
språkstöd och kompetensutveckling i samiska införs för alla personal och politiker,
t ex tolkning vid alla möten på kansli och politiska möten såsom i styrelsen och
nämnder.

Styrelsen beslutade den 12-13 september 2017, § 134.17
att

inhämta yttrande från språknämnden och presidiet.

Paragrafen justeras omedelbart

Presidiet behandlade ärendet den 18 december 2017, § 3.2 och anför:
Många av de samiska språkens fortlevnad är hotad och riktade aktioner bör vidtas för att fler
skall tala samiska. Presidiet känner dock att det är olämpligt att diktera hur personal
kommunicerar med varandra inom kansliet samma gäller vilket språk ledamöter nyttjar vid
sammanträden. En ledamot skall under plenum ha lika stor möjlighet att uttala sig som en
annan, det gäller oavsett språk, kön, sexuell läggning eller etnicitet. Att en ledamot som talar
samiska skulle ges mer tid i talarstolen går mot den representativa demokratin vi nyttjar. Alla
de språk som svenska samer anser är sina modersmål skall likvärdigt kunna nyttjas i
Sametinget. Det innebär att inget specifikt språk kan anses som huvudspråk och att
Justerarens sign
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Mosuvnnat- joatkka

§ 52.8

M 513 - Sami giellaovdanahttin - joatkka.
ovttaårvosaccat Samedikkis. Dat mearkkasa ahte ii goabbage giella galgga adnot våldogiellan
nuppiid badjel ja <lat leat ovttaarvosaceat.
Bijut maiguin geahpeda oahppama dahje hutkat akkaid oahppat såmegiela eai galgga goksit
sarniid vejolasvuoda bargat politihkalaccat.
Dat mearkka5a ahte Samediggi ain galgga fuolahit dulkkaid, ja <lat galget dulkot daid gielaid
mat sardnojuvvojit Samedikkis.
Coahkkinjodihangoddi ii seagut ieZas halddahusa virgaibidjamiidda muhto atna positiivan jus
dihto virgåibidjamis atna avkin såmegielamåhtu.
Coahkkinjodihangoddi mearrida
ahte

evttohit hilgut mofovnna.

Giellalavdegoddi atna ahte visot gielladoaibmabijut leat darbbaslaccat das
ahte

ovddidit samegiela geavaheami.

Giellalavdegoddi mearridii geassemanu 18 b 2018
ahte

hålddahus joatka giedahallamis assi.

Samedikki giellapolitihkalas doaibmaprogra:mrna lea Samedikki giellastrategiija - nr 19
al)gfrussansuorgin. Dan vuoddu lea ovddes mofovnnas, M 423 Samediggi - samegielat arena.
Dan mosuvnna ja dan ovddit mosuvnna erohus lea ahte <lat adda konkrehta evttohusaid got
Samediggi såhtta saddat såmegielat arenan. Hålddahus lea giellaossodaga bokte alggahan
barggu giellastrategiijain rnuhto dat lea gaskkalduvvan resursavaru geaZ:il. Giellalavdegoddi
lea alggahan barggu ollasuhttit doaibmaprogramma ill)girussamiid.
UNESCO definere sårni gielaid uhkiduvvon giellan ja visot giellabijut leat darbbaslaceat
gielaid nannemis ja maiddåi danin vai olahit Såmedikki viSuvnna " Visat samit mahttet sardnut,
lohkat ja callit samegiela. Sami gielat leat ealli dearvvas gielat mat geavahuvvojit ja arvvusadnojit
servodagas ".

Justerarens sign

48 (68)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16
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Motioner - forts.

§ 52.8

M 513 - Samisk språkutveckling - forts .
alla språk är likvärdiga. Insatser för att underlätta lärande eller skapa incitament för att lära sig
samiska skall inte skapas på bekostnad av samers möjlighet att engagera sig politiskt.
Det innebär att Sametinget skall ha fortsatt språkstöd i form av tolk och att de anpassas efter de
språk som kommer talas i Sametinget.
Presidiet har inget med kansliets tjänstetillsättningar att göra men ser positivt på att
vid tillsättning av tjänster bör tyngden av att kunna nyttja n ågot av de samiska språken kopplas
till den specifika tjänsten.
Presidiet beslutade
att

föreslå att motionen avslås.

Språknämnden ser att alla språkinsatser är nödvändiga för
att

främja användandet av samiska.

Språknämnden beslutade den 18 juni 2018
att

kansliet bereder ärendet vidare.

Sametinget har i språkpolitiskt handlingsprogram angett som insats 19, Sametingets
språkstrategi. Insats om Språkstrategin utgår från tidigare antagen motion, M 423, Sametin geten samiskspråkig aren a.
Denna motion skiljer sig från den tidigare antagna motionen genom att presentera konkreta
förslag på tillvägagångssätt för att Sametinget ska bli en samiskspråkig aren a.
Kansliet har genom språkavdelningen påbörjat arbetet med insats om språkstrategi m en det
har avbrutits pga resursbrist. Språknämnden har påbörjat arbete med att fullfölja
handlingsprogrammets insatser.
De samiska språken är definierade som hotade språk enligt UNESCOS kriterier för hotade
språk och alla språkinsatser är n ödvändiga för att stärka språken men också för att uppnå
Sametingets vision "Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och

välmående språk som används och värdesätts i samhället".
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§ 52.8

M 513 - Sami giellaovdanahttin - joatkka.
Mo8uvdnagåibadus soahpa Samedikki giellaulbmilnr 10 vuollåi: "Samediggi lea ovdagovvan das
got samegiella geavahuvvo, arvvusadno ja nannejuvvo servodagas".
Mo8uvdnagåibadus sahtta leat oassin Samedikki giellastrategiijas, ja <lat dievasmahtta ovddes
dohkkehuvvon mosuvnna ja år)girnssama das ahte mii konkrehta galga dahkkot giela
buoredili ovddideamis.
Lavdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte doatjut mosuvnna

Stivra atna seammago giellalavdegoddi nai ahte mosuvdnagaibadussii lea vuodusteapmi
giellapolitihkalas doaibmaprogråmmas. Seammas doahttala stivra maiddåi daid oainnuid maid
foahkkinjodihangoddi ovddida. Daid hastalusaid maid eoahkkinjodihangoddi euvge fertejit
cielggaduvvot buorebut jus galga mannat dahkat daid rievdadusaid maid mosuvnnas gaibida.

Samediggi mearrida
ahte

hilgut mofovima.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Å vtehke loahpaha <ligastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut sti.vrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Ju sterarens sign

hilgut mosuvnna.
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§ 52.8

M 513 - Samisk språkutveckling-forts.
Motionens yrkande inryms inom Sametingets språkmål 10: " Sametinget agerar som forebild på
hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället".
Motionens yrkanden kan ingå i Sametingets språkstrategi och kompletterar den tidigare
antagna motionen och beslutade insatsen med vad som konkret ska genomföras för språkens
välmående.
Nämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att tillstyrka motionen.

Styrelsen anser i likhet med språknämnden att motionens yrkande har stöd i det språkpolitiska
handlingsprogrammet. Samtidigt lägger styrelsen stor vikt vid de synpunkter som presidiet för
fram i sitt yttrande. De utmaningar som presidiet belyser måste begrundas bättre för att
ändringar enligt motionens yrkande ska kunna göras.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller av slag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

justerarens sign

avslå motionen.
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Mosuvnnat - joatkka

Åsa Blind åvtehke

§ 52.9

M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat lea vaikkuhan då.balas bivdo-aigodagaid
N orrbottena leanas
Assegirjiit
- Mosuvdna nr 527 Jan Rannerud ovddidan, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1267
Stivrabeavdegirji 2017-11-12-1-4, § 175.25
Boazodoallolavdegotti beavdegirji 2018-04-05
Stivrabeavdegirji 2018-04-11 -13, § 74.17
Dievaseoahkkinbeavdegirji 2018-05-23-25, § 35.13
Stivrabeavdegirji 2018-06-12- 14, § 135.7
Stivrabeavdegirji 2018-10-09- 12, § 178.8
Assegieåahalli: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud lea golggotmanu 4 b 2017, ovddidan mosu vnna mas son gaibida
ahte

Samediggi farggamusat gulahallagoahta boazodoalloguovllu leanastivrraigu:in unnidan
dihte bierdnalogu guottetbåikkiin,

ahte

Såmediggi valda oktavuoda guoskevas departemeanttain euvgen ja foavdin dihte
vattisvuoda ila alla bierdnaloguin guottetgu ovlluin.

Stivra m earridii skabmamånu 12 - 14b 2017,§ 175.25
ahte

bivdit boazodoallolavdegotti cealkamusa asSis

Boazodoallolavdegoddi lea giedahallan mofovnna CUOI)Omanu 5 b 2018 ja cealka cuovvovacca;
Agga rno5uvdnagåibadussii lea ahte guovzfa speadjan bohccuin ii unna daigu in
suodjebivdoohcamiiguin mat juolluduvvojit, ja danin lea bierdnalohku ain ila allat.
Meahceeallevahagiid gierdanradji maid riikkabeaivi lea mearridan, lea danin agga ålggahit
doaimmaid maiguin unnida bierdnalogu boazodoalloguovllus.
Samedikki ovddasvastadus

Samediggi galga såmediggelaga jelgii (1992:1433) aktiivvalaccat bargat ealli såmi kultuvrra
ovddas. Såmediggi lea maid guovddas h alddasaneisevaldi ja raddehusa assedovdieisevåldi
dain assiin mat gusket boazodollui. Samedikki doaimmat boazodoalu ektui r eglerejuvvojit
vuosttazettiin boazodoallolagas, boazodoallolåhkamearradusas ja Såmedikki juolludusreivves.

Justerarens sign
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Åsa Blind ordfdrande
§ 52.9

M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län
Dokument
- Motion nr 527 av Jan Rannerud, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1267
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-1-4, § 175.25
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.17
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 35.13
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.7
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.8
Föredragande: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
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 björnpopulation inom kalvningsområdet.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.25
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte den 5 april 2018 och anför följande;
Skälet till yrkandet är att björnpredationen på ren inte påverkats av de skyddsjaktsärenden som
beviljats och att antalet björnar därför är fortsatt otillfredsställande högt. Med anledning av det
beslut om toleransnivåer för rovdjursskador som riksdagen fattat finns skäl att vidta åtgärder
för att minska populationen av björnar inom renskötselområdet.
Sametingets ansvar
Sametinget har enligt sametingslagen (1992:1433) ett aktivt uppdrag att verka för en levande
samisk kultur. Därtill är Sametinget central förvaltningsmyndighet och regeringens
expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Sametingets uppgifter rörande
renskötsel regleras främst i rennäringslagen, rennäringsförordningen och Sametingets
regleringsbrev. Uppdraget utförs genom administrativa åtgärder och förvaltning, bland annat i
samarbete med andra myndigheter.
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Mosuvnnat - joatkka

§ 52.9

M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat lea vaikkuhan då.balas bivdo-aigodagaid
Norrbottena Ieanas-joatkka
Dat bargogohfos cadahuvvo halddahusdoaimrnaid bokte ja hålddaseami bokte, ee. ovttasradiid
ieza eisevålddiiguin.

Halddasanreaidu stuora meahceelliid halddaseamis boazoealiliusa gierdanracli vuodul
Samedikki juolludusreivves 2018 buseahttajahkai cuozzu ahte Samediggi galga ovttas
Luonddugahttendoaimmahagain heivehit barggu hålddasanreaidduiguin dan gierdanradi
vuodul mii lea mearriduvvon boazoealåhussii stuora meahceelliid vahaga ovddas, dainna
ulbmiliin ahte doalahit ceavzilis boazoealåhusa ja govttolas seailluheami stuora meahceeelliid
ektui. Dasto galga Samediggi raddadallat Dalarna, Västemorrlcindda, Jämtlandda,
Västerbottena ja Norrbottena leanaiguin hålddasanreaiddu barggus. Samediggi galga cielggadit
got bargu ovdana ja got dainna galga joatkit.

Dialoga ovddasvastideaddji eisevalddiiguin ja departemeanttain
Samediggi barga aktiivvalaceat hålddasanreaiddu implementeremiin ja dainna ahte
riikkabeaivvi gierdanraji-rnearradus galga eadahuvvot rneahceeallehålddaseamis. Dan barggu
oktavuodas deaivvada Samediggi davja Luonddugåhttendoaimmahagain ja
boazodoalloleanaid leanastivrraiguin. Må.r)gii jagis dollojit dialogafoahkkimat gos eisevålddit
searvålaga deivet ealåhusdepartemeantta sagastallan dihte boazoealåhusa dilålasvuodas
meahceelliid ektui, got bargu hålddasanreaidduiguin ovdåna ja makkår våilevasvuodaid ferte
njulget jus galgat sihkkarastit guoddevas boazoealåhusa ja govttolas logu stuora rneahceelliid
ektui. Dat digastallamat ja dialoga mii lea Sarnedikki ja ovddasvastideaddji eisevålddiid ja
departemeantta gaskka, guoskkahit maid suodjebivddu ja liseansabivddu, bierdnalogu
guottetguovlluin ja ahte suodjebivdu ii galgga vfilkkuhit dabålas liseansabivdojuolludusaid
rnaid Leanastivra rnearrida.

Gaibadus calihit gierdanraji ja halddasanreaidduid vuoddonjuolggadussan
Såmediggi lea oddajagimanus 2018 sadden gaibadusa raddehussii /ealåhusdepartementii oktan
kopiijain birasdepartementii (dnr. 6.2.6-2018-147) mas leat evttohusat
vuoddonjuolggadusrievdadusaide vai sihkkarasta boazodoalu dili rneahceelliid suodjalearni
ektui. Dån gaibadusas evttoha Såmediggi ahte riikkabeaivvi mearradus gierdanradi birra, ja
hå.lddasanreaiddu geavaheaprni galga calihuvvot låhkaasahussii (2009:1263) biertna, navddi,
geatkki, albasa ja goaskima hålddaseami birra.
Reglerernis galga gierdanråji defini5uvdna boahtit ovdan, ja maiddai got
meahceeallehålddaseapmi galga heivehuvvot vai eastada gierdanraji rihkkuma, ja rnakkår
bijuid de galga ålggahit jus gierdanradji :i.i dollojuvvo. Dasto evttohit regleret dan oasis
hålddasanreaiddus mii guoska leanastivrraid ja cearuid raddadallamiidda. Samediggi
Justerarens sign
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§ 52.9M 527- Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län- forts.

Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen
I Sametingets regleringsbrev för budgetåret 2018 anges att Sametinget ska samordna, i
samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd
toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en
hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget
samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet
genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.
Dialog med ansvariga myndigheter och departement
Sametinget arbetar aktivt för att implementera förvaltningsverktyget och för att riksdagens
beslut om toleransnivå ska för genomslag i rovdjursförvaltningen. Inom ramen för detta arbete
träffar Sametinget regelbundet Naturvårdsverket och länsstyrelserna i renskötsellänen . Flera
gånger per år hålls även dialogmöten där myndigheterna gemensamt träffar
näringsdepartementet för att diskutera renskötselns situation i fråga om rovdjursförekomst, hur
arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och vilka brister som behöver åtgärdas för att
säkerställa en hållbar renskötsel i förhållande till gynnsam bevarandestatus för de stora
rovdjuren. De diskussioner och dialog som förs mellan Sametinget och ansvariga myndigheter
och departement omfattar även frågor om skyddsjakt och björnförekomst inom
kalvningsområden
Hemställan om införande av toleransnivå och förvaltningsverktyg i författning
Sametinget har i januari 2018 lämnat in en hemställan till regeringen - näringsdepartementet
med kopia till miljödepartementet (dm. 6.2.6-2018-147) om förslag på författningsändringar för
att säkerställa renskötselns bedrivande i förhållande till rovdjurens bevarande. I hemställan
föreslår Sametinget att riksdagens beslut om toleransnivå samt tillämpningen av
förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå, samt hur ·
rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids, respektive
åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att
förvaltningsverktyget i den del som avser samråden mellan länsstyrelsen och samebyarna
regleras. Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905). Hemställan
handläggs för närvarande av departementet.

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

§ 52.9

M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat lea vaikkuhan då.balas bivdo-åigodagaid Norrbottena
leanas - joatkka
evttoha majddåi vissis rievdadusaid bivdolahkaasahusas (1987:905). Dån gaibadusa lea
departemeanta dal meannudeame.
Boazodoallolavdegoddi mearrida
ahte

evttohit stivrii ahte rno8uvdna dan v uodul lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Sårnediggi mearridii miessemånu 23-25 b 2018, § 35.13
ahte

måhcahit assi.

Stivra mearridii geassemanu 12-14b2018,§135.7
ahte

gohceut hålddahusa joatkit giedahallamis assi.

Ågga mosuvdnagåibadussii lea ahte guovzfa speadjan bohccuin il unno daiguin
suodjebivdoohcamiiguin m at juolluduvvojit, ja dan.in lea bierdnalohku ai:n ila allat.
Meahceeallevahagiid gierdanradji m aid riikkabeaivi lea mearridan, lea dan.in agga ålggahit
doaimmaid rnaiguin unnida bierdnalogu boazodoalloguovllus.
Såmedikki ovddasvastadus
Sarnediggi galga samediggelaga jelgii (1992:1433) aktiivvalaccat bargat ealli sårni kultuvrra
ovddas. Samediggi lea maid guovddas hålddasaneisevåldi ja raddehusa assedovdieisevaldi
dain assiin mat gusket boazodollui. Samedikki doaimmat boazodoalu ektui reglerejuvvojit
vuosttazettiin boazodoallolågas, boazodoallolåhkamearradusas ja Sarnedikki juolludusreivves.
Ditt bargogoheus eadahuvvo hålddahusdoaimmaid bokte ja hålddaseami bokte, ee. ovttasradiid
ieza eisevålddiiguin.

]usterarens sign
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M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län - forts.
Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Sametinget beslutade den 23-25 maj 2018, § 35.13
att

återemittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 135.7
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet ytterligare.

Skälet till yrkandet är att björnpredationen på ren inte påverkats av de skyddsjaktsärenden som
beviljats och att antalet björnar därför är fortsatt otillfredsställande högt. Med anledning av det
beslut om toleransnivåer för rovdjursskador som riksdagen fattat finns skäl att vidta åtgärder
för att minska populationen av björnar inom renskötselområdet.

Sametingets ansvar
Sametinget har enligt sametingslagen (1992:1433) ett aktivt uppdrag att verka för en levande
samisk kultur. Därtill är Sametinget central förvaltningsmyndighet och regeringens
expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Sametingets uppgifter rörande
renskötsel regleras främst i rennäringslagen, rennäringsförordningen och Sametingets
regleringsbrev. Uppdraget utförs genom administrativa åtgärder och förvaltning, bland annat i
samarbete med andra myndigheter.

Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen
I Sametingets regleringsbrev för budgetåret 2018 anges att Sametinget ska samordna, i
samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd
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M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat lea vaikkuhan dabalas bivdo-aigodagaid
Norrbottena leanas -joatkka
Halddasanreaidu stuora meahceelliid halddaseamis boazoealåhusa gierdanradi vuodul
Samedikki juolludusreivves 2018 buseahttajahkå.i euozzu ahte Samediggi galga ovttas
Luonddugahttendoaimmahagain heivehit barggu hålddasanr eaidduiguin dan gierdanrådi
vuodul mii lea mearriduvvon boazoealåhussii stuora meahceelliid vahaga ovddas, d ainna
ulbmiliin ahte doalal1it ceavzilis boazoealahusa ja govttolas seailluheami stuora m eahceeelliid
ektui. Dasto galga Samediggi raddadallat Dalarna, Västemorrlandda, Jämtlandda,
Västerbottena ja Norrbottena leanaiguin hålddasanreaiddu barggus. Samediggi galga cielggadit
got bargu ovdana ja got dainna galga joatkit.
Dialoga ovddasvastideaddji eisevalddiiguin ja departemeanttain
Samediggi barga aktiivvalaccat h alddasanreaiddu implementeremiin ja d ainna ahte
riikkabeaivvi gierdamaji-mearradus galga cadahuvvot m eahceeallehålddaseamis. Dan barggu
oktavuodas deaivvad a Samediggi davja Luonddugåhttendoaimmahagain ja
boazodoalloleanaid leanastivrraiguin. Mår)gii jagis dollojit dialogafoahkkimat gos eisevalddit
searvålaga deivet ealåhu sdepartemeantta sagastallan dihte boazoealåhusa dilålasvuodas
meahceelliid ektui, got bargu hålddasanreaidduiguin ovdan a ja makkar vailevasvuodaid ferte
njulget jus galgat sihkkarastit guoddevas boazoealåhusa ja govttolas logu stuora m eahceelliid
ektui. Dat digastallamat ja dialoga mii lea Samedikki ja ovddasvastideaddji eisevålddiid ja
departerneantta gaskka, guoskkahit maid suodjebivddu ja liseansabivddu, bierdnalogu
guottetguovlluin ja ahte suodjebivdu ii galgga v åikkuhit dabålas liseansabivdojuolludusaid
m aid Leanastivra m earrida.
Gaibadus calihit gierdanraji ja halddasanreaidduid vuoddonjuolggadussan
Samediggi lea oddajagimånus 2018 sådden gaibadusa r addehussii /ealahusdepartementii oktan
kopiijain birasdepartem entii (dnr. 6.2.6-2018-147) m as leat evttohusat
vuoddonjuolggadusrievdadusaide v ai sihkkarasta boazodoalu dili m eahceelliid suodjaleami
ektui. Dån gåibadusas evttoha Samediggi ahte riikkabeaivvi mearradus gierdanradi birra, ja
hålddasanreaiddu geavaheapmi galga cålihuvvot låhkaasahussii (2009:1263) biertna, navddi,
geatkki, albasa ja goaskima halddaseami birra.
Reglerernis galga gierdanraji definisuvdna boahtit ovdan, ja maiddåi got
m eahceeallehålddaseapmi galga heivehuvvot v ai eastad a gierdamaji rihkkuma, ja makkar
bijuid de galga ålggahit jus gierdanradji ii dollojuvvo. Dasto evttohit regleret dan oasis
hålddasanreaiddus mii guoska leanastivrraid ja cearuid r addadallamiidda. Samediggi

Justerarens sign

53 (68)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

§ 52

Motioner - forts.

§ 52.9
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toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en
hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska Sametinget
samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur arbetet
genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.

Dialog med ansvariga myndigheter och departement
Sametinget arbetar aktivt för att implementera förvaltningsverktyget och för att riksdagens
beslut om toleransnivå ska för genomslag i rovdjursförvaltningen. Inom ramen för detta arbete
träffar Sametinget regelbundet Naturvårdsverket och länsstyrelserna i renskötsellänen. Flera
gånger per år hålls även dialogmöten där myndigheterna gemensamt träffar
näringsdepartementet för att diskutera renskötselns situation i fråga om rovdjursförekomst, hur
arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och vilka brister som beh över åtgärdas för att
säkerställa en hållbar renskötsel i förhållande till gynnsam bevarandestatus för de stora
rovdjuren. De diskussioner och dialog som förs mellan Sametinget och ansvariga myndigheter
och departement omfattar även frågor om skyddsjakt och licensjakt, björnförekomst inom
kalvningsområden samt att skyddsjakt inte ska påverka tilldelning under ordinarie licensjakt
som Län sstyrelsen beslutar om.

Hemställan om införande av toleransnivå och förvaltningsverktyg i författning
Sametinget har i januari 2018 lämnat in en hemställan till regeringen - näringsdepartementet
med kopia till miljödepartementet (dnr. 6.2.6- 2018-147) om förslag på författningsändringar för
att säkerställa renskötselns bedrivande i förhållande till rovdjurens bevarande. I h emställan
föreslår Sametinget att riksdagens beslut om toleransnivå samt tillämpningen av
förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå, samt hur
rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids, respektive
åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att
förvaltningsverktyget i den del som avser samr åden mellan länsstyrelsen och samebyarna
regler as. Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905). H emställan
handläggs för närvarande av departementet.
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§ 52.9

M 527 - Bierdnasuodjebivdu ja got dat lea vaikkuhan dåbalas bivdo-aigodagaid
Norrbottena leanas -joatkka
evttoha maiddåi vissis rievdadusaid bivdolilikaasahusas (1987:905). Dan gaibadusa lea
departemeanta dål meannudeame.
Boazodoallolavdegoddi lea rnaIJemus eoahkkimis dohkkehan m eahceeallestrategiija das ahte
got aktiivvalaccat bargat meahceealleasSiigilln. Stivra atna danin ahte dat mo8uvdna lea
vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Å vtehke loahpaha di gastallarna.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehlt dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Stivra evttoha Samedikld mearridit
ahte

mosuv dna dasto lea vastiduvvon.

Mona Persson guoååa coahkkima. Ii leat sadjasas.
Rolf Ohlson guoååa coahkkima. Ii leat sadjasas.
Anja Fjellgren Walkeapää eohkka lahtu Britt Sparrock sajis
Katarina Sevä cohkka lahtu Martin Lundgren sajis
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§ 52.9

M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län -forts.

Rennäringsnämnden har på sitt senaste sammanträde antagit en rovdjursstrategi om
hur man aktivt ska arbeta med rovdjursfrågor. Styrelsen anser i och med detta att
motionen är besvarad
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Mona Persson lämnar plenum. Ingen ersättare
Rolf Ohlson lämnar plenum. Ingen ersättare.
Anja Fjellgren Walkeapää ersätter ledamoten Britt Sparrock
Katarina Sevä ersätter ledamoten Martin Lundgren
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Åsa Blind åvtehke

§ 52.10 M 528 - Samedikki digitala barggu njuolggadusat
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 528 Oscar Sedholm ovddidan, 2017-10-04, dru 1.1.8-2017-1268
- Stivrabeavdegirji2017-ll-12-14, § 175.26
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12-14, § 135.6
- Sagadoallimearn\.dus 2018-09-23
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.9
Assegiedahalli: Malin Mäkelä

Oscar Sedholm lea golggotmanu 4 b 2017, ovddidan rno8uvnna mas son gaibida
ahte

Samedikki foahkkjnjodihangoddi ovttas Samedikki halddahusa.in habmegoahtiba
evttohusa odda digitala bargovugiide Samedjkki dievaseoahkkimis ja lavdegotti:in,
ja ahte evttoheaba darbbaslas rievdadusaid dala stivrendokurneantta:in.

Stivra rnearridii skabmarnånu 12-14 b 2017, § 135.6
ahte

gohccut halddahusa gjedahallat assi.

Stivra mearridii geassemånu 12 - 14 b 2018, § 135.6
ahte

bivdit eoahkk:injodihangottis cealkamusa assis,

ahte

gohceut halddahusa joatkit giedahallamis assi.

Samed.ikki sagadoalli lea sagadoallemearradusa bokte cealkån ahte lea mielas digitala
bargovugiide Samedikki dievaseoahkkimi:in.

Samediggi lea oastan digitala eoahkkinreaiddu mas digitala assebilipirat saddet olamuddui
omd. dievaseoahkkimiidda, stivraeoahkkimiidda ja lavdegoddeeoahkkimiidda.
Reaidu valdojuvvo miedaid miedaid atnui, ja vuosttas lavkjn fadda ahte oassevaldit ozfot
lohkat asselisttuid ja dokumeanttaid dihtoris, lohkanfielluin ja matketelefuvnnas. Nubbe lavki
ges lea ahte oassevaldit ja ieza guldaleaddjit såhttet cuovvut digitala beaiveortnega foahkkimis.
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Åsa Blind ordförande
§ 52.10 M 528 - Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinget
Dokument
- Motion nr 528 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1268
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.26
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.6
- Ordförandebeslut 2018-09-23
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.9
Föredragande: Malin Mäkelä

Oscar Sedholm har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
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 styrdokurnent.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 135.6
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 135.6
att

uppdra till presidiet för yttrande,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.

Sametingets ordförande har via ordförandebeslut ställt sig positivt till införande av digitala
arbetsformer i Sametingets plenum

Sametinget har upphandlat ett digitalt mötesverktyg där digitala handlingar kommer att finnas
tillgängliga inför exempelvis plenurnsförhandlingar, styrelsemöten och nämndsmöten.
Implementeringen av verktyget kommer ske stegvis där etapp ett innebär att deltagarna
kommer kunna ta del av dagordningen samt dokumentation inför möten. Dessa kommer att
kunna läsas via dator, läsplattor och mobiltelefoner. Etapp 2 innebär att deltagare och andra
åhörare kommer kunna följa den digitala dagordningen under mötes gång.
Justerarens sign
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§ 52.10 M 528 - Samedikki digitala barggu njuolggadusat - joatkka
Goalmmat lavkin lea ahte eoahkkinoassevaldit såhttet jienastit, fallit ja kornmenteret dån
systemas.
Dåid rievdadusaid eadaheami varas ii leat d årbu rievdadit dala stivrendokumeanttaid.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mo5uvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo daklcavide

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Samediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Stivra mearridai
ahte

Justerarens sign
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§ 52.10 M 528 - Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinget - forts.
Etapp tre innebär att mötesdeltagare kan rösta, skriva och kommentera i systemet med mera.
För att göra dessa förändringar krävs ingen ändring av gällande styrdokumentation.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och
finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justernrens sig11
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Åsa Blind ordförande
§ 52.11 M 532 - Duedtie/Duodji
Assegirijit
- Mo5uvdna nr 532 Lars-Jonas Johansson, Mari-Louise Boman, Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällstr örn,
Torkel Stångberg ovddidan, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-248
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11 - 13, § 74.20
- Kulturrådi beavdegirji 2018-06-13-14, § 8.11
- Ealahuslavdegotti beavdegirji protokoll 2018-08-30-31, § 96
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.10
Assegiedahallit: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson

Lars-Jonas Johansson, Mari-Louise Boman j.ie. leat ovddidan mosuvnna mas sii gåibidit:
ahte

ovddasvastadus såmi duoji seailluheamis ja ovddideamis galga biddjot Samediggåi,

ahte

duodjeassit galget gullat sierra lavdegoddai maid Såmediggi nammada,

ahte

Såmediggi barga dan nala ahte asahuvvo såmi duodjeguovddas seammalåhkåi go dåla
giellaguovddafat.

Stivra mearridii CUOIJomanu 11 - 13 b 2018, § 74.20
ahte

bivdit kulturlavdegotti ja ealåhuslavdegotti ceaikåmu sa assis.

Kulturlavdegoddi lea giedahailan assi eoa11kkimis geassemanu 13 -14 b 2018, § 8.11
Ealåhuslavdegoddi lea giedahallan assi eoahkkimis borgemanu 30-31 b 2018, § 96

Duodji lea vuoruhuvvon suorgi Såmedikki kulturpolitihkalas doaibmaprogrammas 2018-2020.
Programmas euozzu ahte Såmi Duojis lea bajemus ovddasvastadus duoji ja duodjedåidaga
ovdanahttimis. Kulturlavdegoddi lea mearridan evttohit ahte mosuvdna hilgojuvvo daningo
Samediggi lea kulturlavdegotti bokte juolludan doaibmadoatjaga Scl:mi Duodjåi mål)ggaid
jagiid.
Duodji lea maid politihkalas mihttomearri ealåhuspolitihkalas doaibmaprogråmmas maid
dievaseoahkkin dohkkehii 2014:s. Ealahuslavdegoddi atna dehalazzan ahte sami servodat
ovdana juohke dasis ja ahte scl:miin leat vejolasvuoda organiseret iefaset ealåhuslaceat mål)gga
ladje, juogo berostus- ja gavpesuorgeorganisa5uvnnaid bokte dege ieza låhkai.
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Åsa Blind ordförande
§ 52.11 M 532- Duedtie/Duodji
Dokument
- Motion nr 532 av Lars-Jonas Johansson, Mari-Louise Boman, Erik-Oscar Oscarsson, Carola Fjällström,
Torkel Stångberg, 2018-02-08, dm 1.1.8-2018-248
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.20
- Kulturrådets protokoll 2018-06-13-14, § 8.11
- Näringsnämmdens protokoll 2018-08-30-31, § 96
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.10
Föredragande: Susanne ldivuoma, Ingela Nilsson

Lars-Jonas Johansson, Mari-Louise Boman m f1 har inlämnat en motion där de yrkar:
att

ansvaret för sameslöjdens bevarande och utveckling ska föras in under Sametinget,

att

Sameslöjdsfrågorna ska ingå under en av Sametinget utsedd nämnds ansvarsområde,

att

Sametinget ska verka för att ett sameslöjdcentrum inrättas i likhet med dagens
språkcentrum.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 74.20
att

överlämna till kulturnämnden och näringsnämnden för y ttrande.

Kulturnämnden har behandla tärendet vid sammanträde den 13 -14 juni 2018, § 8.11
Näringsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 30-31 augusti 2018, § 96

Duodji är ett av de prioriterade områdena i Sametingets antagna kulturpolitiska
handlingsprogram för 2018-2020. I programmet står att Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji har det
överordnande ansvaret för utveckling av duodji och konsthantverk. Kulturnämnden har
beslutat att föreslå att motionen avslås, utifrån att Sametinget genom kulturnämnden har
beviljat verksamhetsbidrag till Sameslöjdstiftelsen Såmi Duodji under många år.
Duodji är också ett politiskt m ål i det näringspolitiska handlingsprogrammet som antogs av
plenum 2014. Näringsnämnden anser det viktigt att det samiska samhället utvecklas p å alla
plan och att det finns utrymme och möjligheter för samer att organisera sig näringsm ässigt
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§ 52.11 M 532 - Duedtie/Duodji - joatkka
Ealahuslavdegoddi galga ealåhuspolitihkalas doaibmaprogramma jelgii doarjut ovttasbargguid
ja bargat dan na1a ahte lasihit ekonomalas resurssaid ovddidan dihte sami ealåhuseallima. Dat
mearkkasa maid ah te bargat eanet resurssaid ovddas doarjun dihte Såmi Duoji vuoddudusa.
Ealiliuslavdegoddi atna dehålazzan calmmustahttit ja doarjut duoji mii lea eareliiggån ja mii
seammas lunddolas eatnasa dan ollislasvuhtii maid samj kultuvra ja servodateallin adda.
Ealiliuslavdegotti oaidnu lea ahte lea vel dehåleabbo doarjut dan organisasuvnna mas dal juo
lea ovddasvastadus ja mii guhkit åiggi vuollåi lea håhkan måhtu duedtie/duoji birra. Dan
lilikåi bisuhit mii dan girjåivuoda mii lea nu mavssolas sami servodaga ovdanahttimis.
Maiddåi ealahuslavdegodcli evttoha hilgut mosu vnna visat osiid.

Stivra atna dego kulturlavdegoddi ja ealåhuslavdegoddi ahte sami duodji lea dala håmis
organiserejuvvon dan madi bu.res ahte ii leat darbu dan rievdadit.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgut mosuvnna.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviae

Håkan Jonsson evttoha måhcahit assi.
./. Lars Jonas Johansson ovddida vuosteevttohusa. Mielddus.

Paulus Kuoljok åvtehke
Håkan Jonsson ii leat sajis. Ii oktage sadjasas

Åvtehke Joahpaha <ligastallarna.
Å vtehke cliediha ahte earet stivrra evttohusa de lea Håkan Jonsson evttohan rnåhcahit assi.
Jus assemåhcahanevttolms hilgojuvvo de biddjo stivrra evttohus vuostålaga Lars-Johan
Johanssona vuosteevttohusain.
Åvtehke bidja ovdan proposifovnna dohkkehit dehe hilgut Håkan Jonssona evttohusa
milicahit assi ja gavnnaha ahte Samediggi hilgu Håkan Jonssona evttohusa rnahcahit assi.
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§ 52.11 M 532 - Duedtie/Duodji - forts .

på olika sätt, antingen via intresse- och branschorganisationer eller på annat sätt.
Näringsnämndens arbete ska i enlighet med det näringspolitiska handlingsprogrammet
stödja samarbeten och på olika sätt arbeta för att öka de ekonomiska resurserna för att utveckla
det samiska näringslivet. Det innebär även att arbeta för att ökade resurser för att stötta duodji
via Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji. Näringsnämnden anser det viktigt att synliggöra och stötta
duodji som är en unik men också en naturlig del av den helhet som bildar samisk kultur och
samhällsliv. Näringsnämnden bedömer att det är ännu viktigare att stödja den organisation
som redan idag har ett ansvar och under lång tid upparbetade kunskaper om duedtie/duodji.
På så vis behåller vi den mångfald som är så viktig för det samiska samhällets utveckling. Även
näringsnämnden föreslår att motionen avslås till alla delar.

Styrelsen anser i likhet med kultur- och näringsnämnden att i den nuvarande form sameslöjden
är organiserad är bra och ser i dagsläget ingen anledning att ändra.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

Håkan Jonsson föreslår återremiss av ärendet.
./.

Lars-Jonas Johansson lämnar motförslag. Bilaga.

Paulus Kuoljok ordförande
Håkan Jonsson ej närvarande. Ingen ersättare

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att förutom styrelsens förslag finns ett yrkande om återremiss
från Håkan Jonsson. I det fall yrkande om återremiss förkastas prövas styrelsens förslag
mot Lars-Jonas Johanssons motförslag.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Håkan Jonssons yrkande
Om återremiss och finner att Sametinget förkastat Håkan Jonssons yrkande om återremiss.
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§ 52.11 M 532 - Duedtie/Duodji - joatkka
Jienasteapmi gaibiduvvo.
Son guhte doarju assernahcaheami vastida juo ja son guhte ii doarjjo vastida ii.
Rabas jienasteamis saddet 10 juo-jiena, 17 ii-jiena. Golbma (3) lahtu eai leat sajis.
Okta (1) lahttu ii jienas. Samediggi lea dasto hilgon assemilicahangåibadusa.

Ronny Svarta reservere mearradusa vuosta.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa dahje dohkkehit
dahje hilgut Lars-Jonas Johanssona vuosteevttohusa ja gavnnaha ahte Samediggi doarju stivrra
evttohusa.
Jienasteapmi gåibiduvvo.
Son guhte doarju stivrra ev ttohusa vastida juo ja son guhte doarju Lars-Jonas Johanssona
vuosteevttohusa vastida ii.
Rabas jienasteamis saddet 17 juo-jiena, lo ii-jiena. Golbma (3) lahtu eai leat sajis.
Okta (1) lahttu ii jienas. Samediggi lea dasto dohkkehan stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida dasto
ahte

hilgu mosuvnna .

Lars-Jonas Johansson dieåiha ahte Landspartiet Svenska Samer reservere calalaccat meamzdusa vuosta. Mielddus.
Ronny Svarta reservere mearradusa vuosta.
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§ 52.11 M 532 - Duedtie/Duodji - forts.
Votering begärs.
Den som stöder yrkande om återremiss svarar ja och den som inte stöder yrkande
om återremiss svarar nej.
Vid öppen votering avges 10 ja-röster, 17 nej-röster. Tre (3) ledamöter ej närvarande.
En (1) ledamot röstar ej. Sametinget har således förkastat yrkande om återremiss.

Ronny Svarta reserverar sig mot beslutet ovan.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag eller
bifall till eller avslag för Lars-Jonas Johanssons motförslag och finner att Sametinget
godtagit styrelsens förslag.
Votering begärs
Den som stöder styrelsens förslag svarar ja och den som stöder Lars-Jonas Johanssons
motförslag svarar nej
Vid öppen votering avges 17 ja-röster, 10 nej-röster. Tre (3) ledamöter ej närvarande.
En (1) ledamot röstar ej. Sametinget har således godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar således
att

avslå motionen.

Lars-Jonas Johansson meddelar att Landspartiet Svenska Samer reserverar sig skriftligen
mot beslutet. Bilaga.
Ronny Svarta reserverar sig mot beslutet
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Paulus Kuoljok åvtehke
§ 52.12 M 533 - Redakfovdnalavdegoddi
Assegirjjit
- Mosu vdna nr 533 Daniel Holst ovddidan, 2018-02-08, dm 1.1.8-2018-249
Stivra beavdegirji 2018-04-11 - 13, § 74.21
Coahkkinjodihangotti beavdegirji 2018-05-04, § 12.1
Stivrabeavdegilji 2018-06-12-14, § 135.9
Stivrabeavdegirji 2018-10-09- 12, § 178.11
Assegiedahalli: Peter En gström

Daniel H olst lea ovddidan rno5uvnnas mas son gåibida:
ahte

Såmediggi gohccu Såmedikki stivrra iskat vejolasvuoda asahit redaksuvdnalavdegotti,

ahte

Sam ediggi gohceu Såmedikki stivtta asahit redaksuvdnalavdegotti.

Stivr a rnearridii cuoIJornanu 11-13 b 2018, § 74.21
ahte

bivdit foahkkinjodihangotti cealkåmusa assis,

ahte

gohccut hålddahusa giedahallat assi.

Mosuvdnaovd dideaddji vuodduda iefas gåibadusa d asa ahte rnediaberostupmi daidda
rnearradusaide m aid Såmediggi d ahka leat hui heitot. Danin berre Samediggi
mofovdnaevttoheaddji mielas a]kidahttit dili olbmuide, servodahkii, valljejeddjiide ja m ediai
våldit oasi dain rnearradusain m at dahkkojit ja cielggasin dahkat makkår mearradusat adnojit
deh al<lZzan.
Mosu vdnaovddideaddji cuige ahte d an såhtasii m ål)gga ladje olah it. Okta vuohki lea ahte
asahit r edaksuvdnal avdegotti mii galga garvvistit vejolas cea1kamusaid maid dievasfoahkkin
dasto såhtta dohkkehit. Dåt b argu berre dahkkot buohtalaga dievasfoahkkinbargguin, ja
lavd egottis berrejit nu olu bellodagat go vejolas leat mielde vai olaha ovttamielalasvuoda
cealkamusaide ja nu ii darbbas n u olu åiggi suoladit dievasfoahkkinaiggis cea1kåmusaid
h abmemii.
Såm edikki stivra lea viezfan foahkkinjodihangottis cealkåmu sa dåsa ja foahkkinjodihangoddi
lea mielas iskat vejolas redaksu vdnalavdegotti asah eami.

]usterarens sign
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 52.12 M 533 - Redaktionellt utskott
Dokument
- Motion nr 533 av Daniel Holst, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-249
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.21
- Presidieprotokoll 2018-05-04, § 12.1
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.9
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.11
Föredragande: Peter Engström

Daniel Holst har inlämnat en motion där han yrkar:
att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att ser över möjligheten att införa ett
redaktionellt utskott,

att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att införa ett redaktionellt utskott.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 74.21
att

överlämna till presidiet för yttrande,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Till stöd för sina yrkanden har motionären anfört att det mediala intresset för de beslut som
Sametinget fattar är mycket litet. Det innebär enligt motionären 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.
Motionären anför vidare att det finns olika sätt att uppnå den efterfrågade effekten. Ett av dessa
är att inrätta ett redaktionellt utskott vars uppgift är att färdigställa möjliga uttalanden som
sedan plenum kan anta. Arbetet inom ett sådant utskott bör ske jämsides med plenumsarbetet
och i utskottet bör så många partier som möjligt ingå för att skapa samsyn för uttalanden samt
för att minimera den tid skapandet av ett sådant uttalande ifrån ett plenwn.

Sametingets styrelse har infordrat ett yttrande från presidiet som svarat att presidiet
ställer sig positiv till att utreda ett införande av ett eventuellt redaktionellt utskott.

Justerarens sign
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Mosuvnnat - joatkka

§ 52.12 M 533 - Redaksuvdnalavdegoddi - joatkka

Samediggeortnega jelgii asaha Samediggi siskkaldasat juohke mandilittaaigodaga
asselavdegottiid. Dåt låvdegottit nammaduvvojit ovdal Såmedikki nuppi dievasfoabkkima
guoskevas mandilittaåigodagas (§ 109), ja das galget leat unnimusat golbma lahtu geat
nammaduvvojit propusunåla vugiin (§ 110). Asselavd egoddi vålbme assiid iefas assesuorggi
siskkobealde, ja stivra såhtta mearridit man vuodul ieza assit juhkkojit iesgudet lavdegoddai
(§ 111).
Danin silitta konstateret ahte m ofovdnaovddideaddji nubbe gåibadus - ahte Såmediggi galga
gohceut Samedikki stivrra asahit redakfovdnalavdegotti - rihkku dan ortnega maid
samediggeortnet mearrida. Dat oassi mofovrmas galga danin hilgojuvvot.
Dat dattege ii hehtte stivrra darkileappot guorahallat vejolasvuoda asahit
r ed aksuvdnalavdegotti.

Sam ediggi lea busetteren m fu)ggaid raddadallamiid Såmedikki stivrra ja ieza bellodagaid
gulahallama varas vai naimesii bellodagaid ovttasbarggu. Åssit mat galget dievaseoahkkimii
silitase ainnas giedahallot dain raddadallamiin. Danin ii oainne stivra illa eanet guorahallat
dakkar lavdegotti asaheami.

Stivra evttoha ahte Samediggi mearrida
ahte

h ilgu m o5uvnna.

Paragrqfa dqrkkistuvvo dakkaviåe

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdai1 proposi5uvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohu sa ja gavnnal1a
ahte Såmediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

hilgu mo5uvnna.

61 (68)

SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Motioner - forts.

§ 52.12 M 533 - Redaktionellt utskott - forts.

Enligt sametingsordningen tillsätter Sametinget inom sig för varje mandatperiod sakutskott.
Utskotten tillsätts senast vid Sametingets andra plenum för mandatperioden(§ 109) och ska
bestå av minst tre ledamöter som tillsätts proportionellt (§ 110). Ett sakutskott bereder ärenden
inom sitt sakområde och styrelsen kan föreskriva efter vilka grunder övriga ärenden ska
fördelas mellan utskotten (§ 111).
Det kan således konstateras att motionärens andra yrkande - att Sametinget ska uppdra åt
Sametingets styrelse att införa ett redaktionellt utskott - strider emot den ordning som stadgas i
sametingsordningen. Motionen i den delen ska alltså avslås.
Det nu sagda innebär emellertid inte ett hinder för styrelsen att närmare låta utreda möjligheten
att införa ett redaktionellt utskott.

Sametinget har budgeterat för återkommande rådslag mellan Sametingets styrelse och övriga
'
partier
för att stärka samarbetet mellan partierna. Ärenden som uttalanden från plenum kan
med fördel behandlas på dessa rådslag. Styrelsen ser mot bakgrund av det som anförts inte skäl
att ytterligare u treda möjligheten för inrättande av ett utskott.

Styrelsen beslutar Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart
Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag
och finner att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign

avslå motionen.
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Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 52.13 M 534 - Mannageahceanmearradusaid odasmahttin
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 534 Krihke Nordling ovddidan, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-250
- Stivrabeavdegirji 2018-04-11-13, § 74.22
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12-14, § 135.10
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 178.12

Krihke Nordling lea ovddidan mosuvnna mas son gåibida:
ahte

Samedikki stivra farggamusat odasta mannabearraigeahccan-njuolggadusaid dainna
ulbmillin ahte sihkkarastit visot lahtuide vejolasvuoda oazzut gokeot
månnageahccangoluid go leat luohttamusdoaimmain Samedikkis,

ahte

stivra sådde evttohusa jodånis gulaskuddamii e-boastta bokte visot bellodaga jus lea
vejolas,

ahte

Samediggi doarju mosuvnna.

Stivra mearridii cuolJomanu 11-13 b 2018, § 74.22
ahte

gohceut halddahusa giedahallat assi.

Stivra rnearridii geassemanu 12 - 14 b 2018, § 135.10
ahte

gohceut halddahusa viidaseappot vålbmet assi.

Mosuvdnaovddideaddji vuodusta iefas evttohusa dasa ahte dievaseoahkkirnis leat odda
njuolggadusat leamas dulkojuvvon iesgudetladje. Odda satneeuodjan såhtta dasa lassin
dulkojuvvot nu ahte våhnemat eai dohkkehuvvo Sat mannageahccin, ja ahte stivra lea bidjan
meari man ahkåi mana oazzu njamahit.

Mannageahccanbuhtadus reglerejuvvo 3. mildosis Samedikki matke- ja
buhtadusnjuolggadusain luohttamusolbrnuide. Stivra mearridii odastit dån mildosa 2018-0115 -17, § 4. Åigumus lei ee. rievdadit ovddes ortnega das ahte Samediggi balkilia olbrnuid

bearraigeahccat måna.id, ii ge nu mot dal ahte måksa luohttamusolbmo goluid mannageahcci
ovddas.
Justerarens sign
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 52.13 M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn
Dokument
- Motion nr 534 av Krihke Nordling, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-250
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.22
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 135.10
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 178.12

Krihke Nordling har inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametingets styrelse skyndsamt reviderar bestämmelserna om barnomsorg med syfte
att säkerställa alla ledamöters möjlighet till täckning av kostnader för barnomsorg i
samband med förtroendevalda uppdrag i Sametinget,

att

styrelsen skickar ut förslag till revidering mailledes på snabbremiss till samtliga partier
om så är möjligt,

att

Sametinget bifaller motionen.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 74.22
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 12-14 juni 2018, § 135.10
att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.

Till stöd för sina yrkanden har motionären anfört att det under en plenumsdebatt framkommit
att det finns olika tolkningar av de nya bestämmelserna. Den nya ordalydelsen riskerar
dessutom att kunna tolkas som att föräldrar diskvalificeras som barnpassare och som att
styrelsen satt en åldersbegränsning för hur länge barn får ammas.

Ersättning för barntillsyn regleras i bilaga 3 till Sametingets förordning om resor och
ersättningar för förtroendevalda. Styrelsen beslutade att revidera bilagan 2018-01-15-17, § 4.
Anledningen var främst att ändra den tidigare gällande ordningen med att Sametinget anställde
personer för barntillsynen till att istället som gäller nu, ersätter den förtroendevalde för de
Justerarens sign
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§ 52.13 M 534 - Mannageahcci mearradusaid odasmahttin - joatkka
Dasa lassin lasihuvvui odda njuolggadus mii sihkkarasta ahte oazzu buhtaduvvot
månnageahccangoluid gitta dan jahkåi go manna deavda 11 jagi, ja ahte buhtadus caggojuvvo
lahttui gii dahka dan olles aiggi dahje mealgadis oasi ollesåiggis.
MaIJIJel giddat mearridii stivra vel ovtta odasteami dahkat (2018-04-11-13, § 57.1). Dalle
Cielggaduvvui ahte mannageahceu sahtta buhtaduvvot sihke de go månnageahccu dahpahuvva
ruovttubaikkis ja de go dahpiliuvva ieza billkkis Suomas, Norggas dahje Ruotas. Cealkka

olmmos guhte gulla lahtu privahta ekonomiija vuollai mii lea leamas anus mildosis 2010 rajes,
sihkkui ja dan sadjai cuozzu dal iei.as bearaslahttu dahje ovttasassi.
Valdonjuolggadussan lea dasto ahte ii makso buhtadus månnageaheu ovddas jus
luohttamu5olmmos balkaha ie.fas olbmo dahje su guhte luohttamusolbmuin assa ovttas. Dan
valdonjuolggadusas lea dattege spiehkastat. Nu guhka go manna ii leat vuos jagi deavdan de
sahtta maksot buhtadus vaikko månnageahcCi maid lahttu lea balkahan livcciige iefas olmmos
dahje ovttasassi. Samediggelahtut eai leat nu go omd. gieldda ja eanadikki lahtut go leat
dievaseoahkkimis daningo samediggelahtut davja leat ieza baikkis mat)ggaid beivviid guhkkin
ruovttus eret. Jus leas oba heivvolas ge buohtastahttit ieza ålbmotvålljen-eoahkkimiiguin, de lea
hui harve ahte doppe vasihit dakkar dilålasvuodaid. Stivra atna dattege ahte dan
spiehkasteapmai lea darbu daningo dievaseoahkkinlahtuid bargodilli sahttet leat nu
erenoamazat ja go ferte mana divs5u våldit vuhtii vuosttas eallinjagis. Vai lea vejolas ovdagihtii
arvvostallat ja vai lea alki cadahit njuolggadusaid, de berre <lat eaclnot dakkar ektui maid ii
darbbas arvvostallat dahje govttolasmerostallat.

Dan rajes go mo5uvdna ovddiduvvui de lea stivra odastan njuolggadusaid mannageaheu birra.
Stivrra ipmardus lea ahte visat lahtuin lea vejolasvuohta oazzut buhtaduvvot
månnageahccangoluid daid råmmaid siskkobealde maid njuolggadusat bidjet, ja ahte danin
galget mo5uvnna gaibadusat hilgojuvvot.

Stivra evttoha Samediklci mearridit
ahte

hilgut mosuvnna.

Paragrafa darlckistuvvo dakkaviåe

Justerarens sign
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Motioner - forts .

§ 52.13 M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn - forts.
kostnader för barntillsyn som uppdraget föranleder. Därutöver infördes tex en ny regel som
säkerställer att ersättning kan utgå för barntillsyn till och med
det år barnet fyller elva år och en spärr mot ersättning till ledamöter som utför uppdragen på
heltid eller betydande del av heltid.
Senare under våren beslutade styrelsen om ytterligare en revidering (2018-04-11-13, § 57.1). Då
förtydligades att barntillsyn kan ersättas såväl när uppdraget u tförs på hemorten som när
uppdraget utförs på annan ort i Finland, Norge eller Sverige. Uttrycket person som ingår i en
ledamots privata ekonomi som använts i bilagan sedan 2010 och som varit svårtolkat ersattes
istället med uttrycket egen familjemedlem eller sammanboende.
Huvudregeln är alltså att ersättning inte kan utgå för barntillsyn om den förtroendevalde
anlitar en egen familjemedlem eller den som är sammanboende med den förtroendevalde.
Denna huvudregel har dock ett undantag. Så länge barnet inte har uppnått en ålder av ett år
kan ersättning lämnas även om den person den förtroendevalde anlitar för barntillsynen är en
familjemedlem till eller är sammanboende med den förtroendevalde. Till skillnad från
ledamöter i andra fullmäktigeförsamlingar t ex kommuner och landsting tjänstgör Sametingets
ledamöter ofta under flera dagar på en ort som ligger långt ifrån hemorten . I den mån det
överhuvudtaget finns anledning att jämföra med andra fullmäktigeförsamlingar kan det
konstateras att förekomsten av liknande undantag är om inte obefintlig så i vart fall väldigt
ovanlig. Det hindrar emellertid inte styrelsen ifrån att framhålla att undantaget ändå är
motiverat med hänsyn till plenumledamöternas arbetsförhållanden och till de särskilda
omständigheter och hänsyn som gäller under barnets första levnadsår. För att undantagsregeln
ska vara förutsebar och lätt att tillämpa bör den vara kopplad till ett villkor som inte behöver
utvärderas eller i extrema fall rimlighetsbedömas.

Sedan motionen anmäldes har styrelsen reviderat bestämmelserna om barntillsyn. Styrelsens
uppfattning är att alla ledamöter har möjlighet att få ersättning för barntillsyn inom de ramar
som bestämmelserna anger och att yrkandena i motionen därför ska avslås.

Styrelsen fores lår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign
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§ 52.13 M 534 - Månnageahccanmearradusaid odasmahttin - joatlclca.

Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dehe hilgut stivrra evttohusa ja gavnnaha
ahte Såmediggi dohkkeha stivrra evttohusa.

Saniedigginiearrida
ahte

hilgut mosuvnna.

§ 44 Mosuvnnat - beavdaibiddjon assit giedahallojit 2018-11-16; dii 14.20.

Justerarens sign
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Motioner - forts.

§ 52.13 M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn - forts.

Ordföranden förklarar debatten avslutad
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för styrelsens förslag och finnera
att Sametinget godtagit styrelsens förslag.

Sametinget beslutar
att

avslå motionen.

§ 44 Motioner - bordlagda ärenden behandlas 2018-11-16; kl 14.20.

]usterarens sign
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v algaassit

Paulus Kuoljok ordfårande
§ 53.1

Dievasmahttinvfilggat -1. Sadjasas åvtehke
Assegirjjit
- Dlevasfoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Mona Persson luohpanreive 2018-03-16, dnr l.1.1-2018-453
- Valgavålbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 3
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-05-23-25, § 37.2
- Valgavålbmenjoavkku beavdegirji 2018-11-12, § 3

Mona Persson diediha ahte luohpa 1: sadjasas åvtehken Såmedikkis.

Torkel Stångberg muitala Jakt- och fiskesarnerna bellodaga bealis ahte ii leat evttohus 1:
sadjasas åvtehken.
Vfzlgavalbmenjoavku mearrida
ahte

gavnnaha ahte eai leat evttohusat 1: sadjasas åvtehken.

Såmedikki dievasfoahkkin miessemånu 23 - 25 b 2018;
Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke ilmmuha ahte go eai gavdno evttohusat 1: sadjasas åvtehken de ii dahkko milikke
assiin.

Oscar Sedholm diedilia ahte eai leat evttohusat.

Valgavalbmenjoavku gavnnaha
ahte

eai leat evttohusat 1: sadjasas åvtehken.

Åvtehke loahpaha digastallama ..
Åvtehke jearra leat go evttohusat 1: sadjasas åvtehke doibmii.
Åvtehke gavnnaha ahte eat sahte valljet 1: sadjasas åvtehke.

Justerarens sign
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Valärenden

Paulus Kuoljok ordförande
§ 53.1

Fyllnadsval- l:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande från Mona Persson 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-453
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24, § 3
- Plenumsprotokoll 2018-05-23 - 25, § 37.2
- Valberedningens protokoll 2018-11-12, § 3

Mona Persson begär entledigande från uppdraget som 1:e vice ordförande i Sametinget.

Torkel Stångberg vidarebefordrar meddelande från Jakt- och fiskesamerna att det inte finns
något förslag till l:e vice ordförande.
Valberedningen beslutar
att

konstatera att inget förslag finns till l:e vice ordförande.

Sametingets plenum den 23 - 25 maj 2018;
Ordförande förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att eftersom inget förslag finns till 1:e vice ordförande
lämnas ärendet utan åtgärd.

Oscar Sedholm meddelar att det inte finns något förslag

Valberedningen konstaterar
att

inget förslag finns till l:e vice ordförande.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden frågar om det finns några förslag till l :e vice ordförande.
Ordföranden konstaterar att val inte kan genomföras av l:e vice ordförande.

Justerarens sign
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§ 53.2

Dievasmahttinvalggat - 3:in sadjasas åvtehke
Assegirjjit
- Dlevaseoahkkinbeavdegirji 2018-08-29, 09-01, § 6
- Daniel Holst luohpanreive 2018-03-16, dm 1.1.1-2018-456
- Valgavalbmenjoavkku beavdegirji 2018-05-22, - 24, § 4
- Dievasfoahkkinbeavdegirji 2018-05-23-25, § 37.3
- Valgavalbmenjoavkku beav degirji 2018-11-12, § 4

Daniel Holst diediha ahte luohpa 3: sadjasas åvtehken Såmedikkis.

Torkel Stångberg muitala Jakt- och fiskesamerna bellodaga bealis ahte ii leat evttohus 3:
sadjasas åvtehken.
Valgavalbmenjoavku mearrida
ahte

gavnnaha ahte eai leat evttohusat 3: sadjasas åvtehken.

Samedikki dievasfoahkkin miessemånu 23 - 25 b 2018;
Åvtehke loahpaha dig astallarna.
Åvtehke ilmmuha ahte go eai gavdno evttohusat 3: sadjasas åvtehken de ii dahkko rnihkke
assiin.

Oscar Sedholrn diediha ahte eai leat evttohusat.

Valgavalbmenjoavku gavnnaha
ahte

eai leat evttohusat 3: sadjasas åvtehken.

Åvtehke loahpah a <ligastallarna..
Åvtehke jearra leat go evttohusat 3: sadjasas åvtehke doibmii.
Åvtehke gavnnaha ahte eat silite valljet 3: sadjasas åvtehke.

Justerarens sign
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§ 53

Valärenden - forts

§ 53.2

Fyllnadsval - 3:e vice ordförande
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-08-29, 09-01, § 6
- Begäran om entledigande frän Daniel Holst 2018-03-16, dnr 1.1.1-2018-456
- Valberedningens protokoll 2018-05-22, - 24 § 4
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 37.3
- Valberedningens protokoll 2018-11-12, § 4

Daniel Holst begär entledigande från uppdraget som 3:e vice ordförande i Sametinget.

Torkel Stångberg vidarebefordrar meddelande från Jakt- och fiskesamerna att det inte finns
något förslag till 3:e vice ordförande.

Valberedningen beslutar

att

konstatera att inget förslag finns till 3:e vice ordförande.

Sametingets plenum den 23 - 25 maj 2018;
Ordförande förklarar debatten avslutad.
Ordföranden meddelar att eftersom inget förslag finns till l:e vice ordförande
lämnas ärendet utan åtgärd.

Valberedningen konstaterar
att

inget förslag finns till 3:e vice ordförande.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden frågar om det finns några förslag till 3:e vice ordförande.
Ordföranden konstaterar att val inte kan genomföras av 3:e vice ordförande.
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COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:4
2018;11-13-16

Valgaassit- joatlclca

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 53.3

Dievasmahttinvalggat - Så.mi Parlamentaralas Rå.di varrelahttu
Assegirjjit
- Nadja Åstot luohpanreive 2018-11-07, dm 1.1.1-2018-1362
- Valberedningens protokoll 2018-11 -12, § 5

Nadja Åstot luohpa vårrelahttun Sami Parlamentaralas Radis.

Nadja Åstot lei valljejuvvon Åslat Simma varrelahttun Såmi Parlamentåralas Raddai.

Åvtehke diediha ahte Samiid Riikkabellodat evttoha Ida Inga.

Valgavalbmenjoavku mearrida
ahte

evttohit Ida Inga vårrelahttun Åslat Simmai Sami Parlamentaralas Raddåi,

ahte

p aragrafa dårkkistuvvo dakkavide.

Valgavalbmenjoavku evttoha Samedikld mearridit
ahte

evttohit Ida Inga varrelahttun Åslat Simmai Såmi Parlamentåralas Raddåi,

ahte

paragrafa darkkistuvvo dakkavide.

Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposiSuvnna d ohkkehit dehe hilgut vålgavålbmenjoavkku evttohu sa
ja gavrmaha ahte Samediggi dohkkeh a valgavalbmenjoavkku evttohusa.
Samediggi mearrida

ahte

evttohit Ida Inga vårrelahttun Åslat Simmai Sami Parlamentaralas Raddåi,

ahte

paragrafa darkkistuvvo dakkavide.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

§ 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:4
2018-11-13-16

Valärenden - forts.

Paulus Kuoljok ordfårande
§ 53.3

Fyllnadsval - ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd
Dokument
- Avsägelse från Nadja Åstot 2018-11-07, dnr 1.1.1-2018-1362
- Valberedningens protokoll 2018-11-12, § 5

Nadja Åstot avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd.

Nadja Åstot var utsedd till ersättare för Åslat Simma i Samisk Parlamentarisk Råd.

Ordföranden meddelar att Samelandspartiet föreslår Ida Inga.

Valberedningen beslutar
att

föreslå Ida Inga till ersättare för Åslat Simma i Samisk Parlamentarisk Råd,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningen föreslår Sametinget besluta
att

utse Ida Inga till ersättare för Åslat Simma i Samisk Parlamentarisk Råd,

att

paragrafen justeras omedelbart.

Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för valberedningens förslag
och finner att Sametinget godtagit valberedningens förslag.

Sametinget beslutar
att

utse Ida Inga till ersättare för Åslat Simma i Samisk Parlamentarisk Råd,

att

paragrafen justeras omedelbart.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 54

Mosuvnnaid ilmmuheapmi
Eai leat boahtan mofovnnat.

Samediggi mearrida
ahte

assis ii dahkko mihkke.

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 55

Loahpaheapmi
Åvtehke loahpaha foahkkima 2018-11-16: dii 14.29.
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SAMETINGET
SÅMEDIGGI

Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 54

Anmälan av motioner
Inga motioner har inlämnats.

Sametinget beslutar
att

lämna ärendet utan åtgärd.

Paulus Kuoljok ordfdrande

§ 55

Avslutning
Ordföranden avslutar sammanträdet 2018-11-16: kl 14.29.
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