ÅSSJELISST A
Ållestjåhkanibme Skåjdde/Storforsen, Gåbddesavvun/Bredsel basådismåno 13b. -16.b.
§40

Rahpam

§ 41

Åjrrasij gehtjadibme

§ 42

Guovte duodastiddje valljim

§ 43

Ietja duodde assje

§44

Oajvvadisa - maryedum assje
1. M 530 - Lupinen - ett hot mot fjällfloran

duoddetjala

§ 45

Stivra ja siebrreradij tjielggidusa ållestjåhkanibmaj - maryedum assje

duoddetjala

§ 46

Stivra ja siebrreradij tjielggidime ållestjåhkanibmaj

duoddetjala

§47

letja interpellasjåvnå ja vasstadusa

duoddetjala

§ 48

Ekonomalasj avke åsskovalljidumulmutjijda Samedikken

§ 49

Tjåhkanimbajke ållestjåhkanimijda 2019

duoddetjala

§ 50

Same sadnesvuohta- ja såbadimkommisjåvnnå

duoddetjala

§ 51

Guoradallam buoredum milittelisvuodaj birra jienastit Samediggevalljimin

§ 52

Oajvvadisa
duoddetjala
1. M 489 - Ulmutjij registardibme samejienastirnlågon
2. M 490 -Biejadusaj gaktuj kultuvrrasiebrrerade assjesuorgen
3. M 494 - Stilitadoarjja kornrnuvnajda tjuottjudusguovlon samegiellaj
4. M 496 - Kultuvrrasiebrrerade prosjäktabiednigij vaddem kultuvralasj dåjrnajda
idråhttåasadimijn
5. M 509 - Gajkka ållessjattuga galggi oadtjot oahppat sagastit, låhkåt ja tjallet samegielav
6. M 510 -Åssjetjallaga ållestjåhkanirne åvddåla sadjasattjajda
7. M 511- Nuorajrade remissainsta:nssan
8. M 513- Samigiela ovdaneapmi/Samegiela åvddåniibrne
9. M 527 - Suoddjimbivddo biernnaj ja gåktå 1båjnatjam stuoves bivddoajgev Norrbottena lenan
10. M 528 - Njuolgadusa digitalak bargguj Samedikke:n
11. M 532 - Duodji/Duedtie/Duodje
12. M 533 - Redaksjåvnåk juogos
13. M 534 - Biejadusaj ådåstahttern mannagähtjo birra

§ 53

Valljimassje_
1. Lasedirnvalljim -1. sadjasasj åvddåulmusj
2. Lasedimvalljim - 3. sadjasasj åvddåulmusj
3. Lasedimvalljim - sadjasasj Same Parlameänntaraden

§ 54

Oajvvadisaj diededibme

§ 55

Hiejttern

duoddetjala

duoddetj ala

FÖREDRAGNINGSLISTA
Plenum i Skajdde/Storforsen, Gåbddesavvun/Bredsel 13-16 november

§ 40

Öppnande

§ 41

Upprop av ledamöter

§ 42

Val av två justerare

§ 43

Eventuella extra ärenden

§ 44

Motioner - bordlagda ärenden
1. M 530 - Lupinen- ett hot mot fjällfloran

bilaga

§ 45

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum - bordlagda ärenden

bilaga

§ 46

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

bilaga

§47

Interpellationer och svar

bilaga

§48

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

bilaga

§ 49

Sammanträdesorter för plenum 2019

§ 50

Samisk sannings- och försoningskornrnission

bilaga

§ 51

Utredning om förbättrade möjligheterna att rösta vid Sametingsval

bilaga

§ 52

Motioner
bilaga
1. M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden
2. M 490 - Angående föreskrifter inom kulturnämndens sakområde
3. M 494 - Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska
4. M 496 - Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i
samband med idrottsevenemang.
5. M 509 - Alla vuxna samer skall få lära sig tala, läsa och skriva samiska
6. M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare
.,
7. M 511- Ungdomsrådet som remissinstans
8. M 513- Sårnigiela ovdaneapmi/Samisk språkutveckling
9. M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län
10. M 528 - Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinget
11. M 532 - Duodji/Duedtie
12. M 533 - Redaktionellt utskott
13. M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn

§ 53

Valärenden
1. Fyllnadsval- l:e vice ordförande
2. Fyllnadsval- 3:e vice ordförande
3. Fyllnadsval- ersättare i Samisk Parlamentarisk Råd

§ 54

Anmälan av motioner

§ 55

Avslutande

bilaga

Närvarolista Sametingets plenum

lli:~\L$.h~i ..... Datum .~.OJ.8. ~-.\.1:-: .\'1
s~ d .u :ti\lw:G~~ vvu.n

Plats

Parti

Ordinarie ledamot

Jakt- & Fiskesamerna

Håkan Jonsson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Per-OlofNutti

Jakt- och fiskesarnerna

Josefina Skerk

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Vuovdega- Skogssamerna

Matti Berg

Marita Stinnerbom

Stefan Mikaelsson

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och fiskesamerna

Lars-Jonas Johansson

Guovssonåsti

1.a1s t:ligQP!l;rnl

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- och fiskesamerna
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna
Jakt- och fiskesamerna
Vuovdega-Skogss'

Jan Rannerud

Guovssonåsti

Lars Jon Allas

Min Geaidnu/
no/ Christina Åhren
Mijjan Geäjdnuo/Mijjen
Geajnoe
Landspartiet ~
Mafje Persso~.l>l:faj.ta
Samer

Paulus Kuolj• k
Hilding Andersson
Guovssonåati
Såmiid Riikkabelloda
Samelands artiet
Jakt- och fiskesamerna
Vuovdega-Skogssamema
Samiska
folkomröstnin s artiet
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

ezsWj!he!IJJ

~

Jan Persson
Karin Vannar

Albmut-Almasj-AlmetjhFolket

Lars-Paul Krok

Jakt- och fiskesamerna

Daniel Holst

Landspartiet Svenska
Samer

Torkel Stångberg

Klockan

Tjänstgörande ersättare

.O.~?~

(

Nr ......
Närv.

Närvarolista Sametingets plenum

Plats~okl\. .~~ ... .. .. .Datum .?-~~. J.\J~
S'~?"

Parti

le C.? ~~~s.;wvun

Ordinarie ledamot

l

Jakt- & Fiskesamerna

Håkan Jonsson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Per-OlofNutti
Marita Stinnerbom

Jakt- och fiskesamerna

Josefina Skerk

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Vuovdega- Skogssamerna

Matti Berg

Tjänstgörande ersättare

Stefan Mikaelsson

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och fiskesamerna

O&eeu Sedholm-

Guovssonåsti

Lars Miguel Utsi

Lars-Jonas Johansson

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- och fiskesamerna
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna

Min Geaidn
..
Mijjan Geäjdnuo/Mijjen
Geainoe
Landspartiet
Samer

'o! Christina Åhren
.Ma~~

Guovssonåati

Vuovdega-Skogssamerna
Samiska
folkomröstnin s artiet
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Jan Persson
Karin Vannar

Albmut-Almasj-AlmetjhFolket

Lars-Paul Krok

Jakt- och fiskesamerna

Daniel Holst

Landspartiet Svenska
Samer

Torkel Stångberg

i30

Klockan

Justeras:

.0......

Nr.li
Närv.

Närvarolista Sametingets plenum

P*ts,,+J~~d~..~~~ ......Datum .9.-.9.~~::-J.1.~.1 .~ Klockan lO.~ .
~\l& ~le
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Parti

Ordinarie ledamot

Jakt- & Fiskesamerna

Håk an Jonsson

Såmiid Rii kkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Per-Olof Nutti
Marita Stinnerbom

Jakt- och fiskesamerna

Josefina Skerk

Såmiid Riikkabellodat
Samelands iartiet
Vuovdega- Skogssamerna

Matti Berg

Tjänstgörande ersättare

Stefan Mikaelsson

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och fiskesamerna
Guovssonåsti
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- och fi skesamerna
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna

Min Geaidnu/
_ _
Mijjan Geäjdnuo/Mijjen
Geajnoe
Landspartiet
Samer

o/

ehristina-Ånrefh
Ma~Persso n

tljajta-

Guovssonåati

Vuovdega-Skogssamema
Samiska
folkomröstnin s artiet
Såmiid Ri ikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti
Albmut-Almasj-AlmetjhFolket

Karin Vannar
Lars-Paul Krok

Dkl~

Jakt- och fiskesamerna
Landspartiet Svenska
Samer

Torkel Stångberg
Justeras:
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Närv.

Närvarolista Sametingets plenum
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SILL -d
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Plats

Parti

Ordinarie ledamot

Klockan

)O

.O.g.~.

Tjänstgörande ersättare

Håkan Jonsson

Såmi id Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Per-OlofNutti

Jakt- och fiskesamerna

V\

Stefan Mikaelsson
Lars-Jonas Johansson

Guovssonåsti

Lars Miguel Utsi

V

V

Matti Berg

Landspartiet Svenska
Samer
Jakt- och fiskesamerna

I

V

Marita Stinnerbom

Såmiid Riikkabellodat
Same lands ' artiet
Vuovdega- Skogssamerna

4. ..

Närv.
•

Jakt- & Fiskesamerna

Nr ..

V

Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Jakt- och fiskesamerna
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Samerna

V

V
V

V
V

Guovssonåsti
Min Geaidn
Mijjan Geäjdnuo/Mijjen
Geajnoe
Landspartiet
Samer

o/

Christina Åhren
Marie Perssen-Njajta--

Guovssonåati

Vuovdega-Skogssamema
Samiska
folkomröstnin s artiet
Såmiid Riikkabellodat
Samelands artiet
Guovssonåsti

Karin Vannar

Albmut-Almasj-AhnetjhFolket

'bai:s.Eaul-.Kr-e.k-

Jakt- och fiskesamerna

Daniel Holst

Landspartiet Svenska
Samer

V
V

Jan Persson

..Toi:lrerstå:!Tgtrerg

V
Justeras:

SÅMEDIGGI
Coahkkinjodihangoddi

§3

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:6
2018-11-05

Liigeåssi dievaseoahkkimis skåbmamånu 13 -16 beivviid Skåjddes/Storforsen,
Gåbddesavvun/Bredsel
Assegirjjit
- Coahkkinjodihangotti beavdegrrji 2018-10-19, § 6
- Coahkkinjodihangotti beavdegirji 2018-10-22, § 3
Stivrabeavdegoddi 2018-11-05, § 200

Stivra mearridii skabmamanu 5 b 2018, § 200
ahte

evttoha foahl<ldnjoaihangotti lasihit foovvovas assi skabmamauu 13-16 beivviid
dievascoahkkin-asselistui:
Prelimineara busehttaråmmat 2019 buseahttajahkfil

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

Samediggi dohkkeha foovvovas prelimineara buseahttaråmmaid 2019
buseahttajahkåi:.

3:1 Samediggi
ap.1 Samediggi
ap.3 Samefoanda
1:2 Juolludus dabålas kulturdoaITnroaide, ovdaueapmåi ja
riikkaidgaskasas kulturlonohallamii ja ovttasbargui
ap.5 Juolludus Såmi kultuvrii
1.22 Juolludus Boazoealahusa ovddideapmåi
7.1 ja 7.2 Nafovnnalas unnitloguid-doaITnroat
ap. 12na8uvnnalas cuovvolanovddasvastadus
ap.13 stahtadoajja gielddaide ja eanadikkiide
ap.14 såmi giellaguovddas
ap.15 nasuvnnalas unnitloguid ruovttusiidu

ahte

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
21230 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

jagi 2019 loahpalas buseahtta mearriduvvo dievasfoahkkimis guovvamauu 2019.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavir!e

Justerarens sign

52 401 tkr
1500 tkr

5(6)

SAMETINGET
Presidiet

§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-05

Extra ärende till plenum den 13 -16 november i Skaj dde/Storforsen,
Gåbddesavvun/Bredsel
Dokument
Presidieprotokoll 2018-10-19, § 6
Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 200

Styrelsen beslutade den 5 november 2018, § 200
att

föreslå presidiet komplettera plenums föredragrringslista den 13-16 november
med följande ärende:
Preliminära budgetramar för budgetåret 2019

Styrelsen f6reslår Sametinget besluta
att

Sametinget beslutar fastställa följande preliminära budgetramar för Sametinget
för budgetåret 2019:

3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter
att

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
21230 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

slutliga budgetramar för budgetåret 2019 fastställs vid plenum i februari 2019.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarens sign

52 401 tkr
1500 tkr
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SÅMEDIGGI

Coahkkinjodihangoddi

§3

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:6
2018-11-05

Liigeassi dievaseoahkkimii skabmamanu 13 -16 beivviid Skajddes/Storforsen,
Gåbddesavvun/Bredsel - joatkka
Samediggi bidja ovdan stivrra liigeasse-evttohusa prelim:ineara buseahttaråmmaid ektui
2019 buseahttajahkai, asse!isttu § 43 vuolde, skabmaminu 13 beaivvi.
Coahkkinjodihangoddi oaidua ahte jus Samediggi mearrida dohkkehit liigeassi jagi 2019
prelim:ineara buseahttaråmmaid birra, de ii oacfo simi albmot vejolasvuod:a divvut
jearaldagaid. Coahkkinjod:ihangoddi ii sihte dattege ovdagihtii ilmmuhit simi ålbmoga
jearahallanbottu birra go eat died:e sihkkarit ahte assi gied:ahallo. § 88 Samediggeor1net.

Coahkkinjoitihangoddi mearrida
ahte

stivrra evttohus liigeassii; Prelim:ineara buseahttaråmmat 2019 buseahttajahkii,
saddejuvvo Samedikki lahtuide ja 1. virrelahtuide.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviite

§4

Dievaseoahkkinprogrånrma Skajddes/Storforsen, Gåbddesavvun/Bredsel

Assi ii gied:ahallo, geahea § 1.

§5

Loahpaheapmi
Sagadoalli loahpaha foahklåma.

Justerarens sign

6(6)

SAMETINGET
Presidiet

§3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-05

Extra ärende till plenum den 13 -16 november i Skajdde/Storforsen,
Gåbddesavvun/Bredsel - forts.
Sametinget prövar styrelsens förslag till extra ärende om preliminära budgetramar för
budgetåret 2019 under§ 43 föredragningslista den 13 november. Presidiet är medvetna
om att om Sametinget beslutar att släppa fram det extra ärendet rörande preliminära
budgetramar 2019, bereds det samiska folket inte möjlighet att ställa frågor. Presidiet kan
dock inte på förhand annonsera om sameallmänhetens frågestund då vi inte säkert vet om
ärendet kommer att behandlas. § 88 Sametingsordningen

Presidiet beslutar
att

styrelsens förslag till extra ärende; Preliminära budgetramar för budgetåret 2019
skickas till Sametingets ledamöter och l:e ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

§4

Program för plenum i Skajdde/Storforsen, Gåbddesavvun/Bredsel

Ärendet utgår, se § 1.

§5

Avslutande
Ordföranden avslutar sammanträdet.

Justerarens sign

6(6)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 200

D

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:12/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:12
2018-11-05

Prelimineara busehttarammat 2019 buseahttajahkåi
Åssegirjjit
- Stivrabeavdegirji 2018-10-09-12, § 160.2
Åssegiedahalli: Per-Olof Nutti

Stivra mearrida
ahte

evttoha foahkkinjodihangotti lasihit euovvovas assi skabmamanu 13-16
beivviid dievasfoahkkin-asselistui:
Prelimineara busehttarammat 2019 buseahttajahk8.i

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

Samediggi dohkkeha cuovvovas prelimineara buseahttarammaid 2019
buseahttajahkai:

3:1 Samediggi
ap.1 Samediggi
ap.3 Samefoanda
1:2 Juolludus dabllias kulturdoaimmaide, ovdaneapm8.i ja
riikkaidgaskasas kulturlonohallamii ja ovttasbargui
ap.5 Juolludus 58.m:i kultuvrii
1.22 Juolludus Boazoealahusa ovddideapmåi
7.1 och 7.2 Nafovnnalas unnitloguid-doaimmat
ap. 12 nasuvrmalas cuovvolanovddasvastadus
ap.13 stahtadoajja gielddaide ja eanadikkiide
ap.14 s8.mi giellaguovddas
ap.15 nafovrmalas unnitloguid ruovttusiidu
ahte

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
21230 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

jagi 2019 loahpalas buseahtta mearriduvvo dievaseoahkkimis guovvamanu 2019.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviae

Justerarnas sign

52 401 tkr
1500 tkr
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 200

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:12/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:12
2018-11-05

D

Preliminära budgetramar för budgetåret 2019
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 160.2
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar
att

föreslå presidiet komplettera plenums föredragningslista den 13-16 november
med följande ärende:
Preliminära budgetramar för budgetåret 2019

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Sametinget beslutar fastställa följande preliminära budgetramar för Sametinget
för budgetåret 2019:

3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter
att

17 878 tkr
113 915 tkr

2 200 tkr
21230 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

slutliga budgetramar för budgetåret 2019 fastställs vid plenum i februari 2019.

Paragrafen justeras omedelbart

]usterarnas sign

52 401 tkr
1500 tkr
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M6öö
Lupinen - ett hot mot fjiUlfloran

lit/
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lupinen, eller den nord<J!l1erikanska blomsterlupinen, sprider sig explosionsartat inom flera
delar av Saepmie. Det är ~n främmande, invasiv art, söm. impJanterats framst.av
. privatpersoner för dess estetiska Värde i trädgårdar och diken. Pfo):Jlerriet med lµpiherna är
att de tranger undan naturligt förekommande fiora genom att växa tätt och högt, vilket. i
grilhde·n förändrar den biologisk;;i mångfalden inom områdena där lupinerna breder ut sig.
De är dessutom mycket svåra a.tt bekäi')lpå då de kräver mångåriga åtgärder. I känsliga
Pm råden som innehåller rödiistade arter; exempelvis Marsfjällets riatutreservåt; växer idag
lupineril<J i överflöd . (kombination med den globala uppvärmningen är det bara en tidsfråga
innan växterna börJår ~ft val)dn;p.\PP lilngstfJällsidprna. öet~r vi ~amlilr som är
återkommande ute I markerna som ser kol)5ekileriserna •li tjen t~rigsiktigå utl:itedningeh av
arten. Vjll vi bevara den biolo~iska mångfalden i Saepmie måste lupinen bekämpas genom
centralt i:frgahise:ra~e: åtg~rde:r. För tjetta kräv~ en rödli$tning w lupinen ..
Därför yrkar jag att:

... Sametingetverkar fÖr en svartlistliilig ay lupilien.

Oscar.Sedholm, Jak.t- o L
Fiskesamerna
::c
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisrting

2018-04-27

~$""
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'#,,,..,..

Sd.mediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

'

Styrelsens redovisning till plenum i Saadteskenjuana för period 2018-01-01- 04-20

Styrelsens sammanträden
Datum
15-17jan
Sfeb
. 22 feb
22mars
11-13 april

Ort
Giron
Staare
Stockholm
Giron
Stockholm

Kommentar
§§ 1-22
§§ 23-38
§§ 39-45
§§ 46-49
§§ 50-93

Ordförandebeslut
Datum
17jan
22jan
21 feb

Beslut
Beslut om att anlita Lars Wilhelm Svonni att utforma ett
forskningspolitiskt handlingsprogram.
Beslut om att Lars Miguel Utsi representerar Sametinget på Övre
Norrlands hovrätt 23 januari när dom faller i Gitjas-rättegången.
Beslut om att Karen Ann Hurri representerar Sametinget under FN: s
kvinnokommission 15-15 mars 2018 i New York.

Konsultationsordningen
Styrelsen ska fortsättrtingsvis ha dialogmöten med Kulturdepartementet angående
Ku2017/0l905/DISK. Det har hittills avhållits 3 möten med Kulturdepartementet. Ändringar i
förslaget har presenterats till oss punktvis. Hur det färdiga resultatet än kommer att se ut, så
kan Sametingets styrelse konstatera att dialogen med Kulturdepartementet har visat
departementets utmaningar i processen. Samtidigt har Sametingets styrelse fått möjlighet att
tydliggöra och lägga fram sin syn på förslagets innehåll, och föra fram budskapet om hur
viktigt det är för Sametinget och för det samiska perspektivet att uppnå ett bra slutresultat.
Styrelsens tolkning är att denna promemoria kan skapa utmaningar även för
Näringsdepartementet. Vi har därför bett om ett möte med Näringsdepartementet för att
framföra och förtydliga våra synpunkter om förslaget till konsultationsordrting. Textens
innehåll och form har diskuterats, och det har också frågan om vem som har rätt att ta
initiativ till konsultationer, och vilka samiska representanter som ska få delta i
konsultationerna.
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Lagstiftrringsprocessen. Ett viktigt styrverktyg Gränsdragning enskilt och
allmänintresse. Myndigheter och organisationer som inte tar ansvar för
konsulteringar. Frågor som kan särskiljas i konsultationsrätten.

Såmcdiggi
Såmedigge
Sårniediggie
Saemiedigkie

Styrelsen har haft dialogmöte om ESV-rapporten. Marianne Eliasson har tagit fram ett utkast
som ska skickas ut på remiss där remisstiden utlöper i vår. Efter det läggs förslaget fram till
lagrådet. Sametingets styrelse har inte bifallit ändringarna som det tidigare har påståtts. Det
har yttrats att vi inte får med titeln Talman på samiska i ändringarna.
Vi har tagit del av tidsplanen. Vi har också haft möte i Stockholm med bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke
om god ortnamnssed.

Möten om Renskötselkonventionen
Sametingets styrelse har utsett Per Olof Nutti och Anders Kråik till arbetsgruppen för
Renskötselkonventionen. Deltar på dessa möten gör också norska Sametingets president Aili
Keskitalo, ordförande i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor M Jåma, Svenska
Samernas Riksförbund och ordförande i Renägarförbundet Tomas Marsja. Vi har kommit
överens om att behålla den samiska arbetsgruppens förslag som grund för vidare
förhandlingar med statens företrädare. Vi kräver att staterna klargör varför processen har
avstannat. Och vad är konklusionen efter remissen? Vad har gjorts i frågan efter Bertil
Berntssons utredning?
Sametingets syn är att en gränsöverskridande renskötsel ska finnas.

Möte med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Sametingets styrelse hade bett om ett möte med Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kunhke. Inför detta möte hade styrelsen diskuterat vilka ärenden man vill ta upp med
ministern. Mötet hölls i samband med 100-års firandet i Staare. Övriga närvarande på mötet
var rådgivaren Felix König, Ida Åhren och Göran Tengbo.
Följande frågor diskuterades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultationsordningen
Nordisk samekonvention
Implementering av FN:s urfolksdeklaration i svensk lagstiftrring
Rätten till land och vatten
Skogssamisk rättsutredning
Överförande av det samiska kulturarvet
Sannings- och försoningskommission
Jämställdhet
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Renskötselkonventionen

Se bifogat underlag från Sametinget, bilaga 1.

Såmediggi
Såmed.igge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Träff med FN:s special rapportör Victoria Tauli Corpus

I samband med 100-årsfirandet i Östersund anordnade Civil Right Defenders ett möte där de
nordiska sametingspresidenterna fick träffa FN:s special rapportör Victoria Tauli Corpus.
Under detta lunchrnöte fick vi möjlighet att diskutera aktuella frågor i våra länder.
Styrelseordförande lyfte frågan om konsultationsordningen samt Girjas-rättegången.

SPR:smöten

SPR:s styrelse har avhållit ett 2 dagar långt styrelsemöte i samband med 100-årsfirandet i
Östersund. Några punkter på dagordningen var:
Nordisk samekonvention. Ett notat med information om hur processen fortgår i Sverige och
Norge hade på förhand utskickats. Torvald Falk som utformat dokumentet gick igenom
rapporten med en kort förklaring av situationen. På mötet enades man om att Sametingen
inte ska göra beslut som kan vara till nackdel för arbetet utveckling.
Sannings- och försoningskommission. En statusrapport över arbetet med en sannings- och
försoningskommission. Informationen lades till handlingarna ..
Lägesrapport för Giellagåldu. En orientering om läget och ett brev med information från den
sydsamiska språksektionen. Marko Marjomaa informerade om situationen för Giellagålduprojektet som avslutas i maj. Norge kommer att ge fast finansiering till Giellagaldus
verksamhet.
I Finland kommer statsbidraget som är avsedd för språksamarbetet, att öka med 100 000
euro (ca en miljon norska kronor) i året under perioden 2019-2021. Ökningen innebär att den
totala budgeten för språksamarbetet är 184 000 euro per år (ca 1840 000 norska kronor).
Statsbidraget täcker trots detta inte alla Giellagaldus verksarnhetskostnader i Finland. Finska
Sametinget fortsätter äska medel för finansiering av Sami Giellagaldu från
rättighetsrninisteriet och utbildnings- och kulturministeriet. Av allt att döma kommer det
inte finnas medel i Finland och Sverige för en permanent verksamhet i Sarni Giellagåldu. Det
betyder att det inte vill vara möjligt att hålla i gång verksamheten på samma nivå eller med
samma kapacitet som under projektperioden.
Styrelsen i Samisk Parlamentarisk Råd vill etablera en permanent lösning för det samiska
språksamarbetet, och har bett projektet och projektledaren att ta fram ett skriftligt förslag på
hur man lämpligast kan inrätta permanenta lösningar till det samiska språksamarbetet.
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Information från Samerådet om Kulturplanen och en gemensam samisk
kulturfond: läggs till handlingarna.
Information från 01 Juhan Sikku om Förskoleprojektet - Samiska barn i det nya
pedagogiska rummet.

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

Norska Sametinget har utarbetat ett yttrande till UD och den filippinska ambassaden om
anklagelserna som riktades mot Victoria Tauli Corpus och Joan Carling om kopplingar till
terrorism. Svenska Sametinget stödjer yttrandet.

Sametingets budget

I 2018 förstärktes sametingets budget med 6 miljoner kronor. Kulturdepartementet har gett
löfte om att när det slutgiltiga förslaget till konsultationsordning läggs fram för riksdagen,
överförs de 4 miljoner som har hållits kvar under processen. Dessa medel ska stärka det
politiska arbetet, skapa ny kompetens till förvaltningen, och täcka kostnader inom
konsultationsordningen och hälso-, omsorgs och idrottsfältet. Även frågor kring utbildning
ska stärkas. Det ska också anställas en fo!krättsjurist, en samhällshandläggare och en
adminstratör. Styrelsen har ansökt om 10 miljoner kronor till katastrofstöd. På kansliet har
man en ny ledningsgrupp med 5 avdelningschefer. Vi har anhållit om en permanent
finansiering av Såmi Giellagåldu.

Sanningskommissionen

Arbetsgruppen har lagt fram sin rapport. Arbetsgruppens SWOT-analys var
diskussionsunderlag för mötet som alla partier och samiska organisationer var inbjudna till i
Kiruna. Detta är ett viktigt och stort arbete. Arbetsgruppen ska redigera och färdigställa
analysen innan den blir offentlig. Vissa frågar kan man behöva utreda ännu närmare, t ex
behovet för att jämföra hur stora resurser staterna vill lägga till detta arbete,
sanningskommissionens juridiska konsekvenser i Sverige, och potentiella
etableringsmodeller.

OECD-möte i Stockholm.

På mötet med OECD fick Sametinget ingående information om vad OECD arbetar med. Man
vill nu se hur informationen kan användas och hur den framtidiga processen ska se ut.
Sametinget fick möjlighet att informera om vår verksamhet och våra utmaningar och
förväntningar.
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Förmöte i Helsingfors om urfolksplattformen

Förmötet om urfolksplattformen anordnades av Nordiska ministerrådet.

Såmediggi
Såmed.igge
Såmiediggie

Saemiediglåe

På mötet deltog ett femtiotal experter och representanter från alla nordiska länder,
EU och andra representanter från UNFCC och urfolk i regionen och olika FN-organ.
En av följderna i COP23 var att länderna ska fortsätta sitt arbete kring hur man ska
säkerställa urfolken och lokalsamhällens utveckling. Syftet är att lyfta kunskap, teknik,
praktik och möjligheter för lokala samhällen och urfolk att själva förvalta och ansvara för
arbetet med klimatförändringar. Målet är också att stärka urfolks och lokalsamhällens
deltagande och deras intressen i UNFCC-processen. Mötet var väldigt intressant med
urfolksrepresentanter från hela världen, men lokalsamhällen hade få företrädare på mötet.
Första dagen diskuterades urfolksrättigheter och deltagande i FN-processer, och traditionell
kunskap. Svenska Sametinget informerade om Sametingets gemensanuna regeringsuppdrag
med Naturvårdsverket om traditionell kunskap och nationellt genomförande av artikel 80) i
konventionen om biologisk mångfald. Dag två var det diskussioner om behoven man har på
olika områden och vilka frågor man vill lyfta vid Bonn-mötet SBSTA 48 i maj.

Sami Giellagaldu

De tre Sametingen i Norden bedriver ett gemensamt projekt för att omorganisera
språksamarbetet, kallat Giellagaldu-projektet. Sami Giellagaldu är organisatoriskt underlagt
Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har huvudansvaret för arbetet.
Giellagaldu är ett kunskaps- och expertorgan som ger stöd och rådgivning i samiska. Det
innebär till exempel råd om hur man skriver ord och termer på samiska. Utöver
terminologifrågor och språknormering, arbetar man också med språkvård. Giellagaldu ska
bedriva informationsverksamhet om samiska språk och språkfrågor, och meddela och
informera om språkärenden som handläggs.
Projektet avslutas under våren 2018. Sametingets styrelse har beslutat att förlänga
projektverksamheten året ut. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta en lösning så att Sarni
Giellagaldu blir en permanent verksamhet.

God ortnamnssed

Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Sametinget har den 19:e januari 2017 lärnnat begäran, samt förtydligande den 13:e september
2017, om utökade varaktiga uppgifter, ansvar och resurser för att yttra sig i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till namn på allrnärma kartor samt
uppdrag att yttra sig om samiska personnamn.
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Sametingets begäran ska ses utifrån det perspektiv att det åligger på Sametinget
uppgift enligt sametingslagen (1992:1433) 2 kap. §1 p.3 "fastställa mål för och leda
det samiska språkarbetet" men också utifrån samernas rätt till självbestämmande.

~,,J

Samcdiggl
Sitnu;!digge

Såmiediggie
Saemiedigkie

Den 22:a februari genomfördes möte om god orh1amnssed med Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
fostitutet för Språk och folkminnen, Lantmäteriet och Sametinget. Syftet med mötet var att
diskutera hur god ormarnnssed kan anpassas för att bättre stödja samepolitiken och
minoritetspolitiken, särskilt i revitaliserande och synliggörande syfte.
Se bifogat underlag från Sametinget, bilaga 2.

Utbildningsfrågor
Sametinget har haft möten med skolmyndighetsutredningen (U 2017:04) om
Sameskolstyrelsens huvudmannaskap. Utredningen ser bl.a. på olika möjliga former för
sameskolornas huvudmannaskap och ska lägga fram sina förslag i juni månad. Sametinget
har fört fram vikten av att sätta de samiska barnens utbildnings kvalite främst.
Den l:a februari genomfördes det ett möte med norska sametingsrådet Mikkel Eskil
Mikkelsen om utbildni:ngsfrågor. Diskussion om gemensamma utmaningar och möjligheter
för samarbeten, bla. om gränsöverskridande skolsamarbete, ett arbete som initierats i SPR.
Sametinget ska efter dialog med Sameskolstyrelsen se över vilka insatser som kan
genomföras inom projektets ramar.
Sametinget har drivit frågan om stipendier och korttidsstudiestödet, bl.a. i budgetäskanden
och gentemot regeringen. Syftet är att det ska vara möjligt att söka stipendier för studier på
eftergymnasial nivå och för språkinlän1ing via organiserade mentor-lärlli1g-program. Det
ska också vara möjligt för gymnasielever att ansöka om stipendium för samiska på
gymnasienivå som en morot för elever att läsa samiska i sin gymnasieutbildnmg.
Korttidsstudiebidraget som idag administreras via Sametinget ska firmas kvar.
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen planeras genomföras i juni månad.

Rovdjur
Träff med delar av miljö och jordbruksutskottet angående hemställan om
författningsändringar om toleransnivå för rennäringens förluster till rovdjur.
Möte med Naturvårdsverket angående hantering av skadeförebyggande åtgärder för
genetisk viktiga vargar i renskötselområde. Sametingets syn är att det finns inga
skadeförebyggande åtgärder annat än skyddsjakter och full kostnadstäcknillg för
samebyarnas kosmader om inte skyddsjakt beviljas.
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Vid mötet med Landsbygdsministern lyfte Sametinget en skyndsam hantering av
Sametingets hemställan om författningsändringar gällande toleransnivå för skador
orsakade av rovdjur. Möte med Statssekreterare Backteman angående hemställan
och klimatpåverkan.

Såmediggi
Såmedigge
Såriliediggie
Saemiedigkie

Utveckling av digitala versionen av produktionsverktyget för förlustberäkn:ing med forskare,
produktutvecklare och tillsammans med referensgruppen hur verktyget kan användas i
samebyarna på flera nivåer.
Möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Sametinget föredrog enkätstudie,
traditionell kunskap, förvaltningsverktyget och hemställan om författningsändringar om
toleransnivå på max 10 % av renar till rovdjur. Myndigheterna är överens om att
förvaltn:ingsverktyget och produktionsberäkningar och att de ska ligga till grund för
skadeförebyggande åtgärder inom rovdjursförvaltningen. Sametinget tog upp skyddsjakter
av björn och att förvaltningsmålen av stora rovdjur i länen ska tas fram med hänsyn av
toleransnivåer. Vi lyfte specifikt att förvaltningsnivå på björn i Norrbotten ska minskas till
miniminivån med tanke på att björnstammen i Norrbotten ligger under förvaltrungsmålet att
länet har många skogsamebyar och att stora områden omfattar kalvn:ingsland. Buffertzon
mot sydligaste samebyarna för att där utföra skyddsjakter på varg innan de kommer in i
samebyarnas betesonuåden.
Möte med viltanalys på Naturvårdsverket angående Dna- inventering och gynnsam
bevarande status på järv, björn och varg. NV uppdrag och Sametingets samverkan med
terrängkörningslagen och Heliskiing. Begärda medel om förankring av
produktionsmodellen, medel för samebyarnas utlägg gällande varg i Arvidsjauronuådet och
extra medel till rovdjursinventering.

Trafik

Vid mötet med Regionalt råd för Nationella viltolycksrådet genomgicks statistik för
viltpåkörningar, vägsträckor som är mest olycksdrabbade. Information från trafikverket av
lyckade forskn:ingsprojekt där åtgärder minskat olyckor. Viltöverfarter, viltstängsel och
ekodukter diskuterades.

Samhällsplanering

Seminarium i Riksdagen om "Miljöbedömningen av gruvor: Vilka åtgärder krävs för att
minska konflikter och öka förutsägbarheten för tillståndsprövn:ingar och vilka lagförslag som
bör förändras. Sametinget lyfte åtgärder FPIC, kumulativa effekter, lämplig lokalisering och
miljökonsekvensbeskrivning ur sarruskt perspektiv.
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Livsmedelsförsörjning vid kris

Såmediggi
Såmedigge

På seminariet hur klarar vi vår livsmedelsförsörjning vid kris. Länsstyrelsen i
Såmiediggie
Saemiedigkie
norra förvaltningsområdet har tillsammans med LRF påbörjat ett arbete med
självförsörjning vid kris. Vid olika krissituationer finns nätverk med lokala aktörer som
snabbt kan vara behjälplig på olika sätt. Här kan även samer vara behjälplig om det behövs
lokala guider och att renkött är en resurs.

EU-programmen
Arbetet med nya programperioden har påbörjats och avsikten är att nå ett eget samiskt
program eller snarare att samiska näringar blir ett eget fokusområde vilket kan vara lättare
överföringsbart mot samtliga fonder, ett annat av Sametingets mål är att regeringen ska
tilldela medel för egen nationell medfinansiering. Detta är en fråga som arbetats med under
lång tid och över blockgränser. Det finns en positiv syn hos regeringen men det faller på
Sametinget att föra argumentationen vidare så att den inte stannar av. Regeringen har inget
eget intresse i frågan så det är vårt eget arbete som ska ge resultat. Det viktigaste för den
kommande perioden är nog frågan om egen nationell medfinansiering.
Ett eget samiskt program lyfter samiska näringars möjlighet att söka stöd via EU-fonderna
även om ett projekt i sig inte är så stort. Denna fråga står och faller vid om man ska ha
tillgång till samtliga fonder eller om det ska stanna vid landsbygdsprogramrnet. Det krävs en
genomarbetad plan om det ska avse samtliga program vilket ställer höga krav på
Sametingets organisation, vi måste visa att vi har kompetensen för detta. En naturlig åtgärd
vore ett EU-kontor för samiska näringar men under Sametinget. Placeringen i sig är inte så
viktig men närheten till förvaltande myndighet, Tillväxtverket, bör väga tungt.
En utredning om och hur Sametinget skulle dra nytta av ett EU kontor kommer att försöka
genomföras innan nästa programperiod startar, en sådan åtgärd borde finansieras genom
ansökan hos EU-kommissionen eller genom regeringen, men då frågan är viktig för
Sametinget kan den utredas internt inom kansliet inom våra budgetramar.
Frågorna har lyfts till Näringsdepartementet vid två tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepartementet är givetvis en förutsättning.

Delegationsordningen och Näringspolitiska handlingsprogrammet
Beslut om delegationsordningen är taget. Den ska ge Näringsnärnnden möjlighet att i
samråd med styrelsen hålla en egen dialog med regeringskansliet angående den utveckling
av näringsfrågor som anges i Näringspolitiska handlingsprogrammet.
Näringspolitiska handlingsprogrammet har högt satta mål för utveckling av samiska
näringar och ska enligt arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Ett av de
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viktigaste målen för Näringsnämnden är att arbeta med sametingets
näringspolitik. Näringsnämndens handlingsprogram hanterar politiska frågor som
även berör andra nämnder varför dialog mellan nämnderna är viktig.

Såmecliggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Det faktum att samtliga handlingsprogram griper in i varandra får inte betyda att
konkurrens mellan nämnderna försenar reformarbetet och i förlängningen försvårar
utvecklingen av de samiska näringarna. Näringsnärnnden har därför beslutat utöka
kontakterna med övriga nämnder i de frågor där man har gemensanuna kopplingar. 14 mars
hölls ett första möte mellan Näring och Rennäring. Vi ser fram emot möten med övriga
nämnder.

Generationsväxling

Näringsnärnnden har som en del i handlingsprogrammet börjat att se över möjligheten till
särskilt stöd för övertagande av samiska näringar inom familjen, dagens startstöd är ofta så
villkorat att småskaliga verksamheter inte har en reell möjlighet att söka stöd.
I denna fråga måste även lyftas samiskt gårdsbruk och konsekvenserna när gårdsbruket
upphör. Det bör vara klarlagt vad som händer efter att fjällgårdar/bosättningar går i arv.

Regionalkommitten

Näringsnärnnden har för avsikt att etablera en kontakt med Norrbottens ledamot i
regionalkommitten, ett rådgivande organ som företräder regioner och kommuner. (EU:s
politiska organ)
Målet är att utveckla samiskt näringsliv i dialog med EU.

Gruvfrågor

Under senare delen av januari hölls ett miniseminarium i Skellefteå som Georange i
samverkan med Sametinget genomförde. Målet med det var att titta på en Social Licence to
Operate som förhoppningsvis ska leda till en etisk kod för uppförande så att man närmar sig
intentionerna i Sametingets syn på Mineraler och gruvor i Sapmi. Denna etiska licens har
tillkommit i de urfolksområden där lagstiftning saknas eller är svag. Den ska inte ersätta
någon lag eller föreskrift utan vara ett komplement till lagstiftningen som egentligen snarare
tvingar prospekteringsföretag och liknande att följa en urfolksriktlinje. Stefan Mikaelsson
och Håkan Jonsson deltog tillsanunans med Jan Rannerud. Sametingets syn på mineraler och
gruvor i Sapmi har nu passerat fem år och bör ses över för att föreslå delar som behöver
ändras. Eventuella förslag till ändringar föredras plenum innan beslut.
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Mediepolitik
Vid januarimötet med Parlamentariska public service kommitten framförde
Sametinget sin åsikt även om man välkomnades som en organisation.
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Såmcdiggi
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Såmiediggie
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Sametinget förklarade att man faktiskt är ett parlament och en myndighet. Det blev också
tydligt för Sametinget att man måste skicka en särskild skrivelse där man ser fram mot egna
möten med kommitten. Nivån på en dialog måste höjas från organisationer till
myndighetsnivå.
I skrivelsen framför Sametinget sin syn på hur public service ansvaret måste utformas för att
överensstämma med minoritetslagen, språklagen och övriga åtaganden Sverige förbundit sig
till. Man kan notera att övriga sameting delar vår uppfath1ing.
Mediepolitiska handlingsprogrammet som antogs 2013 ska uppdateras utifrån de nya
förutsäth1ingama.

Traditionell kunskap
Arbetet med regeringsuppdraget om delat fokalpunktsansvar fortskrider och det bör vara
vår inriktning att redovisa uppdraget brett inom Sametinget. Arbetet påverkar samtliga
områden i den samiska världen och då måste alla vara delaktiga. Ett ökat självbestämmande
måste innebära att Sametinget och inte Naturvårdsverket skall ha ansvaret för samisk
h·aditionell kunskap.

Skogssamiska frågor
Sametinget har tidigare uttalat sitt stöd för Skogssamerättsutredrungen med delutredningen
Muonio sameby. Sametinget har antagit en motion om återställande av bruten rätt för
Muonio sameby, att återställa rätten som skogssameby. I det fortsatta arbetet med denna
fråga måste kommunikation föras direkt med berörd sameby.
Det finns möjligheter för regeringen att behandla dessa frågor m1der Rennäringspolitiska
kommitten, ett arbete som fortfarande är öppet Det är viktigt att Sametinget deltar och får
inflytande i hanteringen av dessa frågor så att man kan prioritera sådant som har goda
möjligheter att implementeras snabbt och inte behöver behandlas ytterligare i större
utredningar.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor
Sametinget har ingen nämnd som arbetar specifikt med samiska hälso- sociala- äldre och
idrottsfrågor. Det saknas dessutom handläggarstöd för dessa frågor inom Sametingets
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kansli. Det innebär att styrelseledamot med särskilt ansvar för område hälsa,
driver hälsofrågorna inom ramen för Kunskapsnätverket för samisk hälsa.
Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa finansieras av Socialdepartementet
och syftar till att öka tillgången på språk- och kulturanpassade vårdtjänster. Under
projekttiden (2017-2019) ska km1skapsnätverket:

Såmediggi
Såmecligge
Såmiediggie
Saemiecligkie

1. Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildningsinsatser för politiker och
anställda inom region och landsting - workshops, seminarier och e-utbildning.
2. Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska
personalnätverk.
3. Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på kultur- och
språkanpassade tjänster.
4. Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha. Hur kan
ett framtida centrmn för samisk hälsa utformas.
Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri och geriatrik.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region Norrbotten, Västerbottens läns
landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Det har en styrgrupp och
en politisk referensgrupp, bestående av representanter från regioner/landsting, Sametinget
och samiska organisationer.

Parlamentsbyggnaden
På styrelsemötet 15/1 fick Anders Kråik styrelseuppdrag att arbeta med frågan om
parlamentsbyggnadens placering vilken ska beslutas av plenum i maj. Det har medfört en
del kontakter med kommuner som tidigare anmält intresse i frågan och ett framtagande av
ett förslag på en genomförandeprocess.
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Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskommission, styrelseordförande Per Olof Nutti

~,,J

Såmediggi
Såm~digge

Såmiediggie
Saemiedigkie

Datum

Ort

Kommentar

5jan
25jan

Telefon
Telefon

29jan

Stockhohn

30jan

Oslo

4feb
6 feb
6 feb

Staare
Staare
Staare

19 feb
22 feb
22 feb

Stockholm
Stockholm
Stockholm

22 feb

Stockholm

6-7mars

Giron

14 mars

Stockholm

20 mars

Stockholm

22-23 mars
27-28 mars
15-22 april

Giron
Stockholm
New York

Ordförandeberedning
Möte med skolmyndighetsutredningen (U
2017:04) om Sameskolstyrelsens
huvudmannaskap.Per Olof och Lars Miguel Utsi
Möte m Kulturdepartementet, Styrelsen
Ärende: Konsultationsordningen.
Möte med norska Sametinget, Aili Keskitalo,
Norske Reindriftssamers Landsforbund, Ellinor
Marita Jåma, Tom Lifjell, Svenska Samernas
Riksförbund, Renägarförbundet, Tomas Marsja.
Styrelseordförande och Anders Kråik .
Ärende : Rennäringskonventionen
SPR Styrelsemöte
Möte med kultur- och demokratiminister
Träff med FN:s special rapportör i urfolksfrågor
Victoria Tauli Corpus
OECDmöte
Ordförandeberedning
Möte m Kulturdepartementet, Styrelsen
Ärende: Konsultationsordningen.
Möte om god ortnamnssed med bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Möte och diskussion om sanningskommissionens
möjligheter och hinder
Närvarande: Styrelseordförande, Simon
Wetterlund Sametingspartier, samiska
organisationer, arbetsgruppen.
Lunchmöte med kultur- och demokratiministern
Rasism och diskriminering i ledande positioner
Möte med Näringsdepartementet om
rovdjursförluster och toleransnivåer i renskötseln
Utbildningsdagar på kansliet
Styrelsens arbetsmöte
Deltagande i Permanent Forum
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Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum
23jan
24-25jan
29jan

Ort
Ubmeje
Ubmeje
Skypemöte

29jan

Stockholm

31jan

Stockholm

1 feb

Stockholm

1 feb
2feb

Stockholm
Skypemöte

5-9 feb
6 feb
9 feb

Staare
Staare
Staare

9-10 feb
19 feb
21 feb
22 feb

Staare
Stockholm
Ubmeje
Stockholm

28 feb

Stockholm

6-7 mars
14mars

Giron
Stockholm

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedi kie

Bilaga
Kommentar
Girjas domen avkunnades av Hovrätten
Möte med SSRs rovdjursgrupp
Länsstyrelsen Norrbotten ang hantering av§ 5 i
2017 års inventeringsrapport.
Möte med kulturdepartement,
Konsultationsordning
Seminarie om hur klarar vi vår
livsmedelsförsörjning vid kris anordnad av
Länsstyrelsen i Västerbotten på Grand hotell
.under Västerbottensdagama
Möte med Isak From, Matilda Ernkrans, Monica
Haider, Sara Karlsson, Socialdemokratiska och
Emma Noren, miljöpartiets ledamötena i Miljö
och Jordbruksutskotten angående hemställan om
författningsändringar om toleransnivå för
rennäringens förluster till rovdjuren
Deltog på skogens dag på Grand Hotell.
Skypemöte med Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen angående hantering av
skadeförebyggande åtgärder vid genetisk viktig
varg i renskötselområde
Plenum
Möte med kultur- och demokratiminister
1
Möte med Landsbygdsministem Sven-Eril<
Bucht angående hemställan
författningsändringar för toleransnivå för skador
orsakade av rovdjur
Rennäringskonferens
Möte med OECD kommission
Regionalt råd för Nationella viltolycksrådet
Möte kulturdepartementet,
konsultationsordning
Seminarium i Riksdagen om "Miljöbedömningen
av gruvor: Vilka åtgärder krävs för att minska
konflikter och öka förutsägbarheten för
tillståndsprövningar och vilka lagförslag som
bör förändras.
Sanningskommission
Möte kulturdepartementet,
konsultationsordning
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Sån1ediggi
S3.medigge
Såmiediggie
Saemiedi kie

19 mars

Skypemöte

20mars

Stockholm

21 mars

Stockholm

22-23 mars
27-28 mars
28mars

Giron
Stockholm
Stockholm

10 april

Staare

12 april
13 april

Stockholm
Stockholm

17 april

Staare

Skypemöte med Naturvårdsverket angående
medel för förebyggande åtgärder orsakade av
genetisk viktig varg, där sametinget kräver full
kostnadstäckning för samebyarna.
Möte med Statssekreterare Backteman angående
hemställan om författningsåtgärder för
toleransnivå, rovdjursinventering och
klimatpåverkan
Möte på miljödepartementet angående
myndigheters arbete för att motverka illegal jakt
på rovdjur
Utbildningsdagar styrelse och nämnder
Styrelsearbete
Möte Näringsdepartementet,
konsultationsordning
Möte med referensgruppen, länsstyrelsen,
Birgitta Ålunan och utvecklare för genomgång
av digitala versionen av produktionsverktyget
för förlustberäkning.
Möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Möte med kulturdepartementet ang.
konsultationsordningen
Möte med Naturvårdsverket Maria Hömell
Willenbrandt, Enhetschef viltanalys.
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Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan
Rannerud
Datum
24jan

Ort
Skellefteå

29jan

Stockholm

31 jan-2 feb
6 feb

Jokkmokk
Östersund

12 feb

Malå

13 feb

Malå

22 feb
26 feb

Stockholm
Malå

6-7 mars

Kiruna

13mars
14mars
14mars

Stockholm
Stockholm
Stockholm

22-23mars
27-28 mars
28mars

Kiruna
Stockholm
Stockholm

4 april
13 april

Telefon
Stockholm

Kommentar
Möte om Social Licence to Operate, om
förhållanden i länder utan lagstiftning. Stefan
Mikaelsson, Håkan Jonsson och Jan Rannerud
deltog från Sametinget.
Möte med Kulturdepartementet om
konsultation
Möte med Näringsnämnden.
Möte med kultur- och demokratiministern
Kunhke om samiska frågor
Skrivelse till Parlamentariska public
servicekommitten. Genomgång, Jan Rannerud
avd.chef Marie-Louise Allas.
Färdigställt text till budgetunderlag i
konsultation med Stefan Mikaelsson.
Möte med Kulturdepartementet, förmiddag.
Förberedelse inför möte med
Näringsdepartementet och Näringsnämnden
den 14 mars i Stockholm. Konsultation med
Stefan Mikaelsson.
Möte med arbetsgruppen för
sa:nningskornmission. Genomgång SWOTanalys.
Möte med kanslichefen om kanslistöd.
Möte Näringsnämnd och Rennäringsnämnd
Möte med Kulturdepartementet angående
konsultationsordningen tillsammans med
partier och organisationer.
Utbildning för styrelse och nämnder
Arbetsmöte för styrelsen
Möte med Näringsdepartementet angående
konsultationsordningen.
Möte med Näringsnämnden
Möte med Kulturdepartementet om
konsultationsordningen mm.
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Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
5jan
15jan

Ort
Telefon
Telefon

23jan

Ubmeje

25jan

Telefon

29jan

Stockholm

31 jan-1 feb

Johkamohkki

1 feb

Johkamohkki

5-9 feb
6 feb

Staare
Staare

6 feb

Staare

7 feb

Staare

7 feb

Staare

7 feb

Staare

Kommentar
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Möte med kulturdepartementet om
konsultations ordningen.
Deltagande då Hovrätten avkunnade domen i
Girjasmålet.
Möte med skolmy:ndighetsutredningen
(U2017:04) om Sameskolstyrelsens
huvudmannaskap. Lars Miguel Utsi och Per Olof
Nutti.
Möte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Deltagande och häls:ningsanförande på Samiske
Pedagogiske Fagdager.
Möte med norska sametingsrådet Mikkel Eskil
Mikkelsen om utbildningsfrågor.
Deltagande på Sametingets plenum.
Möte med Marie Hagsgård om arbetet med
samisk språklag. Diskussion om juridiska
aspekter som behöver tas hänsyn till för att driva
frågan om samisk språklag vidare.
Överläggning mellan Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuh:nke och
Sametinget.
Möte med norska sametingsrådet Aili Keskitalo
om språkfrågor. Diskussion om gemensamma
utmaningar och möjligheter till samarbeten, bl.a.
om arbetet med godkännande av pitesamisk
ortografi. Sametingen behöver koordinera arbetet
med pitesamisk ortografi och diskutera och
koordinera framtida insatser.
Välkomstanförande på Sametingets
språkseminarium #DigiGiella18, tema: Mijjen
vuajnoe båetije biejjide -Åvtese jåhta! Framtidsvision - (Det går) framåt!
Deltagande i panelsamtal om Sami Allaskuvla
som resurs för samiskt samhälle på svensk sida
av Sapmi, en del av öppet symposium
"#SAiSTAARE, Giella, gakti, gulahallan,
gitjaivuohta ja gelbbolasvuohta - A Magic and
Challenging W orld of Såmi Education".
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Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemiedigkie

7 feb

Staare

20 feb

Telefon

22feb

Stockholm

22feb

Stockholm

22 feb
27-28feb
6mars
6-7mars

Stockholm
Giron
Giron
Giron

8mars
14mars

Johkamohkki
Stockholm

15mars

Johkamohkki

16mars
22-23mars
23mars
27-28 mars
28mars

Telefon
Giron
Giron
Stockholm
Stockholm

9 april

Luleju

10 april
13 april

Stockholm
Stockholm

18 april

Johkamohkki

Samråd med Svenska Samers Riksförbund om
konsultationsordningen.
Möte mellan styrelse och presidium angående
begäran om extra plenum
Möte om god ortnarnnssed med Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kulturoch demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
Institutet för Språk och folkminnen, Lantmäteriet
och Sametinget.
Möte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen och bidrag för kortare
studier i samiska.
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Språknärnndsmöte, §§ 1-13.
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Uppföljningsmöte om samisk
sa:n:ningskommission med arbetsgruppen för
sanningskommissionen, Sametingets styrelse och
partier samt samiska riksorganisationer.
Samråd mellan Statens kulturråd och Sametinget.
Samrådsmöte om konsultatio:nsorchringen med
Sametingets styrelse, partier och samiska
riksorganisationer.
Deltagande på :nordsamiskt
språkvårdsseminarium arrangerat av Giellagaldu.
Språk:näm:ndsmöte, §§ 14-18.
Utbildning för Sametingets styrelse och nämnder.
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med näri:ngsdepartementet om
konsultationsord:ningen.
Samråd med Lule-Boden Sameförening om bl.a.
minoritetsspråki:nsatser inom Luleå och Boden.
Möte med ortnamnsrådet.
Samråd med Skatteverket, Pensionsmy:ndigheten
och Arbetsförmedlingen.
Kompetensutveckling för vägvisarna i
Saminuorras projekt Nuoras Nurrii.
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Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum
10-11 jan

14jan
29jan
7 feb
20 feb
22feb
5-8 mars

22-23 mars
27-28mars
15 april

Kommentar
Kunskapsnätverket för samisk hälsa Styrgmppsmöte och utbildningsdag angående
medborgardialog - SKL
Arbetsmöte - Styrelsen
Kiruna
Dialogmöte med kulturdepartementet angående
Stockholm
konsultationsordningen och ESV
Möte med SSR angående konsultationsordning
Staare
Styrelsen och presidiet
Telefonmöte
Diaglog möte med Kulturdepartementet
Stockholm
angående konsultationsordningen
Karasjok/Tromsö Kunskapsnätverket för samisk hälsa - Studieresa
möte med SANKS, Norska Sametinget avdeling
hälsa, Utvil<lingssenter for sykehjemstjenester. I
Tromsö studiebesök och möten med Senter for
samiske studier (SESAM). Senter for samisk
helseforskning.
Kiruna
Utbildningsdagar för styrelse och
nämndsordföranden samt styrelsemöte
Styrelsen - arbetsmöte
Stockholm
Staare
Möte med Staare 2018 angående planering av
senunarium med tema Urfolk och demens mm.
Ort
Stockholm
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Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik

Såmecliggi
Såmedigge

Såmiediggie
Saemiecliglde

Datum
29jan

Ort
Stockholm

5-7 feb

Östersund

20 feb
21 feb

Telefon
Kiruna

13 feb

Kiruna

14mars

Stockholm

22-23 mars

Kiruna

27-28 mars

Stockholm

17 april

Stockholm

V.

16

Kommentar
Möte med kulturdepartementet ang
konsultationsordning
Möten med Etiska rådet ang frågan om
repatriering av samiska kvarlevor. Möte med
NRL, Sametinget NO och SSR ang
renskötselkonventionen.
Styrelsemöte med presidiet
Möte med Marie Enoksson ang de handlingar
som finns i frågan om parlamentsbyggnadens
placering
Möte med kulturnämnden. Genomgång av
förslag på revidering av kulturpolitiskt
handlingsprogram.
Möte med kulturdepartementet ang arbetet med
konsultationsordningen.
Utbildningsdagar, styrelse och
nämndsordföranden
Arbetsmöte styrelsen. Möte med
näringsdepartementet ang frågorna om
konsultationsordning och
renskötselkonventionen.
Möte, kulturnämnden.
Deltagit i vissa beredningar av frågor till
plenum

Bilaga

Bilagor:
Underlag inför möte med Kultur- och Demokratiminister Alice Bah Kulmke, 6
februari
Underlag inför möte om god ortnamnssed med Bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kulmke , 22 februari
Hälsningsanförande på Samiske Pedagogiske Fagdager, 31 januari
Välkomstanförande på Sametingets språkseminarium #DigiGiellal8, tema: Mijjen
vuajnoe båetije biejjide -Åvtese jåhta! - Framtidsvision - (Det går) framåt!, 7 februari
Rapport från Permanent Forum 15-22 april 2018
Tal vid side-event Sarni Story-telling and Healing in Finland 17 april
Anförande vid Permanent Forum 20 april
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Såmedigge
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Underlag för överläggning med Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke den 6 februari 2018

Implementering av urfolksdeklarationen i svensk lagstiftning.
Bakgrund
Sverige har återkommande fått internationell kritik för brister i sin behandling av samerna, bl.a. i FNs
rasdiskrimineringskommittes rapport från 2013 om samernas situation i Sverige. I rapporten
rekommenderar kommitten Sverige bla. följande:

Att Sverige vidtar ytterligare åtgärder för att underlätta att ny lagstiftning om samiska
rättigheter antas, i samråd med berörda samhäffen, och med utgångspunkt i de utredningar
som har gjorts om samiska land och resursrättigheter som är ömsesidigt godtagbara,
Att Sverige antar lagstiftning och vidtar andra åtgärder för att säkerstä//a respekten för
samernas rätt att på förhand lämna ettfrivi//igt och informerat samtycke närhelst deras
rättigheter kan påverkas av projekt, inklusive för att utvinna naturresurser som genomförs på
deras hävdvunna territorier,
Sverige att bidra tiff en snar förhandling och antagande av en nordisk same konvention, och
att ratificera /LO konventionen 169
Samerna har utifrån sin status som urfolk, i folkrättslig mening, rättigheter, inklusive rätten till
självbestämmande. Rätten till självbestämmande är en förutsättning för bevarandet och
utvecklandet av alla folks kulturer och samhälle, inklusive urfolkens.
Urfolkens rättssystem utgörs i allmänhet av ett komplicerat mönster av sedvanor och
sedvanerättsliga normer, snarare än av den kodifierade lagstiftning som oftast kännetecknar andra
kulturer.
Självbestämmanderätten inkluderar i princip alla frågor av betydelse för att bevara och utveckla
urfolkens samhällen kulturellt, socialt och ekonomiskt. Urfolk har även rätt att forma och bevara sin
identitet som distinkt folk. Vidare ingår en rätt att bli konsulterad, i egenskap av folk i samtliga frågor
som berör folket i fråga. Det samiska folket har rätt att råda över sina naturtillgångar och får inte
berövas sina traditionella former av försörjning, såsom renskötsel, jakt och fiske.
För att implementera samernas rätt till självbestämmande skall bli effektivt måste Sverige också
respektera samernas traditionella rättssystem och rättsliga traditioner. En viktig del av
upprätthållandet av mänskliga rättigheter i förhållande till samerna är att inrätta en modern sameoch urfolkspolitik.
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Samediggi
Samedigge
Såmiediggie
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Rätten till land och vatten
Utvecklingen för urfolks rättigheter har gått framåt under de senaste årtiondena och
förväntningarna på de stater där det bor urfolk har blivit tydligare. Genom den standard
som vuxit fram inom internationell folkrätt och som Sverige på olika sätt förbundit sig att
genomföra är behovet stort för att genomföra förbättringar i förhållande till samernas
rättigheter.
Inom de flesta områden där samernas situation bör förbättras har statliga utredningar gjorts
och pekat ut brister och möjliga förbättringar. Tyvärr genomförs inte alla förbättringsförslag
som på sin tid presenterats av utredningarna, bl.a. på grund av bristande politisk vilja. Dock
kan tidigare förkastade förslag vara politiskt genomförbara idag, med tanke på utvecklingen
inom urfolksrätten och ökad förståelse för samernas situation.
En viktig fråga har dock utelämnats av de statliga utredningarna: samernas rätt till land och
vatten. Rätten till land och vatten är central för urfolk, likaså för samerna. Då staten
förnekade samernas rättigheter och tillät intrång på samernas marker etablerades en konflikt
mellan å ena sidan samer och samisk markanvändning, å andra sådan många olika intressen
förenade av behovet av mark och vatten. Sedan dess har det långsamt blivit klart att samerna
som urfolk har rättigheter till mark och vatten, men den svenska staten har inte lyckats
bringa klarhet i vad dessa rättigheter inbegriper.
Oklarheten i rättsläget har lett till många konflikter mellan samerna och majoritetssamhället,
varav många tvingats lösas genom domstolsprövningar, t.ex. Härjedalsmålet, Rätansmålet,
Nordmalingsmålet och Gitjasmålet. Röster har höjts för att lagstiftaren måste ta tag i frågan
om samisk rätt till mark och vatten istället för att den ska behöva lösas i kostsamma
domstolsprocesser, senast av Justitiekanslern i samband med Girjasmålet och
förhandlingarna i hovrätten i december av 2017.

Insatser:

En utredning om samernas rätt till land och vatten måste tillsättas för att utreda
omfattningen av den samiska urfolksrätten och hur rätten kan implementeras på ett
adekvat sätt i svensk lagstiftning. Utredningen bör presentera insatser för att uppnå
full implementering av urfolksrätt enligt internationell standard, oberoende av
insatsernas politiska genomförbarhet, samt en analys av vilka insatser som bör och
kan genomföras. Utredningen bör genomföras i samråd mellan Sametinget, Sveriges
riksdag och regering.
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Utöver utredningen bör följande insatser genomföras så snart som möjligt för att stärka
samernas rättigheter och rättssäkerhet:
Miljöbalken, rennäringslagen, minerallagen och skogsvårdslagen bör ändras så att
den som brukar marken inom same- och renskötselområdet ska bruka marken med
hänsyn och respekt för samernas rätt att bruka sanuna mark,
Staten bör kompensera skogssamerna för upplåtelser av nyttjanderätter inom deras
mark så att de får sanuna rätt som fjällsamerna har på sina marker (se särskilt
avsnitt),
Länsstyrelser, kommuner och polisen får uppdrag och möjlighet att utöva en
förbättrad tillsyn av förbudsområden.

Jämställdhet och diskriminering
Regeringen har tidigare anslagit medel för jämställdhetsarbete inom Sametinget år 2008 och
2009 vilket resulterade i jämnare fördelning av kvinnor och män i politiken. Jämställdhet är
ett långsiktigt arbete och det behövs aktivt arbete för att nå målen om jämlikhet mellan
könen och förändra attityder, normer och värderingar. Jämställdhetsinsatserna har
prioriterats till samiska organisationer, men samebyarna nås inte av incitament för
jämställdhetsarbete i sanuna grad som övriga organisationer.
Inom en del av samebyarna och renskötseln är det många som anser att kvinnor och män har
olika förutsättningar inom renskötseln medan i andra områden så finns det samebyar där
man anser att kvinnor och män är jämställda. Renskötseln är idag mansdominerad men
statistiken visar att andelen kvinnliga gruppledare och renägare har ökat under de senaste
tio åren
Sametinget vill arbeta aktivt för att öka jämställdhetsarbetet inom rennäringen. Arbetet ska
bli ledande för insatser att öka jämställdhet inom andra samiska näringar. Samebyarna har
själva uttryckt redan 2009 att det behövs modeller för jämställdhetsplaner men också
utbildningar inom samebyarna. En effektiv metod kan vara mentorskap och nätverk för att
nå framgång.
För att lyckas med jämställdhetsarbetet måste traditionell kunskapsöverföring bibehållas så
att barn fortsatt ska kunna delta i renskötseln redan från ung ålder. Barnens roll i renskötseln
är idag förändrad när familjer inte lever tillsanunans i den samiska familjen. Samhällets yttre
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tryck har medfört att familjer inte kan försörja sig enbart på renskötsel vilket gör att många
kvinnor förvärvsarbetar.
Genom långsiktiga insatser för att öka jämställdheten inom renskötseh1 ökar möjligheten och
intresset för kvinnor att etablera sig och engagera sig inom renskötseln.

Insatser:
Sametinget får resurser att utveckla och implementera jämställdhetsplaner för
samebyarna och ytterligare involvera kvinnor i renskötseln och samebyns arbete, bl.a.
genom mentorskapsprogram och nätverk.

Skogssamerättsutredningen - utveckling
Bakgrund
Regeringen uppdrog åt Sametinget den 2 december 1993 att redovisa motiverade förslag till
åtgärder för att jämställa skogssamernas rättsliga stälming med det rådande läget för
fjällsamerna.
Sametinget beslutade att ställa sig bakom de utarbetade förslagen och överlämnade dessa till
regeringen i juni 1997.1
Regeringen uppdrog som en del av utredningen 9 december 1993 åt Sametinget att redovisa
förslag till hur gränsen för Muonio sameby skulle justeras så att koncessionsbestämmelserna
inte längre skulle tillämpas för Muonio sameby och att status återfördes till skogssameby.
Drygt tjugo år senare har skogssamernas rättsliga stälhling ännu inte implementerats i
bestänlmelserna.
En fråga bl.a. som kräver åtgärd är att återställa bruten rätt vad avser nyttjanderättsupplåtelser som fråntogs skogssamerna trots att svenska staten redan 1873 sade att "Och icke
lärer det numera kurma komma ifråga att genom lagstiftning frånhända lapparne någon rätt
hvaraf de fortfarande ära i laglig besittning."'
Franilidne jur.dr. Gurmar Prawitz analyserade skilmaderna i samband med 1898 ås lag och
franlhöll att missförstånd och felskrivningar ligger till grund för skillnaderna. Jur. dr.

1
2

Sametinget dnr.6.2.7-1997-9
1873 års avvittringsstadga, civilminister Bergström.
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Gunnar Prawitz har även i sin text menat att tolkningarna till stor del skett felaktigt av
dåvarande tjänstemän. 3
Sett till den tidigare hanteringen av skogssamerna och deras rättigheter frarnkorruner stora
missförhållanden som måste rättas till för att slutgiltigt kunna avföra den diskriminerande
och rasistiska behandling som skogssamerna utsatts för.
Särskilt mot bakgrund av att utredningen och gamla texter pekar på att all renskötsel
ursprungligen har kommit ur skogssamisk renskötsel är det viktigt att skogssamernas
rättsliga ställning jämställs med fjällsamerna.
Insatser:
Förslagen från den skogssamiska utredningen ska i samverkan mellan regeringen och
Sametinget utvärderas och implementeras i lagstiftningen i de delar där avvikelser
finns.

Övertagande av samiskt kulturarv
Sametingets som myndighet och samiskt parlament
Syftet med införandet av Sametinget som statlig institution var att ge samerna ett betydande
inflytande i frågorna som berör den samiska kulturen och de samiska näringarna.
Sametinget ser att det fortfarande finns luckor att fylla för att syftet med ett betydande
inflytande fullt ut ska kunna uppfyllas. Den samiska kulturen och näringarna ska kumrn
värnas och utvecklas efter hur samerna själva anser. Som samisk folkvald institution och
myndighet är Sametinget den myndighet som samiska frågor ska behandlas i.
Sametingslagen anger Sametingets formella status i första paragrafen: "I denna lag ges

bestämmelser om en särskild myndighet - Sametinget - med uppgift främst att bevaka frågor som rör
samisk knltur i Sverige". Sametingsutredningen (SOU 2002:77) konstaterade: "Det är numera
alltså ostridigt att samerna har en rätt till kulturell autonomi och detta fdrutsätter en viss grad av
självstyre".
Självbestämmande handlar om rätten för ett folk att själv bestärruna sin politiska status och
sin sociala, kulturella och ekonomiska utveckling. Självbestämmande för urfolk gäller

3

Odlingsgränsens rättsverkningar. Del 1 i svensk Lantmäteritidskrift nr 61 1968.
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autonomi innanför existerande gränser och inte att bilda en egen stat. Urfolken är i hög grad
bärare och bevarare av den kulturella och biologiska mångfalden.

Kulturmiljöarbetet idag

Kulturarvet och kulturmiljön skyddas av ett flertal olika lagar och föreskrifter. Bestämmelser
om hänsyn och skydd för kulturmiljöer finns bland annat i plan- och bygglagen (PBL),
kulturmiljölagen (KML), skogsvårdslagen (SKV) och miljöbalken (MB).
Idag har länsstyrelserna ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länen och
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för frågor om kulturarvet och har enligt KML
överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. Det innebär bl.a att utveckla samarbetet
mellan aktörer inom området och att analysera konsekvenserna för kulturmiljön av
förändringar i samhället.
Riksantikvarieämbetet är också det centrala expertorganet i frågor kring KML och meddelar
också föreskrifter om hur lagen ska tillämpas. Riksantikvarieämbetet ger vid sidan av de
regionala och lokala museerna stöd som central expert inom kulturmiljöområdet.
KML är den centrala lagen för kulturmiljövården. KML innehåller bl.a. bestämmelser för
skydd av ortnamn, fornlämningar och fornfynd, byggnadsminnen och kyrkliga
kulturminnen, samt för utförsel och export av äldre kulturföremål.
Länsstyrelserna ansvarar för tillämpningen av KML. Länsstyrelsen har tillsyn över
kulturmiljövården i länet, kontrollerar att KML följs, ger tillstånd, råd och information.
Uppdraget består i att skydda, vårda, informera om och öka tillgängligheten till våra
fornlämningsmiljöer. Länsstyrelsen kan också bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla
fornlämningar, byggnader och kulturlandskap. Länsstyrelserna använder i första hand de
lokala eller regionala museerna som stöd i expertfrågor. Länsstyrelsen prövar ansökningar
och ger tillstånd till förändringar i ett fornlämningsområde.
RAÄ och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda och vårda en
fornlämning. Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett
annat arbetsföretag bör i god tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta reda på
om någon fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med
länsstyrelsen. Ett beslut om arkeologisk utredning samt vem som ska utföra den fattas av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka att riksintressen hävdas och att KML
följs.

6

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

2018-01-16

Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor också utifrån bestämmelserna i PBL. Lagen
reglerar användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön skall
utvecklas. Inför större förändringar eller ingrepp i kulturmiljön upprättas detaljplaner, som
beskriver var, hur och vad det är tillåtet att bygga.
Skogsstyrelsen har ansvar för att hänsyn tas till övriga kulturhistoriska lämningar i
skogsmark enligt Skogsvårdslagens 30 § (1979:429) och att hänsyn tas till rennäringen vad
gäller skogsbruk. I dagsläget finns det inga organiserade former för samordning och samråd
mellan de statliga myndigheter och bolag som äger och förvaltar mark och kulturmiljöer
inomSapmi.

Övertagandet av samiskt kulturarv
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturarvet och ansvaret delas av alla.
Sametinget vill ta ett större ansvar för det samiska kulturarvet och vill därför precis som i
Norge att Sametinget blir förvaltningsmyndighet för det samiska kulturarvet. Förvaltningen
för kulturmiljön i Norge är organiserad så att Riksantikvaren har ett överordnat ansvar men
förvaltningen av samiska kulturminnen ligger på Sametinget. Det finns personal på
Sametingets olika lokalkontor och de fungerar som kultunninnesförvaltningarna på
fylkeskommunerna (motsvarande länsstyrelserna). Sametinget förestår förvaltningen av
samiska kulturminnen enligt kulturmiljölagen och handlägger plan- och byggfrågor- precis
som fylkeskommunerna, deras ansvarsområden överlappar varandra. Genom denna
samförvaltning får alla röster komma till tals. Det innebär en acceptans att kulturarv kan
knytas till olika grupper vilket främjar utveckling, jämställdhet och tolerans. Alla samiska
museer i Norge ligger även under Sametinget.
Sametinget och Fylkeskommunene:
• har ansvar för kulturminner i fylkene och för kulturminner i samiske områden
• ska se till att det tas hänsyn till kulturminnen och -miljöer i planlering, också på
kommunnivå
• kan förbereda ärenden för Riksantikvaren
• är beslutsmyndighet enligt kulturminneloven
• Fylkeskommunene har ansvar för och ledningen av arbetet med regional planstrategi,
regionala planer och planbästemmelser

Sametingets definition av samiskt kulturarv: Med det samiska kulturarvet menas det
samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en
svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska
7
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kultur. Kulturmiljön och kulturlandskapet är en del av kulturarvet. Det samiska
kulturlandskapet är inte statiskt utan har genomgått stora förändringar. Från början var
samerna ett jägar-, fiskar- och sarnlarfolk som senare övergick till att hålla tarnren. Först
levde man i intensiv tarnrenskötsel med daglig mjölkning av renkorna för att senare övergå
till storskalig extensiv renskötsel med fokus på köttproduktion. Samer har även varit fiskare,
nybyggare, jordbrukare, sockenlappar med mera. Därför kan det samiska kulturlandskapet
se mycket olika ut och olika samiska grupper kan ha sina egna kulturlandskap, ibland inom
samma geografiska område. I det samiska kulturlandskapet finns även spår som inte har
lämnats av samer eller samiska näringar. Det samiska kulturlandskapet ska ses som en
helhet som består av tre komponenter där alla delar behövs för att bilden ska bli komplett.
Om komponenterna betraktas var och en för sig är det inte möjligt att förstå sammanhanget i
kulturmiljön.
• Det materiella kulturarvet innefattar alla fysiska spår i landskapet.
• Det immateriella kulturarvet omfattar allt som inte lämnar några fysiska spår; berättelser, sägner, platser med speciell betydelse och allt annat som någon måste berätta
om. Även traditionell samisk kunskap och samiska språket ingår i det immateriella
kulturarvet.
• Det biologiska kulturarvet är den levande delen av kulturarvet som visar hur
människan har nyttjat naturen. Exempel är renvallar och barktäkter.
Viktiga utgångspunkter är FN:s urfolksdek!aration, Konventionen om det biologisk
mångfald, Konventionen om det immateriella kulturarvet och den Europeiska
landskapskonventionen. Precis som andra folk har det samiska folket också rätt till sina
kulturarv.
Målsättning för Sametinget som en förvaltningsmyndighet för det samiska kulturarvet är ett
långsiktigt hållbart nyttjande av marker och naturresurser inom samiskt område där
utgångspunkten är samisk historia och samisk värdering. Sametinget vill:
•
•
•

Värna, bevara och synliggöra det samiska kulturarvet
Stärka knnskaperna om samisk tradition och historia
Förvalta det samiska kulturarvet med bakgrund av egen historia och egna
värderingar

Sametinget ser att det kan ske genom följande arbetsornråden:
• Vi blir en tydlig samrådspart på samma sätt som länsstyrelserna
• Vi vägleder ägare av skyddade och bevarandevärda samiska kulturmiljöer
• Vi registrerar, förmedlar och sköter samiska kulturminnen och kulturmiljöer
• Vi dokumenterar samisk kulturhistoria och traditionell kunskap
• Vi utarbetar förvaltningsplaner
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Sametinget kommer att:
•
•
•

Registrera samiska kulturminnen genom fältarbete
Dokumentera samisk kulturhistoria och traditionella kunskaper genom intervjuer
Samarbete med centrala, regionala och lokala myndigheter samt andra aktörer

Genom att Sametinget blir förvaltningsmyndighet för det samiska kulturarvet tillförsäkras
nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det bidrar
även till Sveriges arbete med att nå miljökvalitetsmålen samt internationella konventioner.
Fördelar med Sametinget som förvaltningsmyndighet för det samiska kulturarvet:
• Vi blir en tydlig samrådspart ibland annat i samhällsplanering och förvaltning
• Upprätthålla och samla aktuell kunskap om samiskt kulturarv hos berörda
myndigheter, organisationer och allmänheten
• Samisk traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i
underlag för politiska och förvaltningsmässiga beslut
• Principen om fritt och informerat förhandssamtycke kommer praktiseras
• Det samiska perspektivet där alla frågor är miljöfrågor och där kultur inte går att
skilja från natur får större utrymme i det övriga samhället
• Samla information om tillståndet på samiska kulturmiljöer och se till att dessa
bevaras, restaureras och förvaltas på rätt sätt
• Möta behovet av att skydda samiska kulturmiljöer

Information för kännedom:
Norska Sametingets jobb med samiskt kulturarv:
https:(/www.sarnetinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Kulhmninner
Ett bra underlagsdokument:
http://www.ajtte.com/wp-content/uploads/2009/05/Det-samiska-kulhirlandskapet.pdf

Sanningskommissionen
Ett samarbete mellan Sametinget och Diskrimineringsornbudsmannen inleddes 2015 då det
bestämdes att man gemensamt ska verka för att etablera en oberoende sanningskommission.
Sedan dess har man haft mindre möten för att diskutera hur arbetet ska gå vidare. I slutet av
hösten 2016 gjordes ett avstamp genom ett internationellt rundabordssamtal och även öppet
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seminarium om sanningskommissioner i Umeå. Seminariet anordnades gemensamt med
Vaartoe, Center för samisk forskning vid Umeå Universitet.
Vid rundabordsamtalen under två dagar deltog bland annat ett drygt 20-tal representanter
från alla samiska partier, de samiska organisationerna, internationella experter,
Diskrimineringsombudsmannen och forskare från Vaartoe.
Sametinget har efter samråd i januari 2017 med sametingspartierna och de samiska
riksorganisationerna tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på hur arbetet med en
samisk sanningskonunission ska utformas. Deras arbete ska presenteras i en rapport i slutet
av februari 2018.
Planen är att genomföra ett samråd igen med sametingspartierna och de samiska
riksorganisationerna i samband med att rapporten presenteras. Vid det samrådet bör en
arbetsgrupp återigen utses för att fortsätta med nästa steg i processen.
Arbetsgruppens ordförande förutser att det framtida arbetet med sanningskommissionen
kräver ytterligare resurser för att bli framgångsrikt.

Per Olof Nutti
Sametingets styrelseordförande
Sfunediggi
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Underlag för möte om god ortnamnssed
Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats1 bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Utredningen SOU 2006:19, Att återta mitt språk, bedömde att:

"Arbetet med fastställande av samiska ortnamn har överlag fungerat väl, men inte alltid friktionsfritt.
Det samiska inflytande över namngivningen behöver formellt fdrstärkas när ofdrenliga åsikter
uppstår."
Vidare lyfter utredningen att Sametinget bör vara den myndighet som i ett slutligt steg avgör
samiska ortnamn för rekommendation till Lantmäteriet och liknar detta med den procedur
som är normal i kommuner, där olika uppfattningar i namnfrågor avgörs av folkvalda
instanser.

Sametinget har den 19:e januari 2017 lämnat begäran, samt förtydligande den 13:e september
2017, om utökade varaktiga uppgifter, ansvar och resurser för att yttra sig i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till namn på allmänna kartor samt
uppdrag att yttra sig om samiska personnamn.
Sametingets begäran ska ses utifrån det perspektiv att det åligger på Sametinget uppgift
enligt sametingslagen (1992:1433) 2 kap. §1 p.3 "fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet" men också utifrån samernas rätt till självbestämmande.
All utveckling som leder mot uppfyllelse av Sametingets språkpolitiska handlingsprograms
insats om att granskning och godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget
anses som positiv.

Kommentarer till frågeställningarna i mötesinbjudan:
1. Revitaliseringsaspekten bör lyftas fram i lagstiftning om samiska ortnamn för att

stärka det samiska språket. En annan viktig fråga är, hur bearbetas idag den kunskap
som samlas in vad gäller samiska ortnamn? Finns det idag ett tydligt ansvar för att

1

Insats 14 i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, antaget av plenum 2016-06-02.
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bearbeta samiskt insamlat material, jmf Förordning (2007:1181) med instruktion för
Institntet för språk och folkminnen, §2 p 1. då det gäller andra språk i Sverige.
2. Denna frågeställning besvaras bäst om departementen redogör regeringens syn i
fråga, vilken ambitionsnivå man lägger i fråga när det gäller i förhållande till den
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.
3. Sametinget accepterar det nuvarande förslaget med ansvar fördelat på både
Sametinget och ISOF men påtalar vikten av att det är Sametingets åsikt som ska vara
slutlig då åsikterna går isär. Vidare är det regeringens ansvar att arbetet intensifieras
med att föra över ansvar över samiska angelägenheter till samiska folket.
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Dearvvuodat Lars Miguel Utsis, Ruota Samedikkis, Sami pedagogalas
fågabeivviide

Bures buohkat.
Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon Jean Ruota Samedikki varre stivrasagadoalli.
Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel ja danin mon
i'uovun dåid Sami pedagogalas fägabeivviid.
Dal lea olu mii dilipahuvvo Ruota skuvlarnailnunis rnii guoska min samiid. Ruota
raddehusas lea dal beare beallejiliki ve! dan aigodagas ovdal vaJggat bohtet eakearnanus ja
dal dat doprnet cadahit sin politihkalas åigumusaid. Dat maid vuhto skuvlaassiin. Olu
guorahallarnat skuvlaassiid birra leat juste valbmanan dehe valbmanearne dal gos evttohit
rievdadusaid mat våikkuhit min servvodaga.
•
•
•
•

Earret eara leat guorahallan unnitlogugiellalaga. Doppe evttohit rievdadusaid mat
gusket gielddaid doainunaid, ee. samegielat manåiddivs8u.
Eara guorahallan lea juste evttohan odasmahttit Ruoha rnanåidskuvllaid oahpoplana.
De lea okta guorahallan rnii almmuhuvvui skabmarnanus rnii evttoha ahte samegiela
ja eara nasunala unnitlogugielaid oahpu skuvllas galga 8addat iefas skuvlaavdnasin.
Nubbi dehalas guorahallan lea iskarne movt sarniskuvllat galget haJddalmvvot, jos
dat galget leahkit sierra eisevaidi halddus nu movt odne, Samiskuvlastivrras, dehe
jos dat galga sirdojuvvot omd. samediggåi.

Olu dain evttohusain galget rnearridit riikabeaivvis ovdal valggaid. Mis lea stuora
ovddasvastadus i'uovvut dåid asSiid ja ovddidit sårni servvodaga darbbuid. Samedikki
bealis rnii leat ee. lokten darbbu rahkadit sami giellalaga, rilikadit sierra oahpoplana sårni
manaidgarddiide ja v8rjalit sårni manåid rivttiid lohkat sin eatnigiela skuvllas.
Vuoddun ferte leahkit sami iesrnearrideaprni. Mii fertet beassat habmet min servvodaga nu
ahte min giella, kultuvra, arbevierut ja ealahusat ellet ja ovdanit.
Samedikki giellapolitihkkalas doaibmaprogråmmas celkojuvvo ee. ulbrnil ahte
sameskuvllain galget oahpahit samegiela nanu pedagogihkkain, olles aiggi samegillii. Mii
oaidnit ovdarnearkka man bures dat lea doaibrnan Anarsarnegielas, go bohtosin giela
ealaskahttirnis leat dal olu manat fas eatnigielagat, nu movt ii lean dalle go alge bargat
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giellabesiiguin ja nanu oahppohamiiguin. Mon savan ahte dåt lea juoga man mii såhttit
i'actahit ollislai'i'at dappe Ruota bealde.
Ja albma buorre de go dat han lea okta assi progråmmas dain fagabeivviin. Mii beassat de
gullat eanet dan birra ja mu savaldat lea de ahte dat beaivvit gilvet jurdagiid min gaskka, nu
ahte soames have mfu:i1Jilis, jurdagat leat ovdanan ja dain bohtet lavkkit ovddosguvlui.
Seamma ladje mon savan ahte juohke assis man mii gieåahallat dappe, dat fagabeaivvit leat
avkin, ahte bohtet olu lavkkit ovddosguvlui olles Såmis daid beivviid bothosin.
Dainguin såniiguin mon savan Ruota Samedikki bealis buohkaide buriid bohtosiid dappe
Johkamohkis Såmi pedagogalas fagabeivviin.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Lars Miguel Utsi silikavuorru, DigiGiellal8
Bures,

Jag heter Lars Miguel Utsi och är Sametingets vice styrelseordförande, samt språknämndens

Såmed;gg;

;å:::::;r,e
Sametinget har i sitt språkpolitiska handlingsprogram angett som språkmål att antalet samiska barn Saemied;gkie
ordförande. Jag är glad att få vara med och öppna DigiGiellalS här i Staare, under firandet.

som talar samiska som sitt förstaspråk eller har förstaspråkskompetens i samiska ska öka.

Här är utbildningen en avgörande faktor eftersom många barn inte har samiska i hemmet.

Det moderna samhället är digitalt baserat och vi måste följa utvecklingen. En utmaning med fler unga
förstaspråktalare är att det måste till digitala arenor som kan attrahera ungdomar att prioritera
samiska språken och då är digitala verktyg ett hjälpmedel. Det behövs insatser för att uppnå det och
detta seminarium är ett led i att belysa hur den digitala tekniken kan bidra med bevarandet,
främjande och utveckling av de samiska språken. Ungdomarna finns i den digitala världen som är en
naturlig del av deras vardag.

Fjärrundervisning är en metod att tillgodose att alla samiska barn i nuläget får den språkundervisning
som de är berättigade till och sedan den formen av undervisning har möjliggjorts har denna
utbildningsfonn ökat. Fjärrundervisning ställer också krav på satsning av läromedel och teknik
speciellt framtaget för distansundervisning samt vidareutbildning av pedagoger. Det är en utmaning
för verksamma lärare och språkarbetare, om det fums intressanta spel, filmer, appar på samiska så

underlättas lärandet och det är viktigt med kvalitativa pedagogiska läromedel.

Det finns digitala verktyg samt det görs mycket i fråga på olika fronter, Sametinget har arbetat och
arbetar med digitala ungdomskarnpanjer, tex Samas muinna, instagiella samt tillgängliggjort appar
etc. Att tillgängliggöra samiska språket digitalt innebär lättare åtkomst till språket och underlättar
förhoppningsvis för allmänhet att återta sitt språk.

Det behövs mycket för att stärka det samiska språkarbetet och det gäller också för oss politiker att ha
en aktiv språkpolitik som stärker de samiska språkens ställning i Sverige.

Damguin sannguin savan buohkaide bures boahtin deike DigiGiellalS konfereanssii, ja savan buriid
bohtosiid buohkaide ovddosguvlui giellabargguin.

Olu giitu.

Rapoarta ON bistevas foruma foahkkimis New Yorkas 16-21bCunjomanus2018
Samedikki ovddasteaddjit Bistevas forumas dan jagi leat stivrasagadoalli Per-Olof Nutti,
Boazodoallo-, biras- ja servodatossodaga hoavda Lars-Ove Sjajn, raddeaddi Lars-Anders
Baer ja jurista Matilda Månsson. Maiddai kultur- ja demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke
ja su virgeolbmot oassalastet forumas.
UNPFII lea raddeaddi organa ON ekonomalas ja sosiala raddai (ECOSOC). Dan foruma
ulbmil lea:
•
•

eahkit assedovdin ja addit ravvagiid ECOSOC:ii a!goalbmotassiin
Loktet militu ja buoridit a!goalbmotdoaimmaid integrerema ja ovttastahttima
ON-vuogadaga siskkobealde.

•

Rahkadit ja juohkit dieduid a!goalbmotassiin

16 b Cuobjomanus 2018 Coahkkin Carolyn Benett Canada eamia!bmot Ministtarin ja
Kulttra ja demokratija ministarin Alice Bah Kuhnke.
Fadda Duohttavuoda ja seandanproseassa iesgudet riikas . Oahpahus. Giella. Riekti
eatnamiid ja caziide
Rahpan dilalasvuohta leai månnodaga gaskka beaivvi . Eamia!bmoga ledje eoahkanan
miehta mailbmi. Amerihka eamia!bmot ceardda rabai eoahkkima .
Bolivia Presideanta Evo Morales leai okta geas leai saikavuoda. Son deattuhii
eamialbmogiid rivdiid dehalasvuoda ja stilitaid geatnegasvuoda suddjet riikka
eamialbmoga, Muituhii ahte dat lea nanu rievdit fadnon UN julgatdussi
Diibmu beali eoahkkanaddiimit gos mii oanehaccat goaskahallaimet aigge guovdilis assit,
Dego duohtavuoda ja seanadan kommifovnna barguiid Giella ja oahpahus ovdanemiid ,
birra ,sisabahkemat, FPIC mearkkafomi riikkain, Mo eamia!bmogiid riekti bivdui ja
guolasteapmai ,Iesmearrideami.
17 b Cuonjomanus
Dan jagi valdofädda eoahkkirnis lea Indigenous Peoples' Collective Rights ta Land, Territories and
Resources, mii maiddai lea guovddas oassi Samedikki barggus såmi albmoga eanan- ja
cilicevuoigatvuodaid nannemii

Mun ledjen mielde eoahkkimis mas fäddan lei Sami Story-Telling and Healing in Finland ja
maid Suoma Såmediggi, Suoma Sami Nuorat, MADRE ja the Network for Religious and
Traditional Peacemakers lagidedje, ja man Suoma ON ovddasta:novttadat lei dorjon. Mun
dole:n doppe sahkavuoru mas muitalin duohtavuodakommisuvnna birra ja historjja ja daid
gillåmusaid birra maid Ruota samit leat vasihan.

Rapport från FN:s Permanent forum New York 16-21/4-18
På Permanent forum i år deltog styrelseordförande Per-Olof Nutti, Avdelningschef för
rennäring, miljö och samhällsfrågor Lars-Ove Sjajn, rådgivare Lars-Anders Baer och jurist
Matilda Månsson. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med tjänstemän deltog
också på forumet.
UNPFII är ett rådgivande organ under FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Forumet
ska:
•
•
•

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

16/4-18 Möte med Carolyn Benett, Canadas urfolksm:i:nister och Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kulmke.
Tema: Sannings- och försoningskommission. Utbildning, språk, rätten till land och vatten.
På öppnandet måndag eftermiddag deltog urfolk från hela världen, och själva ceremonin
leddes av urfolk från Ameril<a. Bolivias president Evo Morales höll ett anförande där han
fokuserade på hur vil<tigt det är att skydda urfoll<srättigheterna, och att staterna har en
skyldighet att skydda sina urfolk. Han påminde om att FN urfolksdeklaration stärker dessa
rättigheter.
Sedan diskuterades de mest alduella frågorna for urfolk just nu, t .ex. sannings- och
försoningskommissioner, språk och utbildning, markintrång, betydelsen av FPIC i staterna,
urfolkens rätt till jakt och fiske och självbestämmande.
17/4-18
Forumets huvudtema i år var Indigenous Peoples' Collective Rights ta Land, Te17itories and
Resources, som också är en vil<tig del i Sametingets arbete för att stärka samernas rätt till land
och vatten.
Jag deltog på ett möte där temat var Sami Story-Telling and Healing in Finland som
arrangerades av finska Sametinget, , Suoma Sami Nuorat, MADRE och the N etwork for
Religious and Traditional Peacemakers lagidedje, med bidrag av finska FN-enheten. På
mötet hade jag ett inlägg där jag berättade om sanningskommissionen, historien och hur
svenska samer har lidit av oförrätter genom historien.
Sametinget arrangerade under tisdagen ett side-event tillsammans med OECD
(organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) på temat urfolks markrättigheter,
förvaltning och ekonomisk utveckling i Sverige. Jag hälsade alla välkommen med en jojk.
Chris McDonald från OECD berättade om projektet Linking indigenous communities with
regional development som Sametinget deltar i och OECD:s besök i Sverige i februari i år.

Samediggi dolai distaga side-eventa ovttas OECD:ain algoålbmogiid eananvuoigatvuodaid,
hålddaseami ja ekonomalas ovdanahttima birra Ruotas. Mun saven buohkaide bures
boahtima ludiin. Chris McDonald OECD:s muitalii Linlcing indigenous communities with
regional development nammasas proseavttas mas Samediggi lea mielde, ja OECD galledeami
birra Ruotas guovvamanus dan jagi. Matilda Månsson Cilgii ges eastagiid ja hastalusaid maid
samit vasihit Ruotas iefaset eananarievtti ektui ja riektffi daid hålddasit, ja muhtun aicamiid
mat Samedikkis ledje OECD galledeamis das ahte mii ferte rievdaduvvot. Sahkavuoru
el)gelasgillii ja dieduid side-eventa birra gavnnat das olgeSbealde. Lars-Anders Baer
buohtastahtii loahpahettiin dill Norggain, Suomain ja Kanadain
Galledeaimmet maid Ruota generala konsulilita NYC Leif Pagrotsky. Astrid Lindgem
Muittu bålkasumi oktavuodas .
18 b Cuonjomanus
Rapoarta ON earenomasrapoartevrran Victoria Taulus Corpusin ,Eamialbmot rievttit ON
dievaeoahkkimii
Ja maiddaid rapoarta dalkahatrievdadeami vaikuhussat eamialbmogiida. Ja dalkahat
ruhtadeami eamiålbmot rivdiide ,
Foruma vuosttas vahkku leat rabas eoahkkimat. Nuppi vahkku leat eahpeformåla
eoahkkimat daidda lahtuide geat leat bistevas forumis, ja ng. regionala sagastallamat
stilitaid, ON-organisasuvrmaid ja ålgoålbmogiid gaskka. Samediggi oassålasta
siehtadallamiin vuosttas vahkku. Buohtalaga siehtadallarniiguin leat maiddai liigedilipiliusat dege side-events gos stilitat, ålgoålbmogat ja organisa5uvnnat besset muitalit
mailmmi ålgoalbmogiid dilalasvuodain
19/,4
Otna fadda lea eamiålbmot nissonat ,nuorat , manat .
Berosgeahta ahte leat valjiut beassan (Rigodat) ja sin ruhtadeami sservodagii . De gilla
eamialbmot nissonat ain manga bealalas vealaheami

Eammialbmot nisssonat heahtSuvvet mangi olahit sin ollosdoibman (Fullkapacitet), danin go
dillstalit geafivuoda, vealaheami, ja buot eara hastalusaiid vuosta. Vuodolas
olmmosvuoigatvuodaiid ovdas,
Ja rnangi maid nissonat rnasset dolos arbeeatnamiid ja luontu resurssaiid . rnii vaikuha
ekonornalazfat ja hastala arbevirolas vuigatvuodaid ,kulturalas identitehta ,ja ovdaneami.
Duostundihte daid hastalusaid dde leat eamialbrnot nissonat rahkanan strategålas plana
2018-2021 . Bargat strategålazfat nu ahte inkludere ja calmmustahttit eamiålbrnot nissoniit
geat dorjot cadaheami ON eamiålbrnot julggastusa eananrivdiide.
Eaniålbrnot nuorain ja rnannain lea vaikkuhan vejolalasvuohta rnailrnbi ektui dego
engaserejuvvon eamialbrnot, nu ahte iprnarsus sin eamiålbmot identiteahtti ja kultuvra arbi
ja bistSevas eallinvuohki .sin etnarniida ja terotoriai .

Matilda Månsson presenterade de hinder och ubnaningar som finns i Sverige angående
samernas rätt till sina marker och deras förvaltning, och några av Sametingets observationer
från OECD:s besök om vilka förändringar som behövs. Presentationen på engelska och
information om side-eventet finns att läsa på Sametingets hemsida. Lars-Anders Baer bidrog
slutligen med ett jämförande perspektiv av situationen i Norge, Finland och Kanada.
Vi besökte även svenska generalkonsuln i New York Leif Pagrotsky i samband med
utdelningen av Astrid Lindgrens minnespris.
18/4-18
FN:s specialrapportör Victoria Tauli Corpus lämnade en rapport till forumet om
urfolksrättigheter. Det redogjordes för vilka konsekvenser klimatförändringar ger för urfolk
och behoven för att finansiera följderna av klimatförändringar.
Första veckan består av öppna plenumsmöten. Under den andra veckan hålls informella
möten för medlemmarna i permanent forum samt s.k. regionala dialoger mellan stater, FNorganisationer och urfolk. Sametinget deltog under förhandlingarna den första veckan.
Parallellt med förhandlingarna organiseras side-events där stater, urfolk och organisationer
har möjlighet att berätta om situationen för urfolk runt om i världen.
19/4
Temat för dagen var kvinnor, ungdomar och barn.
Många urfolkskvinnor runt om i världen upplever diskriminering på många plan. För
urfolkskvinnor är det ofta svårt att få realisera sin fulla kapacitet eftersom de kämpar mot
fattigdom, diskriminering och andra ubnaningar.
I många områden förlorar kvinnorna sedvanemarker och naturresurser, som ger förödande
konsekvenser både ekonomiskt, men också när det gäller traditionella rättigheter, kulturell
identitet och utveckling.
För att vara bättre rustade att möta dessa ubnaningar har urfolkskvinnor tagit fram en
strategisk plan 2018-2021. Planen ska vara till hjälp i det strategiska arbetet för att inkludera
och synliggöra kvinnors insatser för att fylla rättigheterna som FN:s urfolksdeklaration
innehåller.
Urfolksungdomar och barn har en möjlighet att påverka samhället genom sitt engagemang
som kan lyfta förståelsen för urfolks identitet, kulturarv, en hållbar framtid, och rätt till land
och territorier.
Samtidigt fortsätter svårigheterna för urfolksungdomar på grund av kolonisering och
assimilering. Därför måste arbetet för att säkra rättigheter och en identitet som urfolk
fortsätta.
Permanent forum uppmanar ungdomsrepresentanter att synliggöra situationen för
urfolksungdom, och lägger särskilt vikt vid de höga självmordssiffrorna bland urfolk.

Seamaå:igi jotket vattisvuoåat eamialbmot nuorait buolvas bulvii efeakta koloniseren ja
assimileren dilite faåa å:igi. Ja joatkit rahcat ahte silikarastit vuoigatvuoåait ja identiteahta
dego eamia!bmot .
Bistevas forum arvvostalla nuoraid airrasiid calli dilitu . ahte ca!mmasduhdit dili
eamialbmot nuora:i:n , earenomaziid iesgoddirna ja ies soa:rdirnme .ja su a!bmotoaivil boåus
Foruma avzzuha miellilitustilitaiid fadiliit rekommenta8uv:naiid riikkagaskasas ekspea:rte
joavku foahkkirna eamialbmot nuoraiguin mii dollejuvvui 2013 .
20 Cuo:njomanus.
Cuovvoleapmi boaåus dokumeantan WCIP .
- Ollasuhttuit nassunalas doairnmaplana ,strategija ja ea:ra doairnma:iid
- Movt nannet eamia!bmogiid oasalatima ON okta:vuoåas
- Ollasuhttit ON vuogadaga viidis doianunaplana eamia!bmogiida
Mus leai 3 rn:i:nuvtta silikavuoåu daid assiid birra Ruota ,Suoma ,Norgga Samiraååi ja SPR
ovdas.
21 b Cuonjomanus
Coahka:igeassu ON foahkkimis .Rapoa:rta calit ja riikkaiidgaskasas strategija dokumeanta
dehe doairnmaplana malle rahkarit boahteå:igai.
22 b Cuo:njomanus
Ruoktut
Dearvvuoåaiguin
Samedikki stivrasagadoalli/Presideanta
Ella Nilsa Biete Ja Biera Gåren Anna Gårena Per Olof Nutti
Box 90 981 22 Giron
Telefovdna +46 980780 30
Mobiila +46 70 376 3112
E- Boasta per-olof.nutti@sametinget.se

Forumet uppmanar medlemsstaterna att ta genomföra rekommendationerna som den
internationella expertgruppen tog fram i samband med mötet för urfolksungdomar som
hölls i 2013.

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

Hälsningar
Sametingets styrelseordförande /President
Ella Nilsa Biete Ja Biera Garen Anna Garena Per Olof Nutti
Box 90, 981 22 Giron
Telefon: +46 980780 30
Mobil: +46 70 376 3112
E-post: per-olof.nutti@sametinget.se

Statement about the work fora truth
commission on historical events and
abuse of the Sam i people in Sweden.
Per-Olof Nutti
In Sweden, there is a lack of knowledge ahout the Sami people and their history, which is
the case in other Nordic countries as well. Over the past centuries, the Swedish State has
discriminated the Sami in many ways; through unjust legislation, through an ethnic
"Swedifying" policy that had an especially negative impact on school children, through
regulations and attitudes reflected in for example skull measurements, tipi-like boarding
schools and forbidding reindeer-herding Sami to live in houses. In one way or another, we all
bear our common trauma that has also resulted in a deep chasm that splits the Sami people
today. International organs such as the UN and the Council ofEurope stress Sweden's
recurrant disrespect of Sami rights as an indigenous people and how this discrimination
affects the Sami's situation. There are written reports anda certain amount af research, but we
are still missing a more in-depth, overall compilation of the abuses as well as an admission
from the Swedish State. Sweden's dark history must be brought inta the light for real change
to be possible.
Over the years, suggestions have heen presented and wishes from the Sami fora truth

commission. A truth commission can both investigate and suggest what measures can be
taken. The commission must have an independent mandate and the work must result in
consequences for Sweden's Sami policy. Therefore, we realized early on that we want an
independent truth commission and nota white paper.
The work in a future truth commission must have limits. It is impossible to start pulling on

every thread at once. W e must ourselves decide which demands we want to set. Therefore the
preparatory work is extremely important. When we agree on what we want, we will present it
to the Swedish govermnent. The decision on an independent truth cmmnission must made by
the government and Par!iament and be financed by the State.

After a decision in the Swedish Sami Parliament plenary assembly in May 2014, the
parliament started their work together with the Equality ombudsman (DO) and Vaartoe - The
Centre for Sami Research at the University ofUmeå, Sweden. I wasn't the president at the
time, but it was agreed that it was a good idea to leam from those with experience in worldng
with truth commissions in other countries and invite them to a seminar to share lmowledge
and discuss the subject. The Equality ombudsman was helpful in finding and inviting these
experts.
In September 2016, representatives for national Sami organizations and Sami parliament

parties met with the Sami Parliament, Equality ombudsman and Vaartoe to prepare a planned
row1d table discussion. At the end of October 2016, there was a two-day discussion as well as
an open seminar which was open to the public. Six intemational experts with different areas
of expertise and experiences participated. The themes discussed were:
•

Establishment and mandate for truth commissions

•

work methods and

•

objectives and results

The unedited presentations from the open seminar on truth commissions have been loaded up
on the Swedish Sami Parliament's YouTube channel for those interested. The participating
experts were:
•

Dr Julia Raue - Adviser to the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice,
reparation and guarantees of non-recurrence (Mr. Pablo de Greiff)

•

Mr Eduardo Gonzalez - Expert in transitional justice. Has contributed to technology
and strategic advice to truth-seeking initiatives in about 20 conntries and has had a
leading position in cmmection with the Truth and Reconciliation Commission in Peru.

•

Mag. Dr. Gerhard Baumgartner - Historian and Director ofthe Documentation
Centre for Austrian Resistance, previously a project director for the Austrian
Historical Commission.

•

Chief Wilton Littlechild - Lawyer and one of three commissioners in the Canadian
Truth and Reconciliation Commission.

•

Dr. Paulette Regan - Historian and Senior Advisor at the National Centre for Truth
and Reconciliation at the University in Manitoba, Canada, previously senior
researcher and writer for the Canadian Truth and Reconciliation Commission.

•

Laila Susanne Vars, director ofthe Galdu Resource Centre for the Rights of
Indigenous Peoples, previously member and vice president to the Norwegian Sami
Parliament.

A few months after the seminar, the representatives for Sami organizations and parties met
again. They agreed to appoint a work group to come with a suggestion on how the work with
a Sami truth commission would be able to continue. The members of the group were Marie
Persson Njajta, Kristina Krihke Nordling, Isak Utsi and Simon Wetterlund.

In March 2018, the larger group met again, with a few new participants, part ofthe
par!iarnent's new board, since we had parliament elections <luring that period. Every Sarni
Parliament party was represented. The meeting was supported by the work group results with
their global report and a SWOT analysis. A SWOT analysis identifies strengths, weaknesses,
opportunities and threats that may be met along the way towards a truth commission. W e
discussed in smaller groups and commented on the SWOT analysis that has not yet been made
public. The work group is commissioned to edit and prepare the finished analysis. The
analysis stems from a position where we can consider beginning a process of establishment
and at an early stage get a picture of the obstacles and opportunities we can all see to continue
with the process.

Possible ways to eon tinne could be to initiate hearings to obtain observations and comments
to mandates (like Norway and Finland) and to cooperate over horders, deepen established
contacts and perhaps participate in hearing on the Norwegian and Finnish sides. Other things
may need to be further investigated, for exarnple comparing what resources other countries
have contributed, legal prerequisites for a truth commission in Sweden and models for
establishment. The work group has also suggested creating a portal for sharing information to
ensure transparency in the work.
This is as far as we have come in our preparatory work on the Swedish side of Sapmi.
It is an exciting process, hut also something serious. W e do not want to fail, and we must

have the people with us. So far there are few outside the parliament that really know what we
are doing, and I think there are quite a few questions and doubts. And probably fears. For
what is going to happen when the Sami begin telling their stories? We must also be prepared

to handle the pain and anger that will surely come. There must be a preparedness and a plan
on how to take care of people even in the future so that we can reach the ultimate objective
with a truth commission: reconciliation and amends (justice).

Check against delivery

Statement by the following Arctic Institutions and organizations: Sami Parliament of
Finland, Sami Parliament of Norway, Sami Parliament of Sweden, and Sam i Parliamentary
Council as well as Inuit Circumpolar Council and the Saami Council
New York 17.04.18

Mr./Mdm Chair
Dear Excellences and Representatives of lndigenous Peoples. I speak on behalf ofthe
following Arctic indigenous peoples' institutions and organizations: Sam i Parliament of
Finland, Sam i Parliament of Norway, Sam i Parliament of Sweden, and Sam i Parliamentary
Council as well as Inuit Circumpolar Council and the Saami Council.
First let me express our dissatisfaction with the outcome of the consultation process we
have had over the last three years. This is the first time we meet after the GA resolution on
indigenous peoples' participation was passed last fall. And let me just state the obvious, the
result is far from what was on the table when we last time consulted with the states. We are
dismayed by the result, as it seems like the states have disregarded all major elements that
we thought we agreed on. The member states asked us for our red lines, and they made
sure to go well below that as soon as they had thrown us out ofthe room. This is NOT in
accordance with the principals of Free, Prior and lnformed Consent and consultation
obligations established in your own agreed rules in the UNDRIP. We note that the UN itself
is not willing or able to adhere to its own standards.
"We the peoples ofthe United Nations ... " as it is prominently stated in the UN Charter,
should, and must, embrace the contributions and rights of the lndigenous Peoples of the
world. We had high hopes fora new era of work together with the peoples of the world
when the UNDRIP was adopted back in 2007. In 2014, the heads of states of the UN agreed
to find new modalities and working methods, respecting the representatives of lndigenous
Peoples, and their contribution. In our view this process has demonstrated that the member
states lack the interest in fulfilling these ambitions. We do have a lotto offer to our global
community and have turned to our common bo dy to establish working methods and a
participatory status that respect our status as peoples, all in good faith. It is discouraging to
note that our two years of work resulted in a resolution that we do not recognize.
We are now in a situation where we are asked to contribute toa process where we see
more questions and answers, and we hope the honorable PGA can guide us on how this
process is to proceed.
We are curious to how we are to move forward, as we maintain our primary positions. We
did our best to adjust and address the concerns of member states during the last couple of
years consultations, but we did not expect states to simply disregard our input. We are
seeking the PGA guidance on how we can reestablish a constructive dialogue on the

Yttrande av följande arktiska institutioner och organisationer: Sametinget i Finland,
Sametinget i Norge, Sametinget i Sverige, Samiskt Parlamentariskt Råd, Inuiternas
cirkumpolära Råd och Samerådet

New York 17.04.18

Herr/fru Ordförande,
Kära excellenser och representanter för urfolken. Jag talar som representant för följande
arktiska urfolks institutioner och organisationer: Sametinget i Finland, Sametinget i Norge,
Sametinget i Sverige, Samiskt Parlamentariskt Råd, Inuiternas cirkumpolära Råd och
Samerådet.
Låt mig först få uttrycka vårt missnöje med resultatet av den konsultationsprocess som vi
haft de senaste tre åren. Det här är första gången som vi träffas efter att resolutionen om
urfolkens deltagande antogs förra hösten. Och låt mig få fastställa det uppenbara,
resultaten är långt ifrån det som vi hade på bordet när vi konsulterade med staterna förra
gången. Vi är bestörta över resultatet, eftersom det verkar som att medlemsstaterna har
åsidosatt alla väsentliga delar som vi trodde vi var överens om. Medlemsstaterna frågade
var våra röda linjer gick, och såg till att gå långt under dem så fort de hade kastat ut oss från
rummet. Detta är INTE i enlighet med principerna om fritt, informerat förhandssamtycke
och konsultationsskyldighet som fastställts i era egna överenskomna regler i urfolksdeklarationen (UNDRIP). Vi noterar att FN självt, inte är villigt eller saknar förmåga att hålla
fast vid sin egen standard.
"Vi, de förenade nationernas folk ... " som det så framträdande uttrycks i FN-stadgan, borde
och måste, omfamna världens urfolks medverkan och rättigheter. Vi hade höga
förhoppningar om en ny era av samarbete med folken i världen när UNDRIP antogs år 2007.
2014 kom FN:s statsöverhuvuden överens om nya modaliteter och arbetsmetoder för att
respektera urfolkens representanter och deras medverkan. Enligt vår mening har denna
process visat att medlemsländerna saknar intresse att fullfölja dessa ambitioner. Vi har en
hel del att erbjuda världssamfundet och har vänt oss till vårt gemensamma organ för att
etablera arbetsmetoder och status för vårt deltagande, som respekterar vår status som folk,
allt i god tro. Det är nedslående att notera att vårt tvååriga arbete resulterade i en
resolution som vi inte känner igen.
Vi befinner oss nu i en situation där vi ombeds att bidra till en process där vi ser fler frågor
än svar, och vi hoppas att den hedervärda presidenten för generalförsamlingen kan visa oss
hur vi ska fortsätta denna process.
Vi är nyfikna på hur vi ska komma framåt, samtidigt som vi vidhåller vårt primära ställningstagande. Vi gjorde vårt bästa för att justera och adressera medlemsstaternas oro under de
senaste årens konsultationer, men vi förväntade oss inte att staterna helt skulle bortse från
våra formuleringar. Vi behöver vägledning från presidiet hur vi kan återställa en konstruktiv
dialog om urfolkens representativa institutioners rätt till deltagande i alla FN forum under
dessa konsultationer. Urfolken har rätt att delta i beslutsfattande på alla nivåer. Vi väntar

participatory rights of lndigenous Peoples' Representative Institutions in all UN fora du ring
these consultations. lndigenous Peoples have the right to participate in decision making on
all levels. We are still waiting for the UN to accept this principal for its own governing
bodies. As long as we are kept out of the room, these rights are not implemented.
We still have the position that lndigenous Representative Institutions should be granted
participatory rights in the UN on the same level as the vast majority of observers to the UN.
That is the only level that would reflect lndigenous Peoples' position in our global
community, without confronting or challenging the position of member states in the United
Nations.
lndigenous Peoples have contributed to the work of the United Nations over many decades
and we are still aspiring to strengthen our work with you, but in order for this to be
meaningful, we will need to get into the building.
Mr./Mdm. chair
We are willing to work with you to be able to accomplish our ambitions to contribute to the
work of the UN in the name of peace and prosperity for all, including lndigenous Peoples.

fortfarande på att FN ska acceptera denna princip i sina egna styrande organ. Så länge som
vi hålls utanför rummet, är inte dessa rättigheter implementerade.
Vi är fortfarande av den åsikten att urfolkens representativa institutioner borde garanteras
rätten till delaktighet i FN på samma nivå som den övervägande majoriteten av observatörer
i FN. Det är den enda nivå som skulle återspegla urfolkens position i vårt globala samhälle
utan att konfrontera eller utmana medlemsstaternas position i Förenta Nationerna.
Urfolken har bidragit till FN:s arbete i många decennier och vi strävar fortfarande efter att
stärka vårt arbete med er, men för att detta ska bli meningsfullt måste vi få komma in i
byggnaden.
Herr/fru ordförande
Vi är villiga att arbeta med er för att fullfölja vår ambition att bidra till FN:s arbete för fred
och välgång för alla, inklusive urfolken.
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Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

Ersättare:
Ann Christin Blind
Anna Karin Svensson
Fia Kaddik
Hildings Andersson
Ulla Alvarsson

2018

Kulturnämndens sammanträden

9-10 januari

Kulturnämndens möte - beslutar om verksamhetsstöd projektsstöd
mm

7 februari

Kulturnämndens möte - beslutar om vilka kulturfrågor som bereds
inför möte med Kulturdepartement i mars

14 februari

Ordförandeberedning med Sametingets kansli inför
Kulturnämndens sammanträde 20-21 februari

20-21 februari

Kulturnämndens möte - beslut om projektsstöd, bereder revidering
av kulturpolitiska handlingsprogrammet, dialogmöte med Giron
sami teahter mm

13 mars

Kulturnämndens telefonmöte om reviderad Kulturpolitisk
handlingsprogram, styrelseledamoten Anders Kråik deltar.

21 mars

Ordförandeberedning med Kulturnämndens ordförande, vice
ordförande och Kulturchefen inför Kulturnämndens möte 27-28
mars 2018

27-28 mars

Kulturnämndens möte i Kiruna

2018

Dialogmöten

20 februari

Dialogmöte med representanter för Giron Sami Teahter - Teaterchef
Åsa Simma

27 mars

Dialogmöte med representanter för Sami Duodji - ordförande
solveig Labba och VD Mari-Ann Nutti

27 mars

Dialogmöte med representanter för Samernas idrottsförbundjohanna Njaita och Mikael jannok

2018

Övriga möten

6 februari

Möte med Sametingets Etiska Råd ang repartriering av samiska
kvarlevor

7 februari

Möte med Kungliga biblioteket, Elisabet Rundqvist ang
implementering av bibliotekslagen - urfolksperspektiv

15 februari

Möte med Sametingets utredare och kanslichef om utredningen om
Samernas bibliotek i Jokkmokk

1mars

Samråd med Sametingets kulturchef ang aktuella kulturfrågor

8mars

Möte med Statens kulturråd ang regeringsuppdrag om att främja
utgivning och spridning litteratur på nationella minoritetsspråk

16 mars

Kulturnämndens ordförande och Sametingets kulturchef genomgång
av nämndens uppdrag till kulturavdelningen

22-23 mars

Utbildning om Sametingets regelverk mm

28 mars

Samråd med representanter för Statens Kulturråd och Giron Sami
Teather

28 mars

Möte med Kungliga biblioteket om rapporten "Biblioteken och de
nationella minoritetsspråken mm

2018

Övrigt

13 februari

Samtal med Soahkie sameförening, Mikael Lindblad ang
tema för 2019 års Samiska vecka i Umeå

2018

Samråd med styrelsens kulturansvarige ledamot Anders Kråik

3 januari

Samråd ang Kulturnämndens delegationsordning

8 januari

Samråd ang ny ändring av Kulturnämndens delegationsordning

12 januari

Information om Kulturnämndens beslut om verksamhets bidrag,
delgett pressmeddelande

15 januari

Inbjudan till möte med Riksarkivarien samt information om
jämställdhetskravet vid ansökningar om verksamhets bidrag

15 januari

Delgett Kulturnämndens budgetunderlag för 2019-2021

17 januari

Överlämnat Kulturnämndens text till Sametingets budgetunderlag

19 januari

Överlämnat Kulturnämndens text om Samernas bibliotek till
budgetunderlaget

23 januari

Överlämnat kallelse till Kulturnämndens möte 7 februari
2018-03-11

24 februari

Information om beslut från Kulturnämndens sammanträde 20-21
februari

10 mars

Information till Anders Kråik om Kulturnämndens möte 13 mars
2018 ang Kulturpolitisk handlingsplan

22 mars

Överlämnat dagordningen inför Kulturnämndens möte 27-28 mars i
Kiruna

För Kulturnämnden

Ingrid Inga
Ordförande
Ledamöter
Nils Johan Labba
Marina Ederlöf
Louise Skerk
Veronika Håkansson

SÅMEDIGGI
Ealåhuslavdegoddi
Stefan Mikaelsson.
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april 2018.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fanldd, Birgitta Andersson,
Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö, Charlotta
Svensson, Mona Persson och Peter Holmqvist.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 4 januari och
till den 2 april 2018.
Undertecknad deltog på informationsmöte arrangerat av bl.a Georange i Slållehte om
naturresursutnyttjande den 24.1. Mötet berörde bland annat markanvändning,
naturresursnyttjande, rättigheter och motstående intressen. Och behovet av en arena
där man kan mötas mer ofta och på jämlik nivå diskuterades. Det är viktigt att trycka
på för etablerandet av ett socialt ansvar för stora aktörer i näringslivet, exempelvis för
extraktionsindustrin redan i samband med planerade exploateringar.
Näringsnämodens femte sammanträde arrangerades i samband med 413: e
vintermarknaden i Jåhkåmåhkke. Detta gav nämnden utsökt tillfälle till att delta dels
vid det officiella öppnandet av vintermarlmaden den 31.l, och dels för att därefter
snabbt bege sig till Vernissage Oahppevuosadus / Studentutställningen på Samij
Åhpadusguovdasj.

l

Utställningen visade duodji/ slöjd som är gjord av andra- års studenterna på
slöj dlinjen. Nämnden konstaterade väl på plats att det var festligt- folldigt & fullsatt.

l.

Den 1 februari så besöktes Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodji och nämnden kunde
kommunicera bl.a om kulturarvet, företagandet samt marlmadsföringen. Ett av
många hinder är att Sametinget inte är en statistik-ansvarig myndighet. Och även att
den sk SNI-koden (svensk näringsgrens- indelning) inte heller är anpassad efter
småskalig samisk tillverlming- produktion. Standarden för svensk
näringsgrensindelning, SNI, används för att klassificera företag och arbetsställen
efter vilken verla;amhet de bedriver. SNI är viktig för bland annat ekonomisk
statistik.

I

Nämnden beslutade att uppdra till kansliet att ge en lägesrapport hur arbetet med
frågan att Sametinget blir statistikansvarig myndighet fortlöper. I det arbetet ska
utredas om möjligheten med branschkod (SNI) som är anpassad för samiska
näringar.
Under själva nämndens protokollförda sammanträde den i.2 togs frågan om EU:s
strultturfonder och programperioder återigen upp. I detta är Landsbygdsprogrammet
en viktig komponent och lika så är Nationell Finansiering. Det beslutades att
samordna ett dialogmöte med Rennäringsnämnden för att just ta upp dessa särskilt

i

;

Il

II

I

aktuella frågorna från politisk nivå och de bägge nämndernas intresse för detta
område och för det framåtsyftande agerandet. Även samiska näringar och
möjligheten till kontinuitet vid generationsskifte berördes. Idag finns det ett startstöd
för renskötare men det borde kunna utvecklas till att även bli ett stöd vid
generationssldfte.

Det samiska sättet - Såmivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli såmi
birras. Den samiska kulturella mångfalden är viktig och det ska lyftas fram även i
nämndens arbete och förhållningssätt. Kultur är uråldrig tradition och samtidigt en
framtida utveckling och de samiska språken är en viktig hörnsten i kulturen och i
samiska näringar.
OECD valde att besöka Sverige för att fortsätta studera hur samisk kultur kan
fungera i en svensl\ del av Europa. Programmet sträckte sig över flera dagar med
besök ibland annat Jåhkåmåhkke & Våhtjer. Nämnden var representerat vid besöket
på Näringsdepartementet istockholm den 19 mars. Frågor som togs upp var bland
annat 1) förvalbring av markanvändning, 2) designen på regler & administration, 3)
programfinansiering & design, 3) deltagande i beslutsfattande, 4) tillgång till
stödformer, 5) gränsöverskridande frågor, 6) ersättning vid intrång, mm.
Det kan med lätthet tillförsäkras att nämnden erhöll oproportionerligt stort utrymme
under diskussionen och frågestundens genomförande.
Den 13 mars dvs dagen innan nämndens sjätte protokollförda sammanträde skulle
avhållas så valde huvuddelen av nämnden att besöka en miljöbaserad
forskningsstiftelse på sveavägen 25. Mistra som denna heter, blev etablerat på
resterna av löntagarfonderna, och fick 2,5 miljarder kronor. Summan var avsedd att
räcka i 10 år. Nu har man utdelat 4 miljarder sedan 1994 och har 3 miljarder
innestående på kontona så den ekonomiska förvaltningen har uppenbarligen gått
väldigt bra. Och som stiftelse slipper Mistra bry sig om regleringsbrev och annat.
Mistra är en miljöbaserad stiftelse som bland annat delat ut medel till Umeå
universitet. Det finns goda skäl att tro att en småskalig urfolkskultur inte passar in i
de reglemente som ofta annars brukar försvåra samiskt deltagande.
I samband med dialogmötet med Rennäringsnämnden den 14 mars så togs frågan om
EU:s strukturfonder & programperioder upp. I detta är Landsbygdsprogrammet en
viktig komponent. Nämndernas diskuterade gemensamt bland annat möjligheterna
för ett samiskt program och möjligheterna att administrera- förvalta dessa. Det
diskuterades även hur den nya programperioden kommer att se ut och möjligheterna
att påverka omvärlden i fastställandet av densamma. Arbetet fortsätter för en
framåtsyftande och inkluderande lösning.
Näringsnämnden avser att dessutom fortsätta med att följa verksamhetsplanen för
året och att i möjligaste mån dessutom inkludera valda delar ur Sametingets
näringspolitiska program; Sapmi -en näringsmässig resurs Dnr 2013- 525.

För Närin~snämnden.

STEFAN MIKAELSSON.
Åvdulmusj - ordförande.

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 171222 - 180419
Sametingets presidium består av ledamöterna Paulus Kuoljok och Åsa Blind sedan Mona
Persson och Daniel Holst lämnat in begäran om entledigande från sitt uppdrag den 16:e
mars.
Under perioden 1712.2.2. -180419 har möten genomförts enligt nedan:
2.0:a februari.

Telefonmöte tillsammans med Sametingets styrelse angående begäran om extra
Plenum.
2.l:a februari.

Telefonmöte angående begäran om extra Plenum.
2.2.-2.3:e mars.

Utbildning i Sametingets regelverk, struktur samt budgetprocess 22-23 mars i Giron
(Detta skedde efter Mona och Daniels begäran om entledigande. Åsa deltog vid detta möte istället för
Mona.)

Under perioden 1712.2.2.- 180419 har representation genomförts enligt nedan:
31:a januari.

Region Norrbotten lanserade sin kulturpolitiska plan i Ju lev.

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kualjok
l:a februari.

Luleå kommun invigde att man nu är förvaltningskommun för Samiska.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
15:e februari.
Deltagande vid CEMFOR's (centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism) 1-års
jubileum i Uppsala.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
19:e februari.

Besök av landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht på Sametingets kansli i Giron.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kualjok

19:e april

Riksarkivets 400-års jubileum i Stockholm

Representant: Sametingets 2:a vice ordförande, Åsa Blind

Under perioden 171222-180419 har representant f~ån presidiet deltagit vid
nedanstående möten:
14:e mars

Möte på kulturdepartementet angående arbetet med konsultationsordningen.
Förutom Sametingets styrelse, Sametingspartierna samt samiska organisationer,
deltog Sametinget ordförande, Paulus Kuoljok vid detta möte.

Paulus l<uoljok, Samedikke åvddåulmusj
2018-04-29
Buolda
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Rapport till plenum Rennäringsnämnden för period 2018-01-05-2018-04-03
Sametingets
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Rennäringsnämnden
John-Tomas Labba
Matti Berg
Johan Skogsfeldt
Hilding Andersson
Erik Östergren

Rennäringsnämnden har genomfört rennäringskonferens i Östersund där 60 deltagare från
26 samebyar och organisationer deltog. Programmet innehöll Samhällsplanering,
renbruksplan, landsbygdsprogrammet, rovdjur, förvaltningsverktyget för toleransnivåer
samt internationell urfolksrätt.
Nämnden har behandlat skadeförebyggande åtgärder för varg och järv samt ansökan från
rennäringens främjandeanslag, utsett två arbetsgrupper för att se över rovdjursersättning,
inventeringsersäthllilg och inventeringsmetoder för björn och järv/lo. Beslutat om att
utarbeta en skogsstrategi/ policy samt översyn av föreskrifter gällande paragraf 5 vid svåra
inventeringsförhållanden och regler för utbetalning av rovdjursinventering samt för
katastrofskadeersäthllilg.
I mötet med näringsnämnden behandlades Eus strukturfonder, Landsbygdsprogrammet och
nästkommande programperiod. Nämnderna har tillsammans börjat se på insatser för den
nya perioden.
38 samebyar har ansökt om katastrofskadeskydd. Sametinget skickade en begäran om
tillskott alternativ höjd anslagskredit till regeringen den 28 februari. En anslagskredit på
11 391 kr har nu beviljats
Sametinget har medverkat på möten angående CWD. Ett samarbete sker i första hand med
SSR. Naturvårdsverket har nu gått in med finansiering för vissa förebyggande insatser för
rennäringen, under projektledning av SSR. Fortsatt bevakning från Sametingets sida och
kontakter med näringsdepartementet.
Förvalhllilgsverktygets skadeberäkningar har förfinats och kvalitetssäkrats. Web-verktyget
beräknas att vara klart i april/maj. Därefter kommer en utbildningsgenomgång med
samebyarna att genomföras
Kansliet har anställt en handläggare inom samhällsplanering som påbörjar sin anställning 1
juni.
Sida 1 av4
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Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten och ett gemensamt möte
med Näringsnämnden

Datum
9-lOjan
12-13 mars
14 mars

Ort
Östersund
Stockholm
Stockholm

Kommentar
Rennäringsnärrmden
Rennäringsnärrmden
Gemensamt möte med näringsnärrmden

Sämediggi
. Säroedigge
Såntlediggie
Saemiediglde

Bilaga

Övriga möten
Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen

Datum
23jan
24-25jan
29jan

31jan

1 feb

1 feb
2 feb

9 feb

9-10 feb

Ort
Kommentar
Umeå
Girjas domen avkunnades av Hovrätten
Umeå
Möte med SSRs rovdjursgrupp
Skypemöte Länsstyrelsen Norrbotten ang hantering av §5 i 2017
års inventeringsrapport.
Stockholm Seminarie om hur klarar vi vår livsmedelsförsötjning
vid kris anordnad av Länsstyrelsen i Västerbotten på
Grand hotell under Västerbottensdagama
Stockholm Möte med Isak From, Matilda Emkrans, Monica
Haider, Sara Karlsson, Socialdemokratiska och
Emma Noren, miljöpartiets ledamöterna i Miljö och
Jordbruksutskotten angående hemställan om
författningsändringar om toleransnivå för
rennäringens förluster till rovdjuren

Stockholm Deltog på skogens dag på Grand Hotell
Skypemöte Skypemöte med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen
angående hantering av skadeförebyggande åtgärder
vid genetisk viktig varg i renskötselområde
Östersund Möte med Landsbygdsmi:nistem Sven-Erik Bucht
angående hemställan författningsändringar för
toleransnivå för skador orsakade av rovdjur
Östersund Rennäringskonferens
Sida 2 av 4
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Sämediggi
samedigge
Sämiediggie
Saemiediglde

19 feb
21 feb

28 feb

19 mars

20mars

21 mars
11 april

12 april

Möte med OECD kommission
Regionalt råd för Nationella viltolyckrådet. På mötet
genomgicks statistik för viltpåkörningar. Vägsträckor
som är mest olycksdrabbade. Information från
trafikverket av lyckade forskningsprojekt där
åtgärder minskat olyckor. Viltöverfarter och
ekodukter diskuterades.
Stockhohn Seminarium i Riksdagen om "Miljöbedömningen av
gruvor: Vilka åtgärder krävs för att minska konflikter
och öka förutsägbarheten för tillståndsprövningar
och vilka lagförslag som bör förändras.
Skypemöte Skypemöte med Naturvårdsverket angående medel
för förebyggande åtgärder orsal<ade av genetisk
viktig varg, där sametinget kräver full
kostnadstäckning för samebyarna
Stockhohn Möte med Statssekreterare Backteman angående
hemställan om författningsåtgärder för toleransnivå,
rovdjursinventering och klimatpåverkan
Stockhohn Möte på miljödepartementet angående myndigheters
arbete för att motverka illegal jakt på rovdjur
Östersund Möte med referensgruppen, länsstyrelsen, Birgitta
Åhman och utvecklare för genomgång av digitala
versionen av produktionsverktyget för
förlustberäkning.
Stockhohn Möte med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.
Sametinget föredrog enkätstudie, traditionell
kunskap, förvaltningsverktyget och hemställan om
författningsändringar om toleransnivå på max 10 %
av renar till rovdjur. Myndigheterna är överens om
att förvaltningsverktyget och
produktionsberäkningar och att de ska ligga till
grund för skadeförebyggande åtgärder inom
rovdjursförvaltningen. Sametinget tog upp
skyddsjakter av björn och att förvaltningsmålen av
stora rovdjur i länen ska tas fram med hänsyn av
toleransnivåer. Vi lyfte specifikt att förvaltningsnivå
på björn i Norrbotten ska minskas till miniminivån
med tanke på att björnstammen i Norrbotten ligger
under förvaltningsmålet att länet har många
skogsamebyar och att stora områden omfattar
kalvningsland. Buffertzon mot sydligaste
Stockhohn
Umeå
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samebyarna för att där utföra skyddsjakter på varg
innan de kommer in i samebyarnas betesområden
17 april

Östersund

Möte med Naturvårdsverket Maria Hörnell
Willenbrandt, Enhetschef viltanalys. Frågor som
behandlades var Dna- inventering och gynnsam
bevarande status på järv, björn och varg. NV
uppdrag och Sametingets samverkan med
terrängkömingslagen och Heliskiing. Begärda medel
om förankring av produktionsmodellen, medel för
samebyarnas utlägg gällande varg i
Arvidsjaursområde och extra medel till
rovdjursinventering.

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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Redovisning av verksamheten i Samefonden 2018-01-01- 2018-03-31
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

Sylvia Simma, ordförande

Göran Jonsson

Lars Jon Allas, vice ordförande

Tomas Unga

Elisabeth Nejne Vannar

Per Mikael Åhren

Veronika Håkansson

Louise Skerk

Håkan Jonsson

Sten Wälitalo

Lars-Paul Kroik

Kristina Nordling

Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 11 miljoner kronor disponeras
ur Samefonden under 2018.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft ett möte i Kiruna 21-22 mars 2018.
Styrelsen har beslutat att bevilja Länsstyrelsen i Norrbotten 2 404 000 kr för underhåll av
vissa renskötselanläggningar samt 300 000 kr respektive 400 000 kr för underhåll av
renskötselanläggningar inom Unna Tjerusj respektive Sirges sameby. Styrelsen har beslutat
att bevilja Länsstyrelsen i Jämtland 223 000 kr och Länsstyrelsen i Västerbotten 686 000 kr
för underhåll av vissa renskötsel anläggningar.
Styrelsen har beviljat kulturnämndens ansökan om att överföra 281850 kr från
verksamhetsåret 2017 till verksamhetsåret 2018.
Styrelsen för Samefonden arbetar fortlöpande med ärenden kring utlånade medel. Styrelsen
hade begärt att regeringen ska ersätta Samefonden med 25 567 851 kronor för de förluster
som uppkommit till följd av att Samefonden beviljat lån till samebyar för att betala
rättegångskostnader i mål om betesrätt. Regeringen meddelade 22 december 2017 att
regeringen avslår ansökan och regeringen konstaterar i skrivelsen att Samefondens styrelse
ansvarar för användningen av medel ur Samefonden.

Sylvia Simma
Ordförande för Samefonden
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Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Nj aita

2018-04c02

Åil
SAMESKOLSTYRELSEN

Nå:rrµlden för Sameskolstyrelsens redovisning
Dejin<> i'e<fovisi:)ing qmfatiar tiden från den 6jrnuari fram till och med den 2 api'il 2018,

):'rotokoliförda möten
Under perioden har näm11den för SameskolstyTe!sen haft fem p1·otokoi!fört tnöte.
26januari
Stockholm

3ljanuari
Telefonsa:iilmanti•äde

I
II

Miite på utbildningsdeparletneftlet
Nämnden för samesko!styre!sen 1:illsainrr\1'ins med sl<;ölchef
Magdalena Rhn samt ekönöm/conti'o\ler Anders Nygårds tr$ffiiC\e
statssekreterare Helene Öberg, departemerttssekreterare Ulf
Hermelin och Gimiläf Stenberg.för att sam.tala kdn.g <:len ;rådrnde
situationen) SamS. Under departemeiltsmöte~ lyfte nämnden
fram behovet av hjil.\p frål;t departementet meC[ att hitta en
tilifötoi'dnad skolchef siuµt den ekonomiska situationen i
myndigheten.

Arbetanife 11ä11111dordforande
Näirtrtden beslutade attJohanna Njaita går in som arbetande
nämrtdordfiirande j:illfäljlgt och s1<a utföra uppdraget som en
sk_olchefska ha utfört pa Sameskolstyrelsen. Samt att utse 'vice
ordförrnde Karin Vannar till ffrmateclmare, utöver ordförande
Njaifa.

r
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14-15 februari
Jokkmokk

20 februari
Telefonsammanträde

27 februari
Te1ef0nsanunanh'äde

Nämndsmöte
Ord:inarie nämndsmöte i Jökkmökk. Under mötesdagarna
diskuterandes bland rnnat hu~ nämnden i;ka arbeta vidare med
tillsättning av en ny skolchef, Nämrtdenbeslutade <ttt en
skyndsam översyn ska göras. Delar av årsredovisningen
presenterades samt budgetunderlaget för 2019-2021. Nämrtden
beslutade även att tillämp<t förordning ömresor och ersättning till
förtroendevalda i Sametinget. Nämildenl:tar beslutat om
ekono:rni&k återhållsamhet inom myndighetefö

Årsied.o:llisning 2017 och miljölediti:hgsarbete
Närnnd,ert beslutade atdaststäUa årsredovisningen ffö' 2017 samt
n.i.iljöledzti:ngsarbetet vid. myndigheten. Nämnden beslutade även
orn till§ggsinvesteringsbµdget 20ts.

Budgelunderlag201fi-2021
Nän:mdeb. beslutade att.fastställa budgetunderlag 2019-2021.
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SameskolsW-relsen
Otdfötande Johanna Njaita

2018-04-02

All

SAMESKOLSTYRELSEN

Övrigt
19januari

Skolchef avs1ut~r sin provqnställning
SkolchefMagdalena Rln:i v;,lde att avs!utasin pre>yanst1i11.rting
som skolchef på Samesk()Isw.re1sen. A:ristäI1r@gen ays]l)tgc:les den
31 januari.

6 f('brnari

Rapport integrerad samisk undervisning
Wä1l1ning av rapport ill1 Sametinget och
Regeringskansliet (Utbildnin.gsdepartementet).

22 februari

Ärstedovisning 2017
lrilä1l1ning av åtsredoVisnil'tg 2017.

lmars

Bttdgetf,lildel'l4g 2019-2021
utlämning av btidgefunderläg 2019-2021.

23mars
Jokkmokk

Sp1-t1kcenftum
Möte m<O'd Ing~gerd Vannat och Sylvia Spartqck ang<l.ende
språkbad, lärofr\edel e>Ch vid!lte s$arbete.

Ordförande har begärt in offerter från rekryi:eringfinn,ot ertligt lagen om offentlig
upphandling. Reklytering av en ny skolchef kommer att påbörjas inom kort
Kontinuerlig kontal<t med departementet sker.
Skolinspektionen kommer aft genomföra tillsyn av Sameskolstyrelsens skolör'UI\der vln·en
;2018.

Undertecknat

~~~
Johanna Njaita

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2018-01-05-04-20
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Anne M Kuhmunen
Åsa Blind
Agneta llimpi
Krihke Kristina N ordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
FiaKaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

Sami Giellagfildu

De tre Sametingen i Norden bedriver ett. gemensamt projekt för att omorganisera
språksamarbetet, kallat Giellagfildu-projektet. Såmi Giellagfildu är organisatoriskt underlagt
Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har huvudansvaret för arbetet.
Giellagfildu är ett kunskaps- och expertorgan som ger stöd och rådgivning i samiska. Det
innebär till exempel råd om hur man skriver ord och termer på samiska. Utöver
terminologifrågor och språknormering, arbetar man också med språkvål'd. Giellagfildu ska
bedriva infonnationsverksarnhet om samiska språk och språkfrågor, och meddela och
infmmera om språkärenden som handläggs.
Projektet avslutas under våren 2018. Sametingets styrelse har beslutat att förlänga
projektverksarnheten året ut. Samtidigt fortsätter arbetet med att hitta en lösning så att Sami
Giellagfildu blir en permanent verksamhet.

God ortnarnnssed

Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Sametinget har den 19:e januari 2017 lämnat begäran, samt förtydligande den 13:e september
2017, om utökade varaktiga uppgifter, ansvar och resurser för att yttra sig i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till namn på allmänna kartor samt
uppdrag att yttra sig om samiska personnamn.
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Sametingets begäran ska ses utifrån det perspektiv att det åligger på Sametinget
uppgift enligt sametingslagen (1992:1433) 2 kap. §1 p.3 "fastställa mål för och leda
det samiska språkarbetet" men också utifrån samernas rätt till självbestämmande.

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Den 22:a februari genomfördes möte om god ortnamnssed med Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
Institutet för Språk och folkmirmen, Lantmäteriet och Sametinget. Syftet med mötet var att
diskutera hur god ortnamnssed kan anpassas för att bättre stödja samepolitiken och
rrrinoritetspolitiken, särskilt i revitaliserande och synliggörande syfte.

Språknämndens sammanträden
Ort
Giron
Telefon

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 1-13.
Språknämndsmöte, §§ 14-18.

Bilaga

Datum
6feb

Ort
Staare

Bilaga

7 feb

Staare

lfeb

Staare

22feb

Stockholm

22feb

Stockholm

Kommentar
Möte med Marie Hagsgård om arbetet med samisk
språklag. Diskussion om juridiska aspekter som behöver
tas hänsyn till för att driva frågan om samisk språklag
vidare.
Möte med norska sametingsrådet Aili Kesldtalo om
språkfrågor. Diskussion om gemensamma utmaningar
och möjligheter till samarbeten, bl.a. om arbetet med
godkännande av pitesamisk ortografi. Sametingen
behöver koordinera arbetet med pitesamisk ortografi och
diskutera och koordinera framtida insatser.
Välkomstanförande på Sametingets språkseminarium
#DigiGiella18, tema: Mijjen vuajnoe båetije biejjide Åvtese jåhta!-Framtidsvision - (Det går) framåt!
Möte om god ortnamnssed med Bostads- och
digitaliseringsminister Peter Eriksson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Institutet får Språk
och folkminnen, Lantmäteriet och Sametinget. Syftet med
mötet är att diskutera hur god ortnamnssed kan anpassas
för att bättre stödja samepolitiken och minoritetspolitiken,
särskilt i revitaliserande och synliggörande syfte.
Möte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen och bidrag får kortare studier i
samiska.

Datum
27 -28 feb
16 mars

Övriga möten
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6 mars
8 mars

Giron
Johlcamohkki

15 mars

Johkamohkki

22-23 mars

Giron

9 april

Luleju

10 april

Stockholm

13 april

Stockholm

Ordförandeberedning infdr språlcnämndsmöte
Samråd med Statens kulturråd, Sametingets
kulturnämnd och styrelserepresentant om samisk
litteratur.
Deltagande på nordsamiskt språlcvårdsseminarium
arrangerat av Giellagaldu.
Utbildningsprogram för Sametingets styrelse och
nämnder.
Samråd med Lule-Boden Samefdrening om bl.a.
minoritetsspråkinsatser inom Luleå och Boden.
Möte med ortnamnsrådet. Ortnamnsrådet är ett
samarbetsorgan för myndigheter och organisationer och
som bevakar intressen inom ortnamnsvården.
Samråd med Skatteverket, Pensionsmyndigheten och
ArbetsfVrmedlingen.

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Bilaga 1
Lars Miguel Utsi såhkavuorru, DigiGiella18

Jag heter Lars Miguel Utsi och är Sametingets vice styrelseordförande, samt språknämndens

Såmediggi

:,:::.~:.

ordförande. Jag är glad att få vara med och öppna DigiGiellalS här i Staare, under firandet.
Sametinget har i sitt språkpolitiska handlingsprogram angett som språkmål att antalet samiska barn

Saomicdigkle

som talar samiska som sitt förstaspråk eller har förstaspråkskompetens i samiska ska öka.
Här är utbildningen en avgörande faktor eftersom många barn inte har samiska i hemmet.

Det moderna samhället är digitalt baserat och vi måste följa utvecklingen. En utmaning med fler unga
förstaspråktalare är att det måste till digitala arenor som kan attrahera ungdomar att prioritera
samiska språken och då är digitala verktyg ett hjälpmedel. Det behövs insatser för att uppnå det och
detta seminarium är ett led i att belysa hur den digitala tekniken kan bidra med bevarandet,
främjande och utveckling av de samiska språken. Ungdomarna finns i den digitala världen som är en
naturlig del av deras vardag.

Fjärrundervisning är en metod att tillgodose att alla samiska barn i nuläget får den språkundervisning
som de är berättigade till och sedan den formen av undervisning har möjliggjorts har denna
utbildningsfonn ökat. Fjärrundervisning ställer också krav på satsning av läromedel och teknik
speciellt framtaget för distansundervisning samt vidareutbildning av pedagoger. Det är en utmaning
för verksamma lärare och språkarbetare, om det finns intressanta spel, filmer, appar på samiska så

underlättas lärandet och det är viktigt med kvalitativa pedagogiska läromedel.

Det finns digitala verktyg samt det görs mycket i fråga på olika fronter, Sametinget har arbetat och
arbetar med digitala ungdomskampanjer, t ex Samas muinna, instagiella samt tillgängliggjort appar
etc. Att tillgängliggöra samiska språket digitalt innebär lättare åtkomst till språket och underlättar
förhoppningsvis för allmänhet att återta sitt språk.

Det behövs mycket för att stärka det samiska språkarbetet och det gäller också för oss politiker att ha
en aktiv språkpolitik som stärker de samiska språkens ställning i Sverige.

Ditinguin sitniiguin savan buohkaide bures boal1tin deike DigiGiellalS konfereanssii, ja savan buriid
bohtosiid buohkaide ovddosguvlui giellabargguin.

Olu giitu.
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Underlag för möte om god ortnamnssed
Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats 1 bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Utredningen SOU 2006:19, Att återta mitt språk, bedömde att:

"Arbetet med fastställande av samiska ortnamn har överlag fungerat väl, men inte alltid friktionsfritt.
Det samiska inflytande över namngivningen behöver formellt fårstärkas när ofdrenliga åsikter
uppst..._år.
11

Vidare lyfter utredningen att Sametinget bör vara den myndighet som i ett slutligt steg avgör
samiska ortnamn för rekommendation till Lantmäteriet och liknar detta med den procedur
som är normal i kommuner, där olika uppfattningar i namnfrågor avgörs av folkvalda
instanser.
Sametinget har den 19:e januari 2017 lämnat begäran, samt förtydligande den 13:e september
2017, om utökade varaktiga uppgifter, ansvar och resurser för att yttra sig i ärenden om
fastställande av samiska ortnamn och granska förslag till nanm på allmänna kartor samt
uppdrag att yttra sig om samiska personnamn.
Sametingets begäran ska ses utifrån det perspektiv att det åligger på Sametinget uppgift
enligt sametingslagen (1992:1433) 2 kap. §1 p.3 "fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet" men också utifrån samernas rätt till självbestä:nunande.
All utveckling som leder mot uppfyllelse av Sametingets språkpolitiska handlingsprograms
insats om att granskning och godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget
anses som positiv.

Kommentarer till frågeställningarna i mötesinbjudan:
1. Revitaliseringsaspekten bör lyftas fram i lagstiftning om samiska ortnamn för att
stärka det samiska språket. En arman viktig fråga är, hur bearbetas idag den kunskap
som samlas in vad gäller samiska ortnamn? Finns det idag ett tydligt ansvar för att

1

Insats 14 i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram, antaget av plenum 2016-06-02.
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bearbeta samiskt insamlat material, jmf Förordning (2007:1181) med instruktion för
Institutet för språk och folkminnen, §2 p 1. då det gäller andra språk i Sverige.
2. Denna frågeställning besvaras bäst om departementen redogör regeringens syn i
fråga, vilken ambitionsnivå man lägger i fråga när det gäller i förhållande till den
europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.
3. Sametinget accepterar det nuvarande förslaget med ansvar fördelat på både
Sametinget och ISOF men påtalar vikten av att det är Sametingets åsikt som ska vara
slutlig då åsikterna går isär. Vidare är det regeringens ansvar att arbetet intensifieras
med att föra över ansvar över samiska angelägenheter till samiska folket.

2

Rapport, Sametingets ungdomsråd April 2018
Sametingets ungdomsråd redovisning April 2018
Ungdomsrådet hade ett möte i mars i Umeå där alla ledamöter deltog.
Följande beslut fattades
•
•
•
•
•

•

•

Att följa upp tidigare ungdomsråds PM till minister Alice Bah Kuhnke. Eventuella
kompletteringar
Satt som mål att besöka både kultur- och näringsdepartementen
Klimat- och rennäringsfrågan ligger oss nära. Därför ska vi skriva ett PM till
landsbygdsministern rörande renskötsel, klimat och exploateringar.
Ingå i projekt med andra ungdomsförbund, så som SSR Ungdom.
Det är oklart vad samiska ungdomar tycker om samepolitik. Vad vi ungdomar tycker
är viktig. Därför har vi tagit fram en enkät för att försöka få grepp om hur ungdomar
tänker och tycker. Ett första steg är att dela ut enkäten på Saminuorras årsmöte i maj
Föregående ungdomsråd har utarbetat en tanke på mentorskapsprogram. Något som
det äskades pengar för men som vi ej fick. Vi har därför beslutat att lägga detta åt
sidan tillsvidare.
Synliggöra oss och vad vi gör och arbetar med genom representation på olika event
som ligger inom våra ansvarsområden.

Sametinget har ett projekt #lnstagiella, där sitter en ledamot från SUR med, Elle Eriksson.
2018 tar vi över ordförandeskapet i SPR-N. Tankar på vad vi vill arbeta med finns. Bland
annat att stärka samiska unga kvinnor generellt och renskötande unga kvinnor specifikt.
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7-9 maj är ordföranden inbjuden att dela på Climate existence conference i Sigtuna.

1 april 2018, Mittådalen
Ordf. Anja Fjellgren Walkeapää
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SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Valnämnden

2018-04-07

Valnämndens redovisning till plenum 22-24 maj 2018
Valnämndens redovisning omfattar tiden från den 5 januari fram till och med den 7 april 2018.
Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget'
Ledamöter
Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Mariatme Marainen
Peter Holmqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skerk, Jal<t- och fiskesamerna
Agneta Rimpi, Jal<t- och fiskesamerna

Sammanträde
Valnämnden har under den redovisade perioden haft ett protokollfört möte den 19-21 mars
2018 i Kiruna.

Sametingets öppnande 2021
Sametinget beslutade den 7 -9 februari 2018, § 7 att Sametingets öppnande av ny
mandatperiod 2021, vecka 35, sker i Lycksele. Vah1ämndenhar därefter föreslagit att
öppnat1det sker den 1 september 2021.
Ändringar i sametingslagen
Valnämnden har påbö1jat en utredning av alternativ för enklare röstningsförfarande, bl.a.
samordning av sametingsvalet med riksdags-, kommunal- och landstingsvalet,
förtidsröstningsmöjligheter/ambulerande röstrnottagning och möjlighet att förenkla
brevröstningsförfarat1det. Jämförelse med valförfarandet vid svenska val och vid val för
sametingen i Norge och Finland ska göras.
Styrelsen hat· tillstyrkt Valmyndighetens förslag till ändringar i regelverk för lagring av
röstlängd/personuppgifter. Vamämnden har påbörjat utred:ningsarbetet med att
sammanställa en jämförelse av röstningsförfaranden vid sametingsvalen i Finland, Norge
och Sverige och vid riksdagsvalen i Sverige. Vamämndens ordförande har överlagt med
representat1ter för sametingen i Finland och Norge om röstningsförfaranden och utlovats
närmare information genom besök vid kanslierna i Enare och Karasjok. I Sainiskt
parlamentariskt råd har sainetinget i Sverige aktualiserat behovet av en översyn av
möjligheterna att sainordna sametingsvalen i Finlat1d, Sverige och Norge.
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Nyanmälningar till sameröstlängden
I sameröstlängden ska tas upp den same som arunäler sig till vah1ämnden och på den
samiska valdagen fyllt eller fyller 18 år.> Antal hittills mottagna nyanmählingar är c.a. 240.
Vahlämnden färdigställer en reviderad blankett för att anmäla sig till röstlängden, bl,a att
den sökande måste tydligt ange att man är same, att föräldrar, mor- och farföräldrar
identifieras tydligare med släktnarnn, födelsetid, eventuell tidigare hemort/viste/ställe/sameby och att möjlighet ges att uppge far- eller morförälders förälders språk i
hemmet för att göra saru1olikt att en far- eller morförälder haft samiska som språk i hemmet.
Den digitala anmälan ska se likadan ut.
Dokumentation av språkkriteriet
Den som anmäler sig till sameröstlängden ska göra saimolikt att han eller hon har eller har
haft samiska som språk i hemmet, eller att någon av hans eller hem1es föräldrar, far- eller
morföräldrru: har eller har haft samiska som språk i hemmet".
Vid överläggningar med representai1ter för sametingen i Finlai1d och Norge redovisades att
sametingskansliema i Enare och Karasjok med hjälp av foll<bokföringsuppgifter utr·eder
saimolikheten att i aiunälai1 uppgivna personer kai1 ha eller haft samiska som språk i
hemmet.
Digitaliserade arldv över follcräkningar m.m. finns bl.a. sökbara hos Riksarkivet och den
demografiska databasen vid Umeå mliversitet. Sveriges släl<tforskarförbm1d ger ut bl.a.
"Sveriges dödbok", en databas över döda med narml, födelse- och döddatum, civilstånd med
dahrm, dödförsamling och adress. Släl<tforskaren Kjell-Åke Lm1dström bosatt i Stensele, som
är en av de främsta inom samisk släktforskning i Sverige, hai· ett omfattai1de digitalt
släl<tarkiv med cirka 50 000 namn som berör samiska släkten från Idre i söder till Gällivare i
norr och en hel del från motsvaTande sida i Norge.
Vah1fum1den håller på att upprätta en databas för sainetingsvalet 2021, där registrerade
uppgifter om tidigai·e upptagna personer överförs till databasen och dfu· motsvarai1de
uppgifter om nyanmälda personer förs in. Till databasen kan lfulkas personernas
anmählingshai1dlingar, ai·kiverade aiunählingshai1dlingai· om efterfrågad och uppgiven
förälder eller fai·-/morförälder och mdra hmdlingar/uppgifter om saimolikheten att
personerna har eller har haft samiska som språk i henunet.
Databasen ska mvändas av vainfumlden vid beslut om upptagai1de i sameröstlfu1gden för
2021 för att ha tillgång till uppgifter/hmdlingai· om aiunälda personer eller efterfrågad och
uppgiven förälder eller far-/morförälder. Enbart valnfumldens ledamöter och tjänstgörai1de
ersättare och personal ska ha tillgång till databasen fram till dess att en preliminär
sameröstlängd för sametingsvalet 2021 upprättats.
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