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Styrelsens sammanträden
Datum
26 april
27 april
24maj
4-5 juni
12-14juni
29-30 aug
20 sept

Ort
Stockholm
Telefon
Saadteskenjuana
Giron
Giron
Ubmeje
Telefon

Kommentar
Arbetsmöte, styrelsen.
Styrelsemöte, §§ 94-107
Styrelsemöte, §§ 108-113
Mediautbildning för styrelsen
Styrelsemöte, §§ l 14-154
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 155-156

Ordförandebeslut
Datum
4maj
29maj
4juni
15 juni
20juni
20juni
7 sept

Beslut
Marita Stinnerbom deltar i möte med Västerbottens läns Landshövding
Magdalena Andersson.
Ingrid Inga deltar i biskopsinvigning 2018-06-03 i Uppsala.
Arvode för färdigställande av rapport från arbetsgruppen Samisk
sanningskommission.
Ingrid Inga ingår i förberedande arbetsgrupp ang. Walt Disney Company.
Per Mikael Utsi ingår i arbetsgrupp att utreda samordning av
Sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige.
Marita Stinnerbom ingår i arbetsgrupp för gränsöverskridande samarbete
angående gemensam strategi i rovdjurspolitiken.
Ingrid Inga deltar i möte 2018-09-1 l med utredaren för MR-institution.

Möten med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Sametingets styrelse har under perioden haft möten med kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid två tillfällen. Dessa möten har handlat om konsultationsordningen,
utvecklingen för övriga samepolitiska frågorna på regeringskansliet samt
Laponiatjuottjudus.
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Konsultationsordningen

Såmediggi
Såmcdigge
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Styrelsen har hållit 6 dialogmöten med Kulturdepartementet angående
Ku2017/01905/DISK. 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.

Övriga möten med kulturdepartementet
Utöver konsultationsordningen har Sametinget och Kulturdepartementet behandlat nordisk
samekonvention, internationella instrument för samiska frågor, mediefrågor,
konsultationsordningens ekonomiska rambelopp för 2018, minoritetsspråkfrågor,
Sameskolsstyrelsen, språklagarbetet och Laponiatjuottjudus.

Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR)
SPR:s rådsmöte hölls i Karasjok i år. Ett av ärenden var Samiskt Parlamentariskt Råds
handlingsplan för den nya mandatperioden.
Andra ärenden:
•
•
•

Projektet Ishavsjämvägen - SPR:s yttrande.
Samiskt Parlamentariskt Råds mötesplan för 2018/2019.
Överlämning av ordförandeskapet i Samiskt Parlamentariskt Råd.

Styrelsemöten per telefon
11 juni:
Disney och ett eventuellt samarbete om filmproduktion.
28 juni: Styrelsemöte i Kiruna.
Information från respektive sameting.
Samiskt Parlamentariskt Råds handlingsplan för perioden 2018-05-15-2019-09-x
Nordisk samekonvention
Påbörja arbetet med att harmonisera sametingsvalen på finsk, norsk och svensk sida
Klarlägga det samiska inflytandet i Barentsrådet och Arktiska Rådet.
Uppföljning av FNs och andra internationella uppdrag
FN:s år för urfolksspråk 2019
Identifiera gränshinder i samiska gr änsområden
Gränsöverskridande samarbete för en gemensam strategi i rovdjurspolitiken
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Samisk samverkan i lnterreg under programperioden 2021 (komplettering)
Mötesplan
Andra ärenden
o 18 september: Möte med Singapores minister Sam Tam
o 21 september: Styrelsemöte
Information från respektive Sameting

Sfuncdiggi
Samcdigge
Samiediggie
Saemicdigkic

SPR s 60/2018-s 65/2018 Uppföljning av SPR:s handlingsplan 2018-05-15-2019-09-19
Nordisk Råd
•
•

Nordisk Råds 70. session i Oslo
Möte med välfärdskommitten i Nordiskt Råd

Internationella möten /forum 2018
•
•

CBD Convention on Biological Diversity 17 -29november 2018
COP 24 3-14 december 2018

IYIL2019; FN:s år för urfolksspråk 2019: Aili Keskitalo föreslås som ledamot till styrgruppen.
Att lyfta kvaliteten i samisk barnomsorg och utveckla den samiska pedagogiken.
SPR har också arrangerat två seminarier på Sajos i Enare; ett miniseminarium om
harmonisering av sametingvalen i respektive länder, deltog gjorde bl.a Per Mikael Utsi, Antti
Aikio och Ravdna Buljo Gaup, samt seminariet Gränsöverskridande samarbete för att ta
fram en gemensam rovdjursstrategi, deltog gjorde bl.a. Marita Stinnerbom, Janne
Näkkäläjärvi och Biret Matja Eira.

SCPAR/Arktiska parlamentarikerkonferensen i Enare

17-20 september deltog styrelseordföranden på den arktiska parlamentarikerkonferensen i
Enare och höll ett anförande om klimatförändringar och välfärd. Se bilaga 1.
Parlamentarikerkonferensens slutdokument omtalar urfolkens rättigheter på flera ställen,
och dokumentet blev enhälligt godkänd på konferensen i Enare.
Urfolksparlamentariker uppmanar arktiska staterna, Arktiska Rådet och EU att bland annat:
•
•

•

stärka urfolkens och lokala samhällens rätt till fria och väl underbyggda
förhandsgodkännanden när beslut tas om ekonomisk utveckling i Arktis,
tillsammans med arktiska urfolk tillämpa forskning om traditionell kunskap eller att
årligen hålla ett seminarium där urfolk får dela med sig av traditionell kunskap om
förvaltning av naturresurser,
att när det planeras stora projekt i Arktis respektera urfolken och den lokala
befolkning i området och göra rniljökonsekvensanalyser (Enviromental Impact
Assessments), där man fokuserar på miljöpåverkan i Arktis. När
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miljökonsekvensanalyser görs, bör man eftersträva urfolkens och
Samccliggi
lokalsamhällenas fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden, lyfta
Samcdiggc
Samiediggie
allmänhetens möjlighet till inflytande och nyttja urfolkens och det lokala
Saemiccligkic
samhällets kunskaper,
ge stöd till att urfolk ska ha en stark rätt till inflytande och att traditionell kunskap
respekteras i alla verksamheter, program och projekt som ingår i Arktiska Rådet,
erkänna och stödja urfolkens aktiva medverkan i enlighet med Förenade Nationers
urfolksdeklaration i alla nuvarande och kommande verksamheter och processer i
Arktis.

Vid SCPAR motet i Kiruna höll styrelseordföranden ett anförande för Sametinget om hur
gruvverksamhet påverkar och har påverkat rennäringen genom historien både för
samebyarna i Kirunaområdet specifikt och för rennäringen i allmänhet, se bilaga 2. Efter
anförandet var det öppen debatt.

Samiska journalistföreningens årsmöte
Styrelseordföranden har medverkat på Samiska journalistföreningens årsmöte den 26:e maj i
Kautokeino med inlägg om sanningskommissionen, se bilaga 3.
Samiska journalistföreningen refererar till FN:s urfolksdeklaration och att samisk media inte
har det självbestämmandet som deklarationen utlovar till urfolkssamhällen, t.ex. det samiska
samhället. Media är viktigt i samhällsutvecklingen och den har en central roll i främjandet av
språk, kultur och samhälle. Samtidigt är media viktig i samhällsdebatten och styrkandet av
demokratin.
Samiska journalistföreningen uppmanar sametingen och Samiskt Parlamentariskt Råd att
snarast påbörja arbetet med detta. Föreningen uppmanar även sametingen och SPR att
granska hur man kan styrka samiskt självbestämmande i skriftliga medier, och hur skriftliga
medier ska utvecklas i ett nordiskt perspektiv.

Svenska Samers Riksförbund (SSR)
Styrelseordföranden, vice styrelseordföranden och styrelseledamot med ansvar för rennäring
har följt SSR:s landsmöte i Östersund, 31 maj-1 juni.
Medverkan i paneldebatt om klimatändringar och om samepolitik och rättsutveckling.
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Samerådet
21 september deltog styrelseordföranden på ett dialogmöte i Enare om Arctic
Railway och berättade om vilka konsekvenser detta projekt kommer medföra för
samer i Sverige. Se bilaga 4.

Såmedlggi
Samedigge
Samiecliggie
Saemiedigkic

Andra deltagare: Aili Keskitalo norska Sametingets president, Tiina Sanila Aikio finska
Sametingets president, Åsa Larsson Blind President i Samerådet, Magne Ove Varsi chef för
Samerådets avdelning för mänskliga rättigheter, samt representanter för finska rennäringen.

Almedalen
1-4 juli
Styrelseordföranden deltog på följande arrangemang under Alrnedalen, 1-4 juli:
seminarium om urfolkens markanvändning, Visby.
seminariet om vård och omsorg där Britt Sparrock, styrelseledamot med ansvar för
hälsofrågor, medverkade.
Vänsterpartiets dag i Alrnedalen, Jonas Sjöstedt (Vänster) och Jan Björklund
(Liberalerna) höll inlägg.
möte med Emma Härdmark SWEMIN:s representant. Samtal om gruvdrift.
Jägarförbundets seminarium.
möte med läns- och kommunpolitiker där Sametingets syn på olika frågor
framfördes.

EMRIP Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples.
8-11 juli Geneve
Under sessionens första dag presenterade EMRIP sitt utkast på en studie om FPIC (free, prior
and informed consent) och diskuterade denna med medlemsstater, urfolksrepresentanter
och FN-organ. Sametinget deltog i diskussionen och styrelseordföranden höll ett gemensamt
anförande för de tre Sametingen, Samiskt parlamentariskt råd och Samerådet. Se bilaga 5.
I anförandet kommenterades bland annat ett yttrande från de Nordiska staterna Norge,
Sverige och Finland om Nordisk Samekonvention, och Sametinget uttryckte besvikelse över
att arbetet med konsultationsordningen stannat av.
Styrelseordföranden följde även diskussionerna under andra agendapunkter som bl a
handlar om EMRIPs framtida arbete, goda exempel på genomförande av
urfolksdeklarationen och en paneldiskussion om försoningsprocesser.
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Sametinget och Naturvårdsverket
28 juli: Möte med chef för Naturvårdsverket i Östersund

Såmcdiggi
Såmcdiggc
Såmiediggie
Sacmicdigkie

Närvarande:
Björn Risinger, chef GD
Gunilla Ewing Skotnicka, chef i naturavdelningen
Ola Larsson,
Mikael W allen, handläggare

Sametinget
Styrelseordförande
Styrelseledamot med ansvar för rennäring
kanslipersonal
Ärenden: Rovdjur och toleransnivåer, traditionell kunskap, CBD, projekt om samiska
rättigheter och skyddsområden, Sametingets och naturvårdsverket samverkan.

COP 23, FN:s klimatkonferens i Bonn Tyskland
Under förmötet för FN klimatkonferens i Bonn deltog styrelseordföranden och
kanslipersonal för Sametinget. På mötet diskuterades urfolkens och lokalsamhällenas
plattform för klimatfrågor (LCIP Local communities and indigenous people platform),
traditionell kunskap om klimatet, kapacitetsfrågor, och hur man implementerar COP 23.
I Bonn hade man en första informell konsultation angående agenda 7, med syftet att ta fram
LCIP urfolksplattform. På mötet diskuterades också frågan om observatörer ska ges talerätt i
detta forum så urfolk och andra grupper får en reell möjlighet till inflytande.
Förslagstexten förhandlades under flera dagar både gruppvis och i plenum. Arbetet tog lång
tid eftersom man inte enades om hur processen skulle fortgå.
Under mötet dryftade man om att bHda en FWG (Facilitative Working Group)och att
gruppen ska ges mandat att forma en arbetsplan till plattformen. Till denna grupp utses
både urfolksrepresentanter och ledamöter från 7 stater. Detta förslag bifölls.
Arbetsplanen ska vara en integrerad del av LCIP-plattformen. Man debatterade också om
hur lokalsamhällen ska definieras. Förslagstexten till LCIP blev inte färdigställd, men EU och
UG fortsätter processen med att implementera urfolkens deltagande i detta arbete.
Se bilaga 6.
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Klimatstrategi
Styrelseordförande, styrelseledamöter med ansvar för rennäring respektive näring
arbetar tillsammans med kansliet med att ta fram en klimatstrategi för Sametinget.
Möte genomfördes i Umeå 27 augusti.

Såmediggi
Samedigge
Såmiediggic
Saemicdigkic

Markering på Nasafjäll
Styrelseordförande och kanslipersonal besökte Nasafjäll i augusti. ELKEM AS har begärt
expropriation för att få tillgång till mineralerna i Nasafjäll och påbörja kvartsbrytning. Under
träffen var det avsatt tid för information och konsultation. Även representanter för
samebyarna Svaipa, Semisjaur-Njarg och Gran, och Saltfjell reinbeitedistrikt deltog.
ELKEM informerade om sina planer, och distriktet och samebyarna uttryckte sin oro över de
allvarliga konsekvenser som ett sådant intrång medför för renskötseln i området.
Samebyarna är bekymrade över miljöförstöringar som detta projekt kommer medföra, och
framförde kritik över att inte ha fått vara delaktiga i processen och att konsultation i ärendet
inte har fungerat. ELKEM har inte uppfyllt internationella bestämmelser och ILO 169. Även
andra motståndare mötte upp under markeringen.

Sanningskommissionen
Arbetsgruppen som tillsatts efter samråd mellan Sametinget och det civila samhället för att
ta fram en SWOT-analys inför en eventuell samisk sanningskommission arbetar vidare.
Styrelsen inväntar arbetsgruppens rapport innan vidare beslut om större åtgärder.

Sami Giellagaldu
De tre Sametingen i Norden bedriver ett gemensamt projekt för att omorganisera
språksamarbetet, kallat Giellagåldu-projektet. Giellagåldu är organisatoriskt underlagt
Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har huvudansvaret för arbetet.
Giellagåldu 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. Giellagåldu ska
bedriva informationsverksamhet om samiska språk och språkfrågor, och meddela och
informera om språkärenden som handläggs.
Projektet avslutades under våren 2018. Regeringen beviljade ett extra anslag p å 1 miljon
kronor för att kunna fortsätta Giellagåldus verksamhet året ut. Samtidigt fortsätter
Sametingets arbete med att hitta en lösning för att Giellagaldu ska bli en permanent
verksamhet.
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God ortnamnssed
Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att
granskning och godkännande av samiska orh1amn ska överföras till Sametinget.

Såmecllggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemicdigkic

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 ormamn och granska förslag till namn på allmänna kartor samt
uppdrag att yttra sig om samiska person.namn.
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.
Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och folkminnen (ISOF),
från och med l:a oktober har ansvar att yttra sig om i ärenden om fastställande av samiska
ormamn och samiska personnamn.
Samråd med ISOF har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.

Samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor med samebyar, sameföreningar,
organisationer och partier.
Sametinget arrangerade den 15-16 maj ett samrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor
i Sollentuna. Inbjudna var företrädare för samebyar, sameföreningar, organisationer och
partier i plenum och syftet med mötet var att inhämta synpunkter och föra en dialog
angående minoritetspolitiska frågor.
Vice styrelseordförande tillika ordförande i språknämnden presenterade Sametingets
språkpolitiska arbete och särskilt arbetet med att etablera en samisk språklag, se bilaga 7.
Språknämndens närvarande ledamöter ledde grupparbeten om språklagen.
Kulturdepartementet informerade om regeringens aktuella arbete inom minoritetspolitiken.
Sametingets personal presenterade det arbete som görs av myndigheten inom språkområdet.

2019 Internationellt år för urfolksspråk
UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
beslutat att uppdra till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.
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Samråd om rninoritetspolitiken
Sametinget har återkommande samråd med kulturdepartementet om
minoritetspolitiken. Under samråden utbyts information om nuläget och

Såmediggi
Samedigge
Så miediggie
Saemicdigkie

utvecklingen inom området. Samrådens huvudfokus för närvarande gäller de kommande
lagändringen av minoritetsspråklagen, samt utredning om språkcentrum.

Samiskt förskoleprojekt "Sami manat odda searvelanjain"
Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett förskoleprojekt.
Sametinget i Norge planerar projektet och dess mål är att samisk filosofi ska utgöra
underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som naturfilosofi, språk,
kultur, ledarskap och traditionell kunskap är bärande element i det pedagogiska arbetet.
Sametingen i Finland och Sverige samt Sameskolstyrelsen är inbjudna att bli delägare i
projektet. Sametinget arbetar med förberedelser för att gå in i projektet.

Etablering av utbildningsnämnd
Styrelsen genom utbildningsansvarige arbetar med ett förslag till plenum att etablera en
utbildningsnämnd. Förslaget har diskuterats med Sameskolstyrelsen bl.a. på dialogmöten.
Ytterligare möten med Sameskolstyrelsen ska genomföras samt samråd med
Sametingspartierna.
Förslaget innebär kortfattat att Sametinget etablerar en utbildningsnämnd och att
ledamöterna i nämnden är desamma som ledamöterna i nämnden för Sameskolstyrelsen.
Det ger Sametinget och Sameskolstyrelsen möjlighet att arbeta med utbildningspolitik
sammanhållet och koordinerat mellan myndigheterna.

Rovdjur
Två möten med Björngruppen har ägt rum, syftet är att se över ersättningar för björn och
inventeringsersättningar. Gruppen diskuterade utifrån dagens ersättningssystem med
arealbaserad ersättning där åretruntmarker ligger till grund och om dagens inventering
system med dna kan vara underlag till fördelning av ersättning.
Möte med Järvgruppen där syftet är att se över behov av förändrat ersättningssystem för
järv. Svåra inventeringsförhållanden har gjort att inventering inte kunnat genomföras i
främst fjällmiljö pga. förändrat klimat. Gruppen diskuterade om behov av ett nytt
ersättningssystem men beaktning av förändrat klimat och svårigheter med lyeinventering.
Inventeringsmetodik diskuterades med att inventering ska kunna genomföras i hela landet
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Möte med samebyar som ansökt om paragraf 5 gällande svåra
inventeringsförhållande där Sametingets föreskrifter gällande Länsstyrelsens
uppdrag att i samråd med samebyarna besluta om svåra inventeringsförhållanden
ses över.

Såmcdiggi
Samediggc
Såmiediggie
Sacmicdigkic

Möte med Naturvårdsverkets GD Björn Risinger där Sametinget lyfte behovet av
författningsändringar gällande toleransnivåer och samsyn gällande rovdjursförvaltning.
Sametingen i Sverige, Norge och Finland har haft ett första möte i Anar där en gemensam
linje i rovdjurspolitiken diskuterades, bl.a. hur traditionell kunskap tillvaratas i
förvaltningen, örn, ersättningssystem, inventeringar och toleransnivå. En arbetsgrupp har
bildats där Marita Stinnerbom är utsedd från svensk sida.

Trafik

Möte med Trafikverket, region norr. Sametinget lyfte behovet av åtgärder vid vägar och
järnvägar. Samarbete mellan trafikverket och sametingets samhällsplanerare diskuterades
och sametingets utbildning av trafikverkets personal.

Samhällsplanering

Storslagen fjällmiljös slutkonferens där tolv forskningsresultat presenterades där samverkan
mellan olika aktörer stod i fokus. Klimatförändringar och rekreation i fjällen skapar problem
och utmaningar för rennäringen. Sametinget lyfter renen som indikator till miljömålen,
respekt för rennäringen och terrängkörningens utbredning och attitydförändring till
rennäringens behov av betesmarker.

Vindkraftsseminari um

Rennäringsansvarig deltog på SSRs vindkraftsserninarium där temat var kontrollprogram.
Kontrollprogram har visat sig ta mer och mer ett forskningsliknande upplägg där det inte
finns krav på åtgärder för verksamhetens påverkan på rennäringen. Från rennäringens håll
lyfts fram villkor i beslut för verksamheten samt uppföljningsprogram där ytterligare villkor
kan tillskrivas.

MötemedSGU

Sametingets styrelse har träffat SGU och har getts plats i SGUs gruvnäringsråd. SGU och
Sametinget presenterade sina verksamheter och Sametinget informerade om
mineralstrategin.
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Livsmedelsverket
Samcdiggi
S:\medigge
Såmiediggie

Sametinget har deltagit på samrådsmöte gällande Livsmedelsverkets förslag till
nya föreskrifter gällande planering av renslakt. Rennäringen styrs av väder och
Sacmicdigkic
kan inte planera slakter med en månads framförhållning. Sametinget lyfte konsekvenserna
av förslaget och att Sametinget fortsättningsvis ska konsulteras i utformning av förslag.

Klimat
Rennäringsansvarig har deltagit på möte angående Västerbottens läns strategier där man
lyfter fram förnyelsebar energi, satsningar för att binda koldioxid i trävaror utmaningar med
transporter med långa avstånd och möjligheter transporter via järnvägar. Sametinget lyfter
utmaningar med klimatåtgärder och rennäringens påverkan på renskötseln samt åtgärder
från exploateringar oftast inte är miljöanpassade.

Jämställdhet
Rennäringsansvarig representerade Sametinget vid Niejdas årsmöte och på pridefestivalen i
Östersund. Jämställdhetskonferens för renskötande kvinnor har genomförts den 6-7 oktober
i Umeå, 70 kvinnor deltog.

Skogsbränder
Rennäringsansvarig har arbetat på jour under sommarens skogsbränder med
mediakontakter.

EU-programmen
Arbetet med nya programperioden har påbörjats och avsikten är att etablera ett samiskt
program, alternativt att samiska näringar blir ett eget fokusområde, vilket kan vara lättare att
genomföra gentemot samtliga fonder.
Sametingets mål att regeringen ska tilldela medel för egen nationell medfinansiering har
arbetats med under lång tid och över blockgränser. Det finns en positiv syn hos regeringen,
men det är av vikt att Sametinget driver på i frågan.
Ett eget samiskt program lyfter samiska näringars möjlighet att söka stöd via EU-fonderna
även om projekten är relativt små. En avgörande punkt är om det samiska programmet får
tillgång till samtliga fonder eller blir endast en del av landsbygdsprogrammet. Det krävs en
genomarbetad plan om det ska avse samtliga program vilket ställer höga krav på
Sametingets organisation.
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En naturlig åtgärd vore ett EU-kontor för samiska näringar under Sametinget. En
placering i nära förvaltande myndighet, Tillväxtverket, är fördelaktigt. En
placering i Bryssel kan ge andra fördelar som bör beaktas.

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemicdigkie

En utredning om och hur Sametinget skulle dra nytta av ett EU-kontor bör genomföras innan
nästa programperiod startar. En sådan åtgärd borde finansieras genom ansökan hos EUkommissionen eller genom regeringen. Ett mindre föredraget alternativ är att Sametinget
utreder det inom kansliet inom gällande budgetramar.
Frågorna har lyfts till Näringsdepartementet vid två tillfällen och fortsatt dialog med
Näringsdepartementet är en förutsättning då det är departementet som förhandlar med
kommissionen.

Duodji
Sametinget tittar just nu på ett samarbete med Samerådet med inriktning på att stärka och
utveckla varumärket duodji. Frågan berör flera nämnder som ska ge sin synpunkt innan
Sametinget kan avgöra frågan om deltagande.

Näringspolitiska handlingsprogrammet
Näringspolitiska handlingsprogrammet har högt satta mål för utveckling av samiska
näringar och ska enligt arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Ett av de
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.
Näringsnämnden har därför beslutat utöka kontalderna med övriga nämnder i de frågor där
man har gemensamma kopplingar.

Generationsväxling
Dagens startstöd är ändrat så att man får startat sitt företag 24 månader i förväg istället för
som tidigare 6 månader.
I denna fråga kan även samiskt gårdsbruk diskuteras och konsekvenserna av när ett
gårdsbruk upphör. Det bör klarläggas vad som händer efter att fjällgårdar/bosättningar går i
arv. Frågan kan prioriteras eftersom tiderna förändras och behovet av att bevara vår
traditionella kunskap ökar.
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Regionalkommitten

Näringsnämnden har fortsatt för avsikt att etablera en kontakt med Norrbottens
ledamot i regionalkommitten, ett rådgivande organ som företräder regioner och
kommuner. (EU:s politiska organ)

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Sacmicdigkic

Målet är att utveckla samiskt näringsliv i dialog med EU.

Mediefrågor

Vid januarimötet med Parlamentariska public service-kommitten framförde Sametinget sin
åsikt. Sametinget representerades av mediepolitikansvarig och kanslipersonal.
Sametinget förklarade dess roll som ett parlament och en myndighet.
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.
Därefter har särskilda möten hållits med SVT inför remissyttrandet om den nya
tillståndsperioden som föreslås vara i 10 år.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor

Sametingets plenum beslutade 23-25 maj 2018 i Saxnäs att inrätta en Hälso-, äldre och
idrottsnärnnd. Plenum utsåg ledamöter till nämnden enligt nedan;
Ledamot
Monica Harr Sandström
Mariann Lörstrand
Britt Sparrock
Agneta Rimpi
Anders Axelsson

Ersättare
Marina Nilsson Ederlöv
Inger Baer Omma
Per Henrik Bergkvist
Elisabeth Önnhall
Magnus Lindberg

Till Hälso-, äldre och idrottsnämndens ordförande valdes Monica Harr Sandström.
Nämnden h åller sitt första möte i Östersund/Staare den 2 oktober 2018. På mötet ska man
diskutera att utforma förslag till hälsopolitiskt handlingsprogram för Sametinget.
Hälsofrågeansvarig deltar även för Sametingets räkning i Kunskapsnätverket för samisk
hälsa.
Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa finansieras av Socialdepartementet och syftar till
att öka tillgången på språk- och kulturanpassade vård tjänster. Under projekttiden (20172019) ska kunskapsnätverket:
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1. Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildningsinsatser för politiker
och anställda inom region och landsting - workshops, seminarier och eutbildning.
2. Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska

Såmcdiggi
Såmcdigge
Sämicdiggic
Saemicdigkic

personah1ätverk.
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 centrum för samisk hälsa utformas.

Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri och geriatrik.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa
genomför löpande informations- och utbildningsinsatser till chefer och medarbetare
inom vården
översätter parlörer till samiska som ska kunna nyttjas i hälso- och sjukvården när tolk
inte finns tillgänglig. Parlören ska även in i språkappen - Språk i vården
arbetar med att ta fram underlag till E-utbildning, i samarbete med SANKS.
Utbildningen syftar till att ge anställda inom hälso- och sjukvården en ökad samisk
kulturförståelse, för att kunna erbjuda en tillgänglig och likvärdig vård för den
samiska befolkningen.
har startat upp samiska personalnätverk inom Region Norrbotten, Västerbottens läns
landsting, Region Jämtland Härjedalen och Dalarna
har startat upp arbetsgrupper för att starta implementeringen av den redan antagna
överenskommelsen, Att samverka och handla för psykisk hälsa i Sapmi.
Under oktober 2018 kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller
äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov i hälso- och
sjukvården.
Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina
samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig.
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.
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Skogssamiska frågor

S:imedlggi
Samedigge
S:imiedlggie
Saemiedigkie

Sametinget har tidigare uttalat sitt stöd för Skogssamerättsutredningen med
delutredningen Muonio sameby. Sametinget har antagit en motion om
återställande av bruten rätt för Muonio sameby, att återställa rätten som skogssameby .
Arbetet med denna fråga fortsätter.

Kulturansvarig
Kulturansvarig har arbetat med beredningar såsom inrättande av ett insynsråd,
parlamentsbyggnad, renskötselkonvention och förberedelse inför möten med departement,
styrelse och styrelsens arbetsmöten, m.m.

Myndighetsdialog med kulturdepartementet
Sametinget och kulturdepartementet genomförde myndighetsdialog den 28 maj i Stockholm.
Under myndighetsdialogen redovisar Sametinget sin verksamhet till departemen tet som en
del av regeringens uppföljning av myndigheten. Tillfälle ges för förtydliganden och
återkoppling om hur verksamheten kan utvecklas. Vice styrelseordförande samt
kanslipersonal deltog för Sametinget.

Uppföljning av Laponiatjuottjudus
Mija Ednam, samebyarnas företrädare i Laponiatjuottjudus, förvaltningsorganet för
världsarvet Laponia, har kontaktat Sametinget för att arbeta för att förvaltningen ska kunna
fortsätta framöver och att det samiska inflytandet inte försvagas. Sametinget h ar med
anledning av detta lyft frågan med kulturdepartementet och med Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kunhke vid möte med henne i Staare den 31:a maj och 27:e juni.
Sametinget söker vidare möten med kulturdepartementet, näringsdepartementet och
miljödepartementet i frågan.

Genomförande av Modern Samepolitik
Styrelseledamöter Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock och Jan Rannerud ska
ta fram förslag till genomförande av Modern Samepolitik för beslut i styrelsen. Ett första
utkast för genomförandet har tagits fram med förslag till aktiviteter, tidsplan och budget.
Gruppen ska diskutera förslagen vidare och presentera ett förslag till styrelsemötet i oktober.
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Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskommission, styrelseordförande Per Olof Nutti
Datum

Ort

Kommentar

25 april
4-10 maj
llmaj

Via telefon
Bonn
Via telefon

14maj
15-16 maj
20-25 maj
26maj
28 maj

Giron
Karasjohka
Saadeskesjuana
Guovdageaidnu
Stockholm

29maj
30 maj-1 jun
31maj

Giron
Staare
Staare

lljuni
18juni
18-20 juni
21juni
28 juni
1-4 juli

Via telefon
Jiellevarri
Saltdal/Liimsdal
Via telefon
Giron
Visby

8-11 juli
28 juli
28 aug
17-20 sept
18 sept
21 sept

Geneve
Staare
Ubmeje
Anar
Anar
Anar

SPR styrelsemöte
COP23möte
Möte med Landsbygdsminister Sven Erik
Bucht om toleransnivåer för rovdjursskador
SCPARmöte
SPR rådsmöte
Sametingets plenum
SJS Samiska Journalistföreningens årsmöte
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Ordförandeberedning
SSR:s landsmöte
Möte med Alice Bah Kunke angående
konsultationsordningen.
SPR styrelsemöte
Möte med statssekreterare Per Olsson Fridh
Besök,Nasafjell-saken
Klimatstrategimöte
SPR styrelsemöte
Deltagande på arrangemang under
Almedalsveckan
EMRIP session
Möte med Naturvårdsverket
Klima tstra tegimöte
SCPAR/Arktiska parlamentarikerkonferensen
Möte med Singapores minister Sam Tam
SPR styrelsemöte
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Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
21-26 april

Ort

27 april

Via telefon

7maj

Via telefon

11maj

Svanstein

14maj
15-16 maj

Sollentuna
Sollentuna

20-25 maj
21maj

Saxnäs
Saxnäs

28maj
28maj

Stockholm
Stockholm

30 maj-1
juni
30maj
31 maj

Staare
Staare
Staare

7juni

Stockholm

12juni
14juni
18juni
19juni
27juni

Giron
Giron
Giron
Jåhkkåmåhkke
Stockholm

27juni

Stockholm

3 juli

Funäsdalen

Kommentar
Sammanställning av styrelsens rapport till
plenum i Saxnäs utifrån de redovisningar
som styrelsens ledamöter lämnat för
perioden 2018-01-01 - 04-20.
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Deltagande och hälsningsanförande på
Saminuorras årsmöte
Språknämndsmöte, §§ 19-27
Deltagande på samrådsmöte angående
minoritetspolitiska frågor med samebyar,
sameföreningar, organisationer och partier.
Deltagande på Sametingets plenum
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsulta tionsordningen.
Myndighetsdialog med kulturdepartementet.
Samrådsmöte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen.
Deltagande på Svenska Samernas
Riksförbunds landsmöte
Samrådsmöte med SSR:s styrelse
Möte med Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kunhke om bl.a.
konsulta tionsordningen och
Laponia tjuottjudus.
Samråd med kulturdepartementet om
minoritetspolitiken.
MötemedSGU
Möte om samiskt förskoleprojekt
Språknämndsmöte, §§ 28-34
Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Möte med Kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kunhke om bl.a.
konsultationsordningen och
Laponiatjuottjudus.
Samråd med kulturdepartementet om
minoritetspolitiken
Möte med Härjedalens kommun och samisk
föräldragrupp om samisk förskola
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Såmccliggi
Samedigge
Såmiediggie
Saem.icdigkic

29 aug
11-12 sept
18 sept

Ubmeje
Jåhkkåmåhkke
Stockholm

19 sept

Geneve

25 sept
26 sept
28 sept

Via telefon
Jåhkkåmåhkke
Ubmeje

Samrådsmöte med SSR
Språknärnndsmöte, §§ 35-44
Samråd med ISOF om bla. ISOF:s uppdrag
om språkcentrum, medel till revitalisering av
samiska, Sametingets ortnamnsuppdrag, det
gemensamma arkivuppdraget, arbetet med
UNESCO:s konvention om immateriella
kulturarv
Närvaro vid FN:s människorättsråds 39:e
session om EMRIP:s årsrapport och rapport
om FPIC.
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Möte med Sameskolstyrelsen
Samrådsmöte med Skolverket om satsning på
lärarutbildningar

Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan Rannerud
Datum
27 april
7maj
20-25 maj
21maj

Ort
Telefon
Telefon
Saadteskenjuana
Saadteskenjuana

15juni
21juni
27juni
27 aug
29 aug
30 aug
13 seEt

Julevu
Telefon
Stockholm
Ubmeje
Ubmeje
Ubmeje
Stockholm

Kommentar
Samråd med Kulturdepartementet om KO
Samråd med Kulturdepartementet om KO
Plenum
Samrådsmöte med Kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Näringsnämnden
Klimatstrategimöte
Möte om konsultationsordningen
Möte om klimatstrategin
Samrådsmöte med SSR
Möte Näringsnärnnden
Möte med Public service inför nya tillstånd
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Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum
24-25 april
26 april

Ort
Stockholm
Stockholm

27 april
3maj
4maj

Luleå
Telefon
Umeå

7maj

Telefon

21-25 maj
29maj
30 maj
31 maj

Saxnäs
Östersund
Östersund
Östersund

ljuni

Östersund

8juni

Jokkmokk

11 juni
14juni
18 juni
21juni
Juli
13 augusti
14-15
augusti
27 augusti
28 augusti
29 augusti
1-2 sept

Östersund
Kiruna
Östersund
Skypemöte
Telefon
Stockholm
Stockholm
Umeå
Östersund
Umeå
Östersund

Kommentar
Storslagen fjällmiljö
Arbetsmöte Handlings och
kommunikationsplan för samhällsplanering
och markexploateringar.
Möte med Björngruppen
Möte angående klimatstrategi
Möte med Västerbottens Landshövding
angående Västerbottens klimatstrategi
Möte kulturdepartementet,
konsultationsordning
Plenum
Rennäringsnämndens möte
Klimatseminarie, SSR Landsmöte
Möte med Kulturministern angående
jämställdhet och exploateringar och
rovdjursfrågan. Begäran om medel till
jämlikhetsarbete. Deltagande på SSR
Landsmöte
Möte med Samebyar som ansökt om paragraf 5
inventeringsförhållanden 2017. Deltagande på
SSR Landsmöte.
Möte med Trafikverket, region norr.
Infrastruktur diskuterades, åtgärder vid
järnväg och vägar. Samarbete mellan
trafikverkets samhällsplanerare och
Sametingets samhällsplanerare. Sametingets
utbildning av trafikverkets personal.
Möte med Ruvhten sijte
MötemedSGU
Möte med Järvgruppen
Klimatstrategi
Media och agerande om skogsbränder
Vindkraftseminarie
Deltagande på SSR ordförande konferens
Arbetsgrupp för klimatstrategi
Möte med Naturvårdsverkets GD
Möte med SSRs styrelsen
Niejda årsmöte och möte med Niejda bla om
planering av jämställdhets seminarie för
Sametingets politiker.
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Såmcdiggi
Samcdiggc
Såmicdiggic
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1 sept
3 sept

Östersund
Kiruna

20 sept

Anar

21 sept
28 sept

Anar
Östersund

Pridefestival.
Möte med Livsmedelsverket ang nya
föreskrifter om renslakt.
Miniseminarie om rovdjur och fortsatt
samverkan mellan länderna
Observatör på SPR styrelsemöte
Rennäringsnärnndsmöte

Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum
25 april

Ort
Via telefon

7maj

Via telefon

21-25 maj
30maj
31maj

Saxnäs
Östersund
Östersund

2 juli

Visby

2 juli
3 juli

Visby
Visby

3 juli

Visby

29 augusti

Umeå

Kommentar
Styrgruppsmöte- Kunskapsnätverket för samisk
hälsa
Möte med kulturdepartementet,
konsultationsordningen
Plenum
Klimatseminarium, SSRs landsmöte
Möte med Kulturminister Alice Bah Kuhnke om
järnställdhetsfrågor
Almedalsveckan - Seminarium om "Samers
hälsa på agendan - konsten att möta ett urfolk i
vården" Arr: Region Norrbotten
Dialog möte med UR:s vd
Seminarium om "Urfolks markanvändning en
framgångsfaktor för biologisk mångfald även i
Sverige" Arr: Naturskyddsföreningen och Civil
Rigths Defenders.
Seminarium "Drevet går! Klara besked i
jaktpolitiska frågor. Arr: Svenska Jägarförbundet
Möte med SSR:s styrelse
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Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik
Datum
24 april

Ort
Via telefon

27 april
7maj
14maj
27-28 aug
3 sept

Via telefon
Via telefon
Kiruna
Kiruna
Stockholm

10 sept

Via telefon

11 sept

Stockholm

Kommentar
Genomgång av kulturpolitiskt
handlingsprogram
Centralt samiskt samråd med region Norrbotten
Konsultationsordning
Arbetsgrupp samisk nationalscen
Möte samiska nationalsymboler
Möte kulturdepartementet med arbetsgruppen
samiska teatern
Möte med konsultföretaget PWC angående
uppdrag konsekvensutredning
parlamentsbyggnad.
Möte på kulturdepartementet om
regeringsuppdraget om inrättande av en MRinstitution

Samediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemicdi kie

Bilaga

Bilagor:
1. Statement on Climate Change and the Regional Consequences, SCPAR 2018, Per-Olof
Nutti,2018-09-18
2. Speech on Social Well-being, SCPAR 2018, Per-Olof Nutti, 2018-09-19
3. Anförande om Sanningskommission, Samiska Journalistförbundet, Per-Olof Nutti,
2018-05-26
4. Anförande om Arctic Railway:s effekt på svensk renskötsel, Per-Olof Nutti, 2018-0921
5. Statement under agenda item 4: Study and ad vice on free, prior and informed
consent, EMRIP 2018, Per-Olof Nutti, 2018-07-09
6. Representatives of the Saami Parliaments in Finland, Norway and Sweden and the
Saami Coundl participated in the UN climate change conference in Bonn, COP 23,
Per-Olof Nutti, 2018-05-10
7. Presentation angående minoritetspolitiska frågor, Sametingets samrådsmöte, Lars
Miguel Utsi, 2018-05-15
8. Hälsningsanförande, Saminuorras årsmöte, Lars Miguel Utsi, 2018-05-11
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Ej behandlade motioner (förutom de som ska behandlas på detta plenum)

M502

170210

Per Olof Nutti

Inrättande av äldreråd

M529

171004

Oscar Sedholm

M535

180208

Daniel Helst

Regionarbete - en möjlighet för ökat samiskt
självbestämmande
Tillgänglighet i talarstolen

M536

180523

M537

180524

MariePerssonNjajta m.fl. Årliga temadagar för psykisk ohälsa och
beroendeproblematik
Geajnoe, Ålbmut
Inrättande av oppositionsråd
Jakt- och fiskesamerna
Landspartiet Svenska Samer

M538

180524

Torkel Stångberg

M539

180524

Marie Persson Njajta

Utbildning av sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk rätt, samt folkrättsliga
begrepp och principer
Dokumentationsstöd av samiska berättelser och
vittnesmål - inköp av diktafoner

SCPAR2018

2018-09-18

Samediggi
Samedigge
Saemiedigkie
Sametinget

Statement on Climate Change and the Regional Consequences

First of all, I would like to thank all representatives and delegates for being here and engaging
in productive discussions on Climate Change and its Regional Consequences.

My name is Per-Olof Nutti. I am the President of the Sami Parliament in Sweden. I am also a
reindeer herder. As such I experience the consequences of climate change fint hand on a daily
basis. Let me give you two examples. Last winter we experienced more temperature zerocrossings and snow amounts than usual. W e were also informed that more reindeer herding
communities than ever had to additionally feed their reindeers due to ice covered grazing lands
and tree hanging lichen.

The consequences of climate change are not only experienced by reindeer herders. You are
probably aware of the extreme wildfires that afflicted Sweden this summer. These fires as well
as increased draughts are results of changes in the climate. Such extreme weather situations and
temperature changes impact the biological diversity in the Arctic. This influences our traditional
livelihoods such as fishing and hunting, and thereby our culture and social well-being.

The Sami Parliament in Sweden has developed a Climate Change Adaption Strategy and is
currently working with some reindeer herding communities to develop their own.

Living close to nature and working in the Arctic landscape, indigenous peoples are not only
witnesses to the effects of climate change. We are also experts on how to address these effects
and undertake the right measures.
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This is acknowledged through the establishruent of the Indigenous Peoples Platform under the
UN Convention on Climate Change. Because of our traditional knowledge (arbediehtu in Sami
language), our sustainable way of life and our holistic understanding of the world, the Sami and
other indigenous peoples play a key role in mitigating and adapting to climate change.

As Tiina Sanila-Aikio said in her opening speech yesterday, we, the Sami people are one people
in four countries. The Arctic is our home, our identity and our land that we call Sapmi.
Sapmi knows no horders. Neither does climate change. The work of the Arctic Council is
therefore more important than ever.

At a regional leve!, climate change must be addressed in an efficient and adequate manner that
includes indigenous peoples. "Nothing about us without us". I would like to encourage us all,
governments, indigenous peoples and other stakeholders to work together and jointly address
an issue that impacts us all.

Thank you for listening!
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Speech on Social Well-being

In my understanding, social well-being involves a person's relationships with others and how
that person communicates, interacts and socializes with other people and its surroundings. As
such, lifestyles, livelihoods, value systems, traditions and beliefs are all important to our social
well-being and quality of life. Everything - nature, culture and environment - interconnects
and impact our health and social well-being. One factor I believe to be especially essential in
order to experience social well-being, is to be in control of your own future and development.

Historically, there are several examples of oppressing practices which the Sami and other
indigenous peoples have been subjected to. All resulting in negative health consequences. Let
me mention some examples. Assimilation policies, deprivation of linguistic and cultural
identity, land infringements and forced displacements.

Today, Indigenous peoples face inequalities, exclusion, lack of self-determination and barders
to political decision-making, public services, and economic resources. This all affect our social
well-being. Therefore, Indigenous-led cultural, educational and community institutions are
critical to increase our well-being.

Suicide is a major public health problem among the world' s indigenous peoples, especially
those in the Arctic. Causes often cited refer to socioeconomic conditions being weaker
compared to those in central areas. Another cause has to do with the history of northem areas
being colonised by foreign powers, which has partially shattered indigenous social systems.
Such disruptions can have immediate effects on communities and individuals. It can also
generate suffering for generations - so called historical and intergenerational trauma.
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There is no academic knowledge on how these historical traumas have affected the Sami
people, and to what extent intergenerational trauma is still impacting our health and wellbeing.

The Sami Parliaments and other Sami organizations have demanded that Sweden, Finland and
Norway examine intergenerational trauma and what effects this has today on health an
suicidality. This can be done, for example, in the form of truth and reconciliation commissions.
Steps have been taken to realize such commissions in the Nordic countries and we welcome
further efforts being made.

Thank you for listening!
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Duohtavuodakommisuvnna barggu birra
Ruotas ja vearredagut samiid vuosta
historjja cada
Per-Olof Nutti
Ruotas lea hui unnan mahttu samiid ja siimiid historjjii birra, nugo ieza davviriikkain nai.
Ruota stahta lea jabkecudiid eada vealahan samiid mfu)ggain vugiin; eahpevuoiggalas
liigaiguin, ruotaidahttinpolitihka/diiruiduhttinpolitihkka bokte mii cuozai erenoamas garrasit
skuvlamiiniiide, unohas njuolggadusaiguin ja miellaguottuiguin omd. go niillebiologat
mihtiidalle siimiid, goahteskuvllaiguinja go gilde boazosamiid orrut viesuin. Mii buohkat
guoddit juogaladje dan oktasas trauma mii dasa lassin lea saldca haddjen siirni albmoga.
Riildcaidgaskasas orgiinat, dego ON ja Eurohpiiriiddi liivejit diivjii cuiggodit Ruota go dat ii
vuhtiiviildde sami vuoigatvuodaid algoa!bmogin, ja dan ahte vealaheapmi viiikkuha
siipmelaccaid dillai. Mii vaillahit CielUJalis ja albma guorahallama dain vearredaguin maid mii
leat gilliin, ja mii diihttut Ruota stiihta dovddastit daid. Ruota sevdnjes historjjii ferte loktet
beaivecuovgga ovdii jus nuppastus obanassiige galga leat vejolaS.

Jagiid eada lea samit evttohan ja dahtton duohtavuodakommifovnna asaheami mas
Ruota samiid gilliirnufat viildojit ovdan. Kornrnisuvnnas ferte leat sorjjakeahtes mandahtta, ja
bargu ferte mielddisbuktit vaikkuhusaid Ruota siimepolitihldcii. Duohtavuodakornrnifovdna
sahtta sihke guorahallat ja evttohit doaibmabijuid. Danin leat mii iiigii oaidnan ahte mii
darbbasit bealiitkeahtes duohtavuodakommisuvnna, eat ge vilgesgirjji.

Boahttevas duohtavuodakommifovnna barggu ferte riiddjet. Lea veadjetmeahttun nagodit
gokeat buot oktanis. Mii fertet iefa diehtit maid mii iiigut giiibidit. Danin lea riihkkananbargu
hirbmat dehiilas. Go leat soahpan maid mii dahttut, de galgat ovddidit dan Ruota riiddehussii.
Lea riiddehus ja riikkabeaivi mii mearrida sorjjakeahtes duohtavuodakommisuvnna birra, ja
lea stiihta mii dan ruhtada.

Maggel dievaseoahkkima mearradusa miessemanus 2014, alggahii Siirnediggi ovttas
Vealahanaittardeddjiin ja Vaartoe - sami dutkanguovddaziin Upmis barggu
duohtavuodakommifovnnain. Mun in lean stivrasagadoalli dalle, muhto soahpamus lei ahte
gullat olbmuid viisahusaid iezii riikkain mat leat bargan duohtavuodakommisuvnnaiguin, ja

mearriduvvui ahte galga lagiduvvot seminara gos juogadit militu ja digastallet fätta.
Vealahanaittardeaddji veahkehii ohcat ja bovdet dohko assedovdiid.
cakeamanu 2016 eoahkkanedje sami riikkaorganisafovnnaid ja samediggebellodagaid
ovddasteaddjit ovttas Samedikkiin, Vealahanaittardeddjiinja Vartoe:iin rahkkanit
jorbabeavdesagastallamiidda. Golggotmanu loahpas 2016 dollui guovtti beaivasas
jorbabeavdesagastallan, ja goalmmat beaivvi lei rabas seminara gosa buohkat ledje bures
boahtin. Guhtta riikkaidgaskasas assedovdi geain ledje iesgudet gealbbut ja vasiliusat
oassalaste. Seminara fattat ledje:
•

Duohtavuodakommifovnnaid asaheapmi ja mandahtta

•

Bargovuogit ja

•

Ulbmilat ja bohtosat

Rabas seminara logaldallamat leat biddjon Samedikki YouTube-kanälii gos såhtat geahceat
daid jus haliidat. Dat assedovdit geat oassälaste ledje:
•

Dr Julia Raue - barga raddeaddin ON erenoamasraportevrii (Pablo De Greiff) geas
lea ovddasvastadus duohtavuoda, vuoiggalasvuoda, buhtadusaid ja dähkadusaid birra
das ahte dat assit eai dilipiliuva nuppes.

•

Mr Eduardo Gonzalez - Rasttildanvuoiggalasvuoda assedovdi. Lea bargan
teknihkalas ja strategalas duohtavuoda-viggamufaiguin sullii 20 riikkas, ja lea bargan
hoavdan Perua duohtavuoda- ja seanadankommisuvnna doaimmas.

•

Mag. Dr. Gerhard Baumgartner-historihkkar ja Nuortariikkalas vuostalastima
dokumenterenguovddaia hoavda, Numiariikka kommifovnna dutki.

•

ChiefWilton Littlechild-Juristaja okta Kanada Duohtavuoda- ja
seanadankommisuvnna golmma kommisunearas.

•

Dr. Paulette Regan -Manitoba universitehta nasuvnnalas duohtavuoda- ja
soabadanguovddaia historihkkar ja seniorraddeaddi, Kanada Duohtavuoda- ja
soabadankommisuvnna ovddes dutki ja calli.

•

Laila Susanne Vars, Galdu - älgoalbmotvuoigatvuodaid gelbbolasvuodaguovddaia
jodiheaddji, Norgga Samedikki ovddes lahttuja varrepresideanta.

Moadde manu mag gel seminara eoahkkanedje fas sami organisasuvmmid ja bellodagaid

ovddasteaddjit. Doppe sohppojuvvui ahte nammadit bargojoavkku mii galga buktit
evttohusaid das got sami duohtavuodakommi8uvnna bargguin såhttitjoatkit. Danjoavkkus
leat leamas lahttun Marie Persson Njajta, Kristina Krihke Nordling, Isak Utsija Simon
Wetterlund.
Njukeamanus 2018 eoahkkanii fas stuorajoavku mas ledje mielde muhtun odda oassevåldit,

ja muhtun odda Samedigge-stivralahtut go mis leat leamas samediggevalggat dån aigodagas.
Visot samediggebellodagat serve eoahkkimii. Coahkkima vuolggasadjin lei bargojoavkku
dilalasvuodaanalysa (raporta) ja SWOT- guorahallan. SWOT-guorahallan cajeha rassivuodaid
ja nanusvuodaid, vejolasvuodaid ja åitagiid mat duohtavuodakommisuvnna proseassas sahttet
cuozzilit. Mii sagasteimmet smavitjoavkkuinja buvttiimet arvalusaid SWOT-guorahallamii
mii ii leat vuos almmolas. Bargoajoavku lea ozfon gohccuma redigeret ja valbmet
guorahallama. Guorahallama vuolggasadji lea ahte ålggahit proseassa kommisuvnna
asahemiin, ja ahte årrat oazzut gova dain vejolasvuodain ja eastagiin maid mii searvalaga
oaidnit ovddosguvlui proseassas.
Vejolas vuogit joatkit sahttet leat hearing-dilålasvuodat gos viezfat oainnuid ja årvalusaid

mandahttii (nugo Norggas ja Suomas leat dahkan) ja ovttasbargat rajiid rasta, cieki:Judit
oktavuodaidja oassålastit hearing- dilalasvuodain norggaja suoma bealde. Ieza assiid soaita
fortet earnbbo suokkardit, omd. buohtastahttit man olu resurssaid ieza ståhtat bidjet dan
doibmii, malckar juridihkalas eavttut Ruota duohtavuodakommisuvnnas galget leat, ja malckar
modeallaid sahtasii atnit asahearnis. Bargojoavku lea maid evttohan rahkadit portala mas
lonohallat dieduid vai sihlckarasta rabasvuoda ja eadacuovgi bargoproseassa.
Die lea man guhkas leat ollen rahkkananbargguiguin Ruota bealde.
Lea gelddolas proseassa, muhto maiddai hui duodalas assi. Mii eat hålit eahpelihkostuvvat ja

mii haliidit oa2:zut ålbmoga mielde. Sårnedikki olggobealde lea olbmuin ain unnan diehtu das
ahte mainna mii bargat, ja arvidan ahte leat olu jearaldagat ja eahpesihkarvuohta. Muhtumiin
soaita ballu nai. Go mii de dåhpåhuvva jus sårnit alget muitalit? Mii forte maiddai mahttit
dustet daid bäkeasiid ja suhtuid mat bohciidit. Mii fortet leat gergosat ja mis forte leat plana
got olbmuin våldit våra maiddai boahtte aiggis, vai olahit duohtavuodakommisuvnna buot
dehålearnos ulbmila; soabadearni ja buhtadusa.

Nu go namuhin de jahkkit mii ahte lea mavssolas gulahallat maiddai suoma ja norgga beal
samiiguin. Mii såhttit oahppat nuppiid vasahusain ja doarjut gudet guimmiideamet dåin
dehålas proseassain.
Giitu berostumis !

Sahkavuorru Anaris: Ruovdera:ti
vaikkuhusat Ruo:ta boazodollui
Samedikki stivrasagadoalli Per-Olof Nutti
2018-09-21

Jagi 1887:s huksejuvvui ruovderatti Julevus Jiellavarrai. Ja 1898:s huksegohte ruovderali Jiellevaris
Gironii, ja viidaseappot Riikkaraji rad ja i Ruota ja Norgga gaskka. Åigumus lei fievrredit
ruovdemalmma mailbmai. Bad je I cuoåi jagi leat persovdnatogat, fievrotogat ja malbmatogat vuodjan
ovddos maQOS Boden gavpoga ja Narviikka hammana gaskka mii lea sullii 50 miilla.
Malbmatoga lea 8 600 tonna lossat ja 750 mehtera guhku, ja das leat oktiibuot 68 malbmavovnna.
Gaska I Girona ja Narviika vudjet oktiibuot 22 malbmatoga jandoris goappasiid guvlui. Gaska!
Malm berget ja Julevu vudjet logi malbmatoga jandoris. Malbmarati vudjet dasa lassin nupplohkai
fievrotoga ja 10 persovdnatoga beaivvalaccat. Muhtin gaskkaid, muhto ii miehta, leat aidon vai
bohccot ja ieza eallit eai beasa rati nala. Geasseaiggi go Jea bahkka ja divri, de Javejit bohccot ja ieza
eallit viggat luottaid ja ruovderatiid nala gokko Jea veaha unnit divri. Dalvet ges jus Jea gassa muohta,
vigge! bohccot vazzit ruovderatiid mielde gokko Jea alkit goastat. Aiddiid ferte matas/ortnegis
doallat, ii dain Jeat muåui avki masage. Sahttet baicca dagahit eanet boazovuddjomiid ja
lihkohisvuoåaid.

Go ruovderatti /udde eatnamiid de eai beasa olbmot 5at vanddardit gokko haledit, eai vacci, eai
biillain eaige muohtaskohteriin. Biilarasttildan-Juottat Jeat dakkarat gokko boazu sahtta beassat
ruovderati nala. Vel vearrat Jea jus olbmot cuhppet aiddiid dege jus eai gidde verrahiid maQQelgo lea
rasttildan ruovderati. Dat Jea stuora vuorradussan boazoeaiggadiidda. Jus omd. boazoi'ora beassa
ruovderati nala, ii ge 5at gavnna geainnu das eret, de sadda ruovderatti japminduopmun. Boazu Jea
ealli mii vanddarda foran ja danin sahttet juohke barttis vuddjot olu bohccot. Togat lea lossa fievrrut
ja togavuoddji ii sahte goazastit vaikko oaidna ge bohccuid dahje ieza elliid rati nalde. Danin sahtta
5addat issoras roassun jus bohccot besset ruovderati nala dahje dakko lahka.

Davvi-Ruotas vuddjojit bohccotja sarvvat eanemusat toga ide. lskkadeamit cajehit ahte badjel guokte
goalmmadas oasi visat togavuddjon elliin Jeat bohccot. Juohke jagi vuddjojit sullii 1 250 bohcco togii
Ruotas. Dat mearkkasa ahte ovttaskas boazoeaiggadiidda Jea toga stuora vahagin. Oååa
buhtadusdasit Ruotas leat ila vuollegaccat. Aldu sahtta njoallut maQggaid misiid eallinagis muhto dat

bealli ii valdo mielde go buhtadusdasiid rehkenastet. Sullii 90 proseantta ealus sahttet leat
njiDDelasat, juohke bohcco ovddas mii vuddjo oazzu boazoeaiggat su. 3 300 kr stahtas buhtadussan.

Earet rucialas vahaga de cuhcet boazovuddjomat maiddai psyhkalaccat boazoeaiggadiidda go sii han
saddet vuolgit baikai ja iskat gean bohccot leat vuddjon. Go toga vuodja bohccuid nala, de ilmmuha
togavuoddji lihkohisvuocia Trafikverketii (Johtolatdoaimmahahkii), ja Johtolatdoaimmahat gohccu de
balvvaid mannat baikkis ja heakkahuhttit vuddjon bohccuid jus ain leat eallime. llmmuheami
oktavuocias ozfot maiddai guovllu boazoeaiggadat sms-dieciu ahte leat vuddjon bohccot. Muhto
boazobargit eai oacfo lobi mannat ruovderati nala Johtolatdoaimmahaga njuolggadusaid jelgii.
Sahtta leat oalle guhkki dohko dan baikai gos bohcfot leat vuddjon. Ja go leat dusse
Johtolatdoaimmahaga bargit geain lea lohpi mannat rati nala, de saddet vuddjon bohccot gillat
vaikko man guhka ovdal go daid oktage heakkahuhtta.

Luottatja ruovderatit vaikkuhit sihke elliide, sattuide ja eatnamiidda. Ruovderatit cuhppet elliid
eallinbirrasa binnan. Lihkohisvuociat lassanit, ja ruona infrastruktuvra maid boazodoallu darbba5a
sahtta oalat billahuvvat. Luodda dege ruovderatti ii cakka dusse bohcco lunddolas vanddardeami, dat
dagaha maid vattisvuociaid bisuhit boazodoalu guohtuneatnamiid bistevasvuocia ja oktilasvuocia.
Nuoskkideamit ja muosehuhttimat lassa nit. Boazu ii muosehuva dusse fysalas eastagiiguin
guohtuneatnamiin. Maiddai elfäpmo-linjat, rigearra ja nuoskkideapmi vuorja bohcco nu ahte dat
garvigoahta guovllu oalat.

Visot luonddusisabahkkemat vaikkuhit boazodoalu eallineavttuide. Ocicia infrastruktuvra rievdada
eatnamiid agibeaivai. Liigevaikkuhusat mat cuhcet boazoeaiggadiid argabeaivai sahttet 5addat
badjelmeari lossadin. Das lea sahka vuovdedoalus, bieggamilloparkkain, cahcefämus, ruvkkiin,
meahceelliin, astoaigeeallimis, luottain ja ruovderatiin. Jus bohccot eai beasa johttit
guohtuneatnamiid mielde de sahtta nealgi 5addat boaciusin. Go guohtuneatnamat unnot de eai
ceavzze bohccot bures. Ja jus bohccot nohkagohtet, de unnot maid boazoealahusdoallit.

SPR lea callosis 2014:s dovddahan balu daid planaid ektui mat leat ovddiduvvon ruvkedoaimmaid ja
ocicia fievrredangeainnuid birra gaskal Suoma, Ruota ja Norgga daningo dat nu sakka cuozase sam i
kultuvrii, boazodollui ja biologalas girjaivuhtii buot golmma riikkas. Mii leat dan callosis muittuhan
ahte sihke Suopma, Ruotta ja Norga leat vuollaicallan ON riikkaidgaskasas konvensuvnna
radjerasttildeaddji birasvaikkuhuscielggademiid birra, nu gohfoduvvon Espoo-konvensuvnna.

Loahppaboacius dakkar planain sadda ahte min arbevirolas kultuvra ja min eallinvuohki sahtta
havkaduvvot. Mis lea guhkes historjjalas canastumit daidda guovlluide gos mii bargat iefamet

ealahusaiguin. Vel raddehusvuoddu nai, Ruota vuoddolahka cealka ahte sami albmot galga beassat
seailluhit ja ovdanahttit iefas kultur- ja servodateallima. Min eallinvuohki ja kultuvra lea
albmotrievttalaccat suddjejuvvon daningo mii leat algoalbmot. Dat vuoigatvuodat gavdnojit maid
riikkaidgaskasas soahpamusain nugo omd. riikkaidgaskasas konvensuvnnas siviila ja politihkalas
vuoigatvuodaid birra, ja konvensuvnnas biologalas girjaivuoda birra ja albmotrievtti vieruiduvvan
rievttis. Samiin ii oacfo valdit vuoigatvuoda doaimmahit sin kultuvrra. Arbevirolas mahtut leat
dehalaccat biologalas girjaivuoda suodjaleamis ja guoddevas eanangeavaheamis. Daid assiid fertet
mii loktet go lea sahka min historjjalas eatnamiid eksploateremis Davvikalohtas.

STATEMENT EMRIP 2018
2018-07-09

Statement under agenda item 4: Study and advice on free, prior and informed
consent
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Mr/Madame Chair,

I am speaking in my capacity as the President of the Sami Parliament in Sweden on behalf of
the Sami Parliaments in Sweden, Finland and Norway, the Sami Parliamentary Council and the
Sami Council.

Finland, Sweden and Norway all voted in favor of the adoption of the UN Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples. The Sami are recognized as indigenous people in the
constitutions ofFinland, Norway and Sweden and therefore have the right to self-dete1mination
and right to influence decision- rnaking.

We welcome that the draft study underscores the foundation and understanding of FPIC
deriving from the right to self-determination and non-discrimination. Furthermore, that it
clarifies the distinction between FPIC and mere consultation. However, we would encourage
EMRIP to further elaborate the meaning of consent and what the consequences might be when
states ignore obtaining consent from Indigenous Peoples.

As mentioned in the EMRIP draft study, an argument often used by states to ignore the content
of the Declaration and its implementation is that it is nota legally binding instrument. However,
the draft study reminds us that the rights outlined in the Declaration reflects not only content of
other legally binding human rights instrnments but also intemational customary law and opinio
juris. As such its validity and the rights it enshrines cannot be questioned anymore. We remind
all states of their commitment of implementing the Declaration by adopting the Outcome
Document ofthe World Conference on Indigenous Peoples.

We would like to express our disappointment and frnstration that the Consultation Act, which
has been negotiated between the Government of Sweden and the Swedish Sami Parliament for
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several years, intended to be agreed upon this summer, has now come toa halt. We expect the
Swedish Government to address this matter urgently and follow the examples ofNorway and
Finland.

Regarding the previous statement by the N ordic states we want to clarify that the Sami
Parliaments have not yet "ratified" or "approved" the text in the draft Nordic Sami Convention.
The Sami Parliamentary Council has approached the Governments with amendments which are
awaiting response from the Governments. We will not accept a convention where the autonomy
and self-governing authority of the Sami Parliaments is not ensured, nor a convention that is
not in line with the Declaration.

To conclude, we welcome the study undertaken by EMRIP and hope it can bring the Nordic
and other states to review its understanding of FPIC and related articles. (We also expect it to
guide cooperation in good faith between indigenous peoples and states in fully implementing
the Declaration at a national leve!.)

Thank you for your attention
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Representatives ofthe Saami Parliaments in Finland, Norway and Sweden
and the Saami Council participated in the UN climate change conference in
Bonn
On Thursday, May lOth, ten days of negotiations of SB 48 were concluded in
Bonn, Germany. The meeting held in Bonn was a preparatory meeting leading to
COP 24 in Poland, to be held in December this year. COP 24 will be an important
meeting as The Rulebook of The Paris Agreement will be negotiated.
"The Rulebook is of great importance, since it should ensure that States
take actions to fully implement The Paris Agreement, including ensuring finance
and transparent reporting, and limit global warming to 1.5 degrees Celsius." jannie Staffansson, Sami Raddi representative.
Another important element of the Paris Agreement is The Local
Communities and Indigenous Peoples' Platform that was established during COP
21 in Paris, and developed furth er at COP 22, 23. In the COP 23 ((2/CP.23)
decision the following functions of the Platform were decided upon;
strengthening- and sharing indigenous knowledge, capacity building, increased
participation in climate policy and action and respecting the rights of Indigenous
Peoples in line with UNDRIP.
"Last year the Indigenous Peoples participated actively in the
negotiations. As a result, the decision cited The Principles set out by the
Indigenous Peoples Organizations, that is unprecedented" - Per-Olof Nutti,
President of the Saami Parliament in Sweden

The Principles set out by the Indigenous Peoples are; full and effective
participation of Indigenous Peoples, equal status of Indigenous Peoples and
States, including in leadership ro les; self-selection of Indigenous Peoples'
representatives in accordance with Indigenous Peoples' own procedures; and
adequate funding.
By COP 23 decision on the Platform, the parties were asked to make the
Platform operative, including the establishment of a facilitative working group
for the Platform. The facilitative working group should consist of representatives
of Indigenous Peoples, local communities and state parties with an objective to
develop activities and potential governance structure for the Platform.
Unfortunately the states did not come to a final agreement <luring this session.
"We hope that the States will come toan agreement on the future ofthe
Platform in Poland, and that the good and constructive cooperation between
Indigenous Peoples and States will continue in Poland and beyond." - jon-Petter
Gintal, Saami Parliament in Norway.
"Remaining challenges need to be resolved, including finding a balance
between the principles by the Indigenous Peoples and the current structure of
the UNFCCC system."- Inka Saara Arttijeff, Saami Parliament in Finland
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2018-05-15, Sollentuna

Lars Miguel Utsi presentation på sam råd skonf erens samrådsmöte
angående minoritetspol it iska frågor
Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruofa Såmectikki varre stivrasågadoalli.
Samectikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Mon galggan muitalit veaha Samectikki birra ja giellalavdegotti doaimmaid birra,
earenomazit sami giellalaga birra. Sami giellalahka lea dat evttohus maid Såmediggi
jurddasa galga boahtit otna laga, t.mnitlogu ja unnitlogugielad laga sadjai.

Samediggi
Samediggi lea rubmotvalljejuvvon parlameantta. Mis ii leat stuora mearridanfapmu,
virggalaceat mii doaibmat raddeaddin raddehussii.
Samediggi lea maid stahta eisevrudi mii stivrejuvvo raddehusas. Virggalaceat mis ii leat olu
iesmearrideapmi.
Samectikki lahka adda fåmu Samediggai ja maid mearrida maid galgat bargat.
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur:
Fördela medel till samisk kultur och organisationer
Utse styrelse för sameskoloma
Fastställa och leda det samiska språkarbetet
Medverka i samhällsplaneringen, bevaka samiska intressen
Informera om samer

Språknämnden
Språknämnden arbetar med ansvaret att fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet.
Vi sammanställer förslag till språkpolitiskt handlingsprogram som Sametingets plenum
godkänner.
Språknämndens arbete utgår från det godkända handlingsprogrammet.
1
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Språkpolitiska handlingsprogra m met
Styrdokument som anger inriktning för det samiska språkarbetet
Vision: Alla samer kan tala, läsa och skriva samiska. De samiska språken är levande och välmående
språk som används och värdesätts i samhället.

10 språkmål nedbrutet i 23 insatser

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

Aktuellt
Utifrån de 10 språkmålen och de 23 insatserna jobbar språknämnden med att främja det samiska
språket. En del frågor som varit aktuella under den senaste tiden är bl.a. :
Urfolksstatus i relationen Sametinget - regeringen
Giellagaldu ska bli permanent
Godkännande av pitesamisk ortografi

2
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Ansvar för att granska och godkänna samiska ortnamn
Stipendieordning för studier i samiska
Läroplan för samisk förskola
Fler lärare behövs
Samisk språklag

Jag vill särskilt kommentera de två sista punkterna .
Denna är intressant som en bra insats som jag vill sprida information om. Skolverkets har nyligt fått
ett regeringsuppdrag om att anordna en uppdragsutbildning för att öka andelen behöriga lärare i
samiska. Man har fått medel för2018 och ett par år framöver.
Utbildningssamordnare: Sami Allaskuvla, utbildningsstart: förhoppningsvis hösten 2018.
l<ostnadsfri. Statsbidrag till kommunen/arbetsgivaren för deltagare som ska utbildas.
Deltagare kan vara legitimerade förskollärare /lärare som saknar 30 hp i samiska eller obehöriga
lärare utan lärarutbildning, men med tidigare studier i samiska. Det kan alltså både gälla att läsa
kurser i samiska eller att studera för att bli legitimerade förskollärare eller lärare. Utbildningen ska
utgå från varje deltagares behov och individanpassas. Studierna genomförs vanligen på distans och
på deltid med någon/några campusträffar, och kan variera från 7,5 hp/termin och upp till
heltidsstudier

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

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

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

Olu giitu berostumi ovddas.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Dearvvuodat Lars Miguel Utsis Ruota Samedikkis, Saminuora j ahkeeoahkkimis
2018

Bures buohkat.
Mu namma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Såmedikki varre stivrasagadoalli.
Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oal1pahusasSiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Saminuorra lea dehålas searvi Såmis. Mii leat olus mat leat vuod:dudan min
servvodatberostumi Såminuoras ja joatkan bargat Såmi servodaga ovddas das maJJIJil.
Såminuorra lea maid catnan nanu oktavuodaid nuoraid gaskka miehta Sami. Oktavuodat
mat bissot guhka, ja mat dahket min servodaga gievrrat.
Saminuoras dahkabehtet maid buori barggu go lehpet angirat muitalit makkar vuordåmusat
ja darbbut dis, såmi nuorain, leat. Earenomazit midjiide, Såmidikkis, lea buorre go leat
searvvit ja servodatberosteaddjit mat garrasit euvvot min barggu ja darkkistit ahte mii
dahkat buori ja riekta barggu.
Dan.in lea maid min mielas hui dehruas ahte min servviin, dego Såminuorra, lea buorre
bargodilli. Mii leat, earret eara, lokten doarjagiid servviide, juste danin vai searvvit galget
ovdånit ja nannejuvvot ja leahkit veahkkin midjiide Såmedikkis ovddideame Såmi
servvodaga.
Dat lea fal duohta, ahte ovttas mii leat gievrrat.
Dåinguin såniiguin mon savan Samedikki stivrra bealis buohkaide buriid beivviid dappe
Saminuora jahkefoahkkimis ja nuoraidkonfereanssas.

Lars Miguel Utsi
V arre stivrasagadoalli
Samediggi
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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
Martin Lundgren, vald 23-25 maj 2018
FiaKaddik
Hildings Andersson
Daniel Holst, vald 23-25 maj 2018

2013
17 april

Kulturnämndens sammanträden
Telefonmöte om revidering av Kulturpolitiska
handlingsprogrammet

24 april

Telefonmöte om revidering av Kulturpolitiska
handlingsprogrammet

13-14 juni

Kulturnämndsmöte om bl a beslut i projektbidrag, dialogmöten mm

19 sept

Kulturnämndens telefonmöte om bl a budgetunderlag 2020-2022
mm

2013
8 juni

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 13-14 juni per
te18fon

9 juni

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 13-14 juni per
telefon

30aug

Telefonmöte med Kulturchefen - planering av Kulturkonferens 6-7
nov2018

12 sept

Planeringsmöte om Kulturkonferensen i november tillsammans med
vice ordföranden, kulturchefen och kulturhandläggaren

2013

Dialogmöten

13 juni

Kiruna Sameförening, ordförande Irene Kuhmunen

14 juni

Riksorgansiationen Samerna, t f ordförande Elisabeth Kråik

2018

Övriga möten

3-4 maj

Skype-möte med Samerådet om kulturnäringskonferens hösten
2019

23-24 maj

Marina Ederlöf-Nilsson delar på Samerådets och Sametingens möte
med bl a Unesco om konventionen om immateriellt kulturarv i Enare
tillsammans med Sametingets kulturchefen.

8 juni

Möte med K-Å Aronsson, Ajtte om ev forskningsprojekt
turismutveckling längs flyttleder för boskaps skötsel, högre
europeisk status på flyttleder. Medverkande kanariska regeringen,
italienska universitet, lokala byar. Jmf Europarådets info om Cultural
routes.

19 juni

Möte med Kulturministerns statssekreterare Per Olsson-Fridh om
Sametingets förvaltningsansvar av samisk kultur, budget, samt
överlämande av Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram
2018-2021 m fl frågor

30 aug

Telefonmöte med Sametinget i Norge och Finland ang Disneys besök
i Sapmi

3 sept

Nils-Johan Labba delar vid möte med arbetsgruppen för samisk
nationalscen och arbetsgruppens möte med Kulturdepartementet
om samisk nationalscen

11 sept

Möte med Kulturdepartementet om MR-institution tillsammans med
Anders Kråik, kanslichefen och kulturchefen

14 sept

Förberedande möte med Sametinget i Norge och Finland om Disneys
besök i Sapmi

18 sept

Samråd med Institutet för språk och folkminne tillsammans med
kulturchefen

2018

Övrigt

8maj

Deltar på Nordisk kulturtoppmöte i Malmö anordnat av SKL, Region
Skåne inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet

16 augusti

Möte i Kiruna med internationella curatorer inom ramen för The
curatorial Program för Research, CPR, tillsammans med ledamoten
Nils Johan Labba

22 augusti

Information om repartriering av samiska kvarlevor vid Arvidsjaurs
sameförenings 100 års jubileum i Arvidsjaur

24 augusti

Information om Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram till
styrelsen för Tjallegohati - samisk författarcentrum i Jokkmokk

2018

Remissyttranden

23 augusti

Inlämnat remissyttrande ang Sametingets alkohol- och drogpo!icy

2018

Samråd med styrelsens kulturansvarige ledamot Anders Kråik

13 april

Överlämnar kallelse till kulturnämndens möte 17 april om
Kulturpolitiska handlingsprogrammet via mail samt
sammanställning av remissvar på förslag till Kultuirpolitiska
handlingsprogrammet

23 april

Slutlig skrivelse om begäran om tilläggsanslag till Kulturnämnden
via! mail

24 april

Slutligt förslag Kulturpolitiska handlingsprogrammet till Anders
Kråik via mail

25 april

Skrivelse ang arbete mellan nämnden och styrelsen till Anders Kråik
via mail

26 april

Begäran om tilläggsanslag till Kutlurnämnden till Anders Kråik

4-11 maj

Mailkonversation ang repartriering med Anders Kråik

25maj

. Kallelse till Kulturnämndens möte 13-14 juni överlämnas till Anders
Kråik via mail

28maj

Mail ang Samisk nationalscen och om möte med Samiska teatern

29maj

Mail ang förändring av museiförordningen

För Kulturnämnden
Ingrid Inga
Ordförande
Ledamöter
Nils Johan Labba
Marina Ederlöf
Louise Skerk
Veronika Håkansson
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Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enHgt § 12 .att till ledamöter i
Näring11näI)1llde11 ntse som or<lim:u'.ie l!lcl,l!illÖte:r: Erik :E1aPJ.®, llirgitta .i\:ndersson,
Sfofan Mikaelsson, Hakan 1onsson och Agnetil Rimpi.
Till p.ersonHga ersättare utsågs följande: 'Krlstina Larsgren,, Ani1elie Paiviö1 Charlotta
Svensson, J\4onr:t Per$$On ()ch Peter Holmqvist.
D.e:iiiia rapp.ort avs.er således tiden från nät1mist föreg&ende .:t<1pp.ol:t den 2 april och

till den 18 septembe;r 2018,

Näririgsnämndens 13jvnde sammf(,nt~äde avhölls p.er telefon och ber{:ird111 rnljst
fästställil.Jlde av m:otiönssvaten p.a M$Qt5 ochl\i1525.
Näringsnän;mdeps; ä:ttonde. sammiw.träC!e avhölls cl-en 14'.'15 jmd l Ju1evu .
Nämnden dislmter~de en r~vldering av näringi>politiskt hanillingspr()gram...
Nämrulens utgångsptuikter för den revidemde handling$:planen är; att arbedfähtu språk ach t:radi;tlonell kµnskap ska ge:norosyra IJI'o&'.rii.:irtJile~ att det ska finnas
prioriterll;iga;r/;foJwsomr~den som är Jmpplade tiU resurser, att fi;);rslagetskaU µt pJi.
remiss till detsafuislöi samhället.
·
·
Nädngs:nämndi3n besl:utade att i:i;p):ldta till kansliet att göra ett första utkast till
revidei;<tt näi;i;ngspoliti@kt prqgi;m;n ut\fr@ de fi;lrda diskti,sS,ipnerna och att
ambitionen ~r ati: ·Qcell rev'iile:i;a,de pr<=Jgr<1.p:ullet skajl Iä.gg~ fram till Plenl,111l i iµaj
2019.

Nä:iingsn:äip.ndei;r dlslru,te:ri:iJJ:cle b1Jlrove:t aY en nä:ri:ngs1iv:skonferem: U)lder vint!)rn i
bö.rjan .av 2019. Innehl@.et ska, ":'ara fr&måtsyftl'ti;i,de och iJ:ltre:>sa;nt;. ge ll)spiratio.p. i;>eb.
nl(Sjljghet till samtal öch godä ideer: Dessutom ett bra tillfälle attfä aterköpplmg på
försl<1get fil.I förslaget till r$Vicl!ira:t.n1:itfogspolitiskt handlingsprogram.
·
Narfugstiäm:ncien besiutäde .att avhiilla n:aringsli'vskoriferens i febrn<1.:i;i2019, o<:ih at):
förslaget til1 i:eviderat itärln:gsi,iolltiskthmdllngsprogram skall tås upp och ~tt ·
konferensen genomför~ .n:ndet fi5iuts~):ti:iing att fr~gau om fblansie:dng kan. lösas;
Stefan Milmelsson har deitagitvid:

-~konfot:ensen S:toti>lägna ;fjälhniijöer den 23-24 iJ.pril i Sfuehkie;
--OECI)ck9nferensen ';lndlgeno11s d.evelophient ip. the Eu:ropea'Ö A:rctfo'1 dert 5 juni i
Bryssel.
··
·

Näringsnänmdens.nionde sainmärtträde avhölls den 3(1-31 augusti i Ubmeje,
Niimn:den tog beslµt i fler,:;i. iir!i11Cl.en; bland auuat dess.a:
":Angående det näringspoiitisi~a handling(>prqgr~et fortsatl;e Q.islcuss~onen o~n
tipp<lraget till.lcansliet att ta ftani ett försra utkast.
J'ifä;p:ln,den stµder<1(J.e 4et ekonomiska 11:tfallet för !fä.mnden Per den sista Juli,
Nä:i1liide1i beslutade även att revidera budgeten för .2018 och att äslm ytterligare
medel för planerade alctiyitetei: under slutet av innevarande.åt. Vidare beslutade
nämnclen ätt å!ilka i:tiedel ~o_r verk$amlwi:11ittet 2019
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utifrån förda diskussioner om planerade aktiviteter och engagemang,
Nämnden beslutade även att äska medel för ytterligare en tjänst till
näringsavdelningen för det operativa arbetet".
Motionssvaret för Ms32 antogs enhällig av nämnden.
Stefan Milcaelsson har deltagit vid:
-- Poro Parlamentti den 23-24 april i Roavennjarga.
--evenemang arrangerat av Österrikes ambassadör Dr. Arthur Winkler-Hermaden
den 10 september i Stuehlde.
Landsbygdsprogrammets fortsättning i en ny programperiod diskuterades. Det är
fortfarande oldart när Sametinget kommer in i arbetet med en ny programperiod.
Nämnden beslutade att göra en analys på den gångna perioden för att få fram vad
som var mindre qra och det som fungerat br:;i.. Detta för att kunna ta fram viktiga
aspekter inför arbetet med den nya programperioden. Kontakterna med
Näringsdepartementet vidmakthålls beträffande den nya programperioden.

Det samiska sättet - Samivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli såmi .
birras. Den samiska kulturella mångfalden är vilct:ig och det ska lyftas fram även i
nämndens arbete och förhållningssätt. Kulturen är uråldrig traditionell och samtidigt
innehållande en framtida utveckling med inkluderande de samiska språken som är en
omistligt viktig hörnsten i kulturen & även i samiska näringar och således ytterst i vår
egen existens som enkla samer. Som var och en för sig själv men samtidigt
tillsammans utgör solens & vindens folk och som ytterst är ett av många urfolk i det
cirlmrnpolära Arktis. Inte mer värt än andra urfolk, men inte heller mindre.
Näringsnärnnden avser att dessutom fortsätta med att följa verksamhetsplanen för
året och att i möjligaste mån dessutom inkludera valda delar ur Sametingets
näringspolitiska program; Såpmi -en näringsmässig resurs Dnr 2013- 525.
För Näringsnämnden,

fil~

STEFAN MIKAELSSON.

Åvddåulmusj - ordförande

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 180420- 180928
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 180420 -180928 har möten genomförts enligt nedan:

21:a September.

Möte angående Sametingets 25-års jubileum med Sametingets kansli och Styrelsens
ordförande.

Under perioden 180420 -180928 har representation genomförts enligt nedan:
3:e Juni.

Biskopvigning av de nya biskoparna för Luleå stift och Visby stift.
Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
23:e Augusti.

Repatrieringscermoni för Kaurna-folket. Kvarlevorna av sju personer återlämnades till
sina hemtrakter i södra Australien. Cermonin hölls vid den Australiensiska
ambassadörens residens.
Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
25:e Augusti.

Sundsvalls firande av att man blivit förvaltningskommun för samiska.
Representant: Sametingets vice ordförande, Åsa Blind
17:e September.

Mottagning av den Kanadensiska ambassadören på Sametingets kansli.
Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuo/jok
25:e September.

Riksmötets öppnande.
Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk
2018-09-28
Buolda
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Rapport till plenum Rennäringsnämnden för period 2018-04-04-2018-09-30
Sametingets
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Rennäringsnämnden
John-Tomas Labba
MattiBerg
Johan Skogsfeldt
Hilding Andersson
Erik Östergren

Nämnden har yttrats sig över motioner som behandlas på plenum i maj, behandlat
an~ökningar om skadeförebyggande åtgärder gällande varg, medlemsärenden, ersättningar
för dåliga betesförhållanden. Sametinget har utbetalat 9 876 000 vilket är 50 procent av
godkända kostnader till 38 samebyar. Sametinget har fått anslagskredit med 11391 000 kr för
att täcka kostnaderna.
Nämnden har beslutat om förslag till nya föreskrifter utifrån § 35 a, katastrofskydd för att
täcka övriga händelser av väderrelaterade orsaker som gör att renbete inte kan användas.
Föreskrifterna är utskickad på remiss till samebyar och sista remissvar är 12 oktober.
Nämnden har också påbörjat arbetet med att se över nya föreskrifter om ändring av
Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i
samebyarna. Föreskrifterna ses över med anledning av svåra inventeringsförhållande och
regler för utbetalning av rovdjursersättning.
Kansliet bereder en handlingsplan för samhällsplanering och markexploateringar i Sapmi, i
arbetsgruppen sitter förutom kansliet också rennäringsnämndens och näringsnämndens
ordförande, ett arbetsmöte har ägt rum.
Nämnden har antagit en policy för gränser mellan samebyar i Irenmark. I arbetet med
Irenmark är det samebyarna som redovisar sina sedvaneområden. Policyn innebär att det
mellan gränsbestämda byaområden görs en polygon med hjälp av ex. odlingsgräns,
Lappmarkgräns eller kusten inklusive holmar och öar där renbete används. Där det finns
gränsbetstärnda områden ska inte annan sameby redovisa sedvandemarker. Där det inte
finns gränsbestämda områden är det samebyarnas sedvaneområde som ska visas i Irenmark.
Polygonerna ska visa vilken sameby som använder betesområden.
Ett genomgående arbete i Sametinget har varit att arbeta med förvaltningsverktyget och
webbverktyg som visar på rovdjurens predation på ren. Informationsmöten i alla regionen
om hur det fungerar är genomfört och ett stormöte planeras i slutet av året.
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Två möten med Björngruppen har ägt rum, syftet är att se över ersättn:ingar för
björn och :inventer:ingsersättn:ingar. Gruppen diskuterade utifrån dagens
ersättn:ingssystem med arealbaserad ersättning där åretruntmarker ligger till
grund och om dagens :inventer:ing system med dna kan vara underlag till
fördeln:ing av ersättn:ing.

Siunediggi
Sämedigge

Såmiediggie
Saeroied.iglde

Möte med Järvgruppen där syftet är att se över behov av förändrat ersättn:ingssystem för
järv. Svåra :inventer:ingsförhållanden har gjort att :inventer:ing :inte kunnat genomföras i
främst fjällmiljö pga förändrat klimat. Gruppen diskuterade om behov av ett nytt
ersättn:ingssystem men beakt:n:ing av förändrat klimat och svårigheter med lye:inventer:ing.
Inventer:ingsmetodik diskuterades med att :inventer:ing ska kunna genomföras i hela landet.
Möte med Naturvårdsverkets GD Björn Ris:inger där Samet:inget lyfte behovet av
författn:ingsändr:ingar gällande toleransnivåer och samsyn gällande rovdjursförvalt:n::ing.
Sarnet:ingen i Sverige, Norge och Finland har haft ett första möte i Å:nari där en gemensam
linje i rovdjurspolitiken diskuterades. bla hur traditionell kunskap tillvaratas i förvaltningen,
öm, ersättn:ingssystem, inventeringar och toleransnivå. En arbetsgrupp har bildats där
Marita Stinnerbom är utsedd från svensk sida.
En jämställdhetskonferens är genomförd där ca 80 kvinnor deltog,

Kansliet arbetar med rekrytering av en rennäringsjurist för att förstärka
re1märingsavdeln:ingen.

Rennäringsnämnden har haft tre protokollförda möten
Datum
5 april
29 maj
28 sert

Ort
Telefon
Östersund
Östersund

Kommentar
Re1märingsnämnden
Re1märingsnämnden
Rennäringsnämnden
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Övriga möten

S(lme-diggi

Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen
Ort
Kommentar
Stockholm Storslagen fjällmiljö
Stockholm Arbetsmöte Handlings och kommunikationsplan för
samhällsplanering och markexploateringar.
Luleå
27 april
Möte med Björngruppen
Telefon
3maj
Möte angående klimatstrategi
Umeå
Möte med Västerbottens Landshövding angående
4maj
Västerbottens klimatstrategi
Telefon
Möte kulturdepartementet, konsultationsordning
7maj
Plenum
Saxnäs
21-25maj
Östersund Rennäringsnämndens möte
29maj
Östersund Klimatseminarie, SSR Landsmöte
30maj
Östersund Möte med Kulturministern angående jämställdhet
31maj
och exploateringar och rovdjursfrågan. Begäran om
medel till jämlikhetsarbete. Deltagande på SSR
Landsmöte
Östersund Möte med Samebyar som ansökt om paragraf 5
ljuni
inventeringsförhållanden 2017. Deltagande på SSR
Landsmöte.
Kiruna
Mediaträning
4-5 juni
Sjuni
Jokkmokk Möte med Trafikverket, region norr. lnfrastruktm
diskuterades, åtgärder vid järnväg och vägar.
Samarbete mellan trafikverkets samhällsplanerare
och Sametingets samhällsplanerare. Sametingets
utbildning av trafikverkets personal.
Östersund
11 juni
Möte med Ruvhten sijte
12-14juni
Styrelsemöte
Kiruna
14juni
MötemedSGU
Kiruna
18juni
Östersund Möte med Järvgruppen
21 juni
Skypemöte Klimatstrategi
Media och agerande om skogsbränder
Telefon
Juli
13 augusti
Stockholm Vindkraftseminarie
14-15 augusti Stockholm Deltagande på SSR ordförande konferens
27 augusti
Umeå
Arbetsgrupp för klimatstrategi
28 augusti
Östersund Möte med Naturvårdsverkets GD
29-30 augusti Umeå
Arbetsmöte med styrelsen
29 augusti
Umeå
Möte med SSRs styrelsen
1-2 sept
Östersm1d Niejda årsmöte.
1 sept
Östersund Pridefestival.
3 sept
Möte med Livsmedelsverket ang nya föreskrifter om
Kirm1a
renslakt.
Datum
24-25 april
26 april

Sida 3 av4

Såmecligge
Sämiediggie
Saemiediglde

Bilaga

X

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

2018-10-03
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Såmiediggie
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20 sept

Anari

21 sept
28 sept

Anåri
Östersund

Minisenrinarie om rovdjur och fortsatt samverkan
mellan länderna
Observatör på SPR styrelsemöte
Rennäringsnämndsmöte

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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Redovisning av verksamheten i Samefonden 2018-04-01- 2018-09-30
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 Stockholm 28 maj 2018 och ett
telefonmöte 12 juni 2018.
Styrelsen har haft ett möte med tjänstemän på Näringsdepartementet i Stockholm 28 maj
2018 för genomgång av utkast till utredningen om Samefonden. Utredningen görs på
uppdrag av Näringsdepartementet. Styrelsen för Samefonden har fått lämna in önskemål på
områden som styrelsen anser behöver utredas eller förtydligas rörande Samefonden.
Styrelsen har på möten behandlat ärenden om verksamhetsberättelse för Samefonden,
bokslut 2017, Samefondens lån och beslutat om ansökningar. Under perioden har inga
ansökningar om bidrag beviljats.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden

Sameskols1yrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2018-09-30
SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 3 april fram till och med den 28 september 2018.
Protokollförda möten
Under perioden har nämnden för Sameskolstyrelsen haft sju protokollförda möten.

8 april
Telefonsammanträde

Rekrytering skolchef
Gällande rekryteringsföretag och offerter.

16 april
Telefonsammanträde

Rekrytering skolchef samt kommande nämndmöte
Arbetande ordförande har begärt in offerter från rekryteringfirmor
enligt lagen om offentlig upphandling. Beslut angående
rekryteringsföretag och rekryteringsgrupp. Samt
ändring av datum gällande kommande nämndmöte i Dearna.

28-30 maj
Dearna

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Deama. Några av ärendena under
mötesdagarna var bland annat hur nämnden ska arbeta vidare
med tillsättning av en ny skolchef. Val av dataskyddsombud
gjordes enligt GDPR. Beredning av myndighetsdialog i juni samt
revisionsberättelse för Sameskolstyrelsen 2017.

20juni
Telefonsammanträde

Rekrytering skolchef
Beslut om kandidater. Rekryteringskonsult deltar och informerar
om tester som kandidater har gjort.

1 juli
Telefonsammanträde

Rekrytering skolchef
Rekryteringskonsulten har talat med kandidaternas referenser.
Information gällande detta ges till nämnden.

2 juli
Telefonsammanträde

Rekrytering skolchef
Beslut om skolchefstjänsten.

21 augusti
Per capsulam

Behörig firmatecknare
Beslut om behöriga firmatecknare för myndigheten.

26-27 september
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkåmåhkke. Första nämndmötet med
nytillsatta skolchefen.
Under mötesdagarna informerades nämnden om elevers resultat
på nationella prov samt uppföljning av elevers och övriga
verksamheters resultat. Information om skolinspektionens
inspektionsbeslut gavs nämnden. Information om vilka
kommuner som ansökt och beviljats bidrag till integrerad samisk
undervisning. Nämnden fastställde även prioriterade områden
inomSamS.

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2018-09-30
SAMESKOLSTYRELSEN

Övrigt
11 juni
Stockholm

Myndighetsdialog, möte med ESV och Riksrevisionen
Årliga myndighetsdialogen med utbildningsdepartementet
Samtal kring kommande budgetår, resultatbedömning, ekonomisk
uppföljning, myndighetens uppnådda resultat,
verksamhetsutveckling och samverkan.
På mötet med ESV diskuterades dess uppdrag gällande granskning
av SamS ekonomi.

27 juni
Jåbkåmåhkke

Skolinspektionen
Möte med skolinspektionen gällande beslut efter inspektion på
sameskolor, förskolor samt huvudman.

2juli
Telefonsammanträde

MBL § 11 Fackförhandling
Förhandling gällande skolchefsrekrytering.

6 augusti

Skolchefens första dag
Nya skolchefen, AnnaKarin Länta, startar sin anställning. Hon
har en provanställning på 6 månader och en tidsbegränsad
anställning på 3 år.

27 augusti
Staare

Samtalsforum Sametingets språkcentrum
Ordförande, Johanna Njaita, deltar på Sametinget språkcentrums
samtalsforum tillsammans med förvaltningskommuner.
Information gällande Sameskolstyrelsen, integrerade samisk
Undervisning, språkbad samt fjärrunderundervisning ges.
Diskussion kring språkbad är även en punkt på dagordningen.

30 augusti
Jåhkåmåhkke

MötemedESV
ESV på besök i Jåhkåmåhkke för att insamla underlag till
granskuingsrapporten som ska vara klar den sista oktober 2018.

31 augusti

Avslutar uppdrag som arbetande nämndordförande
Johanna Njaita avslutar sitt uppdrag som arbetande
nämndordförande och återgår till sitt uppdrag som enbart
nämndordförande inom Sameskolstyrelsen.

28 september
Umeå

Samråd med sko/verket och Sami allaskuvla
Information och diskussion gällande skolverkets satsning på
knrser för att höja kompetensen och behörigheten för samiska
lärare. Deltagande på mötet var skolchef AnnaKarin Länta och
ordförande Johanna Njaita.

Undertecknat

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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'Såmediggi

Sämedig'gC
Säntledlggie
Saemiedigkie

Rapport till plenum för Språknämnden för period 2018-04-21-09-30
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Anne M Kuhmunen
Åsa Blind
Agneta Rirnpi
Krilike Kristina N ordling

Ersättare:
Mariaime Lörstrand
FiaKaddik
Britt Sp arrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

Såmi Giellagaldu
Regeringen har beviljat genom beslut 2018-04-19 en miljon kronor i bidrag till Sametinget för
att tillsammans med sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättande av en struktur
för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar att bedriva språkvård, ge
råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer. Bidraget ska aiwändas till de
kostnader Sametinget har för Såmi Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen har
genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellaga.Idus verksamhet.
Språknämnden har beslutat att ha språkkonsulenter kvar i samnordiskt språkarbete med
fokus på normering och språkvård och fortsatt arbete med språksektioner, att prioritera
arbetet med pitesainiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesainisk
språkhandbok

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram - Insatser genomgång och prioritering
Språknämnden har påbörjat en genomgång av insatserna i det språkpolitiska
handlfr1gsprogranunet. Syftet är att planera åtgärder samt göra en prioritering av insatserna.

Sarnrådsmöte angående minoritetspolitiska frågor med samebyar, sameföreningar,
organisationer och partier.
Sametinget arrangerade den 15-16 maj ett samrådsmöte angående rninoritetspolitiska frågor
i Sollentuna. Inbjudna var företrädare för samebyar, sameföreningar, organisationer och
partier i plenum och syftet med mötet var att inhämta synpunkter och föra en dialog
angående rninoritetspolitiska frågor.
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Vice styrelseordförande tillika ordförande i språknämnden presenterade
Sametingets språkpolitiska arbete och särskilt arbetet med att etablera en samisk
språklag, se bilaga. Språknämndens närvarande ledamöter ledde grupparbeten om
språklagen.

Såmediggl
Såmedigge
Sårniediggie
Saemiediglde

Kulturdepartementet informerade om regeringens aktuella arbete inom rninoritetspolitiken.
Sametingets personal presenterade det arbete som görs av myndigheten inom språkområdet.

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

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

2019 Internationellt år för urfolksspråk
UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Siipmis insatser inom språkåret. Sametingets styrelse har
beslutat att uppdra till språknämnden att föreslå aktiviteter inom ramen för språkåret.

Utredning om språkcentrum
Regeringen har i juni uppdragit åt Sametinget att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språk Sametinget ska
samråda med samiska civilsarnhällesorganisationer och inhämta synpunkter från berörda
myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast 29
mars2018.

Språknämndens sammanträden
Datum
14 maj
18 juni
11-12 sept

Ort
Sollentuna
Giron
Jåhkkåmåhkke

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 19-27
Språknärnndsmöte, §§ 28-34
Språknärnndsmöte, §§ 35-44
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Sämiediggie
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Datum
llmaj

15-16 maj

28maj
30maj
7juni
19 juni
27juni
3 juli
18 sept

28 sept

Kommentar
Svanstein
Deltagande och hälsningsanförande på
Saminuoras årsmöte
Deltagande och presentation på samrådsmöte
Sollentuna
angående minoritetspolitiska frågor med
samebyar, sameföreningar, organisationer och
partier.
Myndighetsdialog med kulturdepartementet.
Stockholm
Samrådsmöte med SSR:s styrelse
Staare
Samråd med kulturdepartementet om
Stockholm
minoritetspolitiken.
Jåhkkåmåhkke Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Samråd med kulturdepartementet om
Stockholm
minoritetspolitiken
Möte med Härjedalens kommun och samisk
Funäsdalen
föräldragrupp om samisk förskola
Samråd med ISOF om bla. ISOF:s uppdrag om
Stockholm
språkcentrum, medel till revitaliering av samiska,
Sametingets ortnamnsuppdrag, det gemensamma
arldvuppdraget, arbetet med UNESCO:s
konvetion om inunateriella kulturarv
Samrådsmöte med Skolverket om satsning på
Ubmeje
lärarutbildningar
Ort

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Sametingets Ungdomsråds redovisning till plenum i november 2018
Ledamot

Ersättare

Anja Fjellgren Walkeapää, ordf.
JuliaOmma
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Karen- Ann Hurri
Johan Andersson
Nils- Johan Rannerud
Jon Isak Byström Vanvreten
Julia Wahlberg

Regeringskansli
Sedan nuvarande ungdomsråd tillsattes har vi haft som mål att besöka regeringskansliet. Detta
har inte gått i lås, av oklara anledningar. Varför vi tycker det är viktigt med en resa till
regeringskansliet är dels på grund av att det är viktigt att knyta kontakter på kanslierna, men
också för att svara på PM inlämnade av tidigare ungdomsråd. Samt att överlämna ett eget PM
rörande exploateringar och rovdjur i renskötselområdet.
SPR-N
Sverige har ordförandeskapet. Ännu har inget större arbete inletts förutom ett första möte i
maj i Karasjok. Finland sammankallade till ett möte angående ungdomskonferensen som ska
hållas 2019. Tanken var att Sverige och Finland skulle arrangera den tillsammans. Efter
överläggningar fattades beslutet att Finland arrangerar ungdomskonferensen när Finland tar
över ordförandeskapet i SPR-N.
Öka kunskapen om samer
Ungdomsrådet tycker att öka kunskapen om samer och samtidigt minska rasism går hand i
hand. Vi hade själva gärna startat ett projekt kring detta. Då vår budget inte ger oss de
möjligheterna ingår vi gärna i befintliga projekt med Sametingets övriga nämnder.
Mer inflytande i Sametinget
För tillfället är ungdomsrådet enig om att vi som råd blir minimalt tillfrågade i olika frågor
som vi anser berör oss. Vi reflekterar och funderar över vår roll i Sametinget. SPR har
styrelsebeslut på att de ska öka unga samers inflytande, det är en sak som vi i ungdomsrådet
anser att svenska Sametinget också borde göra.
Samarbeten
Två samiska ungdornsorganisationer/förbund har ställt sig positiva till att ingå i olika
samarbeten och projekt med ungdomsrådet. Det finns endast ett stort hinder och det är att
ungdomsrådet som ett politiskt organ inte kan äska pengar för projekt. Detta är ett problem.
Sammanträden
30-31 augusti 2018 Luleå

SÅMEDIGGI I SAMETINGET
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Valnämndens redovisning till plenum 13-15 november 2018
V alnämndens redovisning omfattar tiden från den 7 april fram till och med den 28 september 2018.

Valnärrmden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget1
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 Boinan, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Marianne Marainen
Peter Holmqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesamerna

Sammanträden
Valnärrmden har under den redovisade perioden haft tre protokollförda möten; 22 maj i
Saxnäs, 29-30 augusti i Luleå, 19-20 september i Enare och 28 september via telefon.
Ändringar i sametingslagen
Valnärrmden redovisar den 20 september 2018 i promemorian Ändringar i bestämmelserna om
val till Sametinget förslag till enklare röstningsförfarande, bl.a.
förtidsröstningsmöjligheter/ambulerande röstrnottagning och möjlighet att förenkla
brevröstningsförfarandet. Valnärrmden föreslår också en återgång till att Sametinget
ansvarar för röstrnottagnlng, rösträkning och mandatfördelning och att Sametingets
valnärrmd prövar ärenden om upptagande i sameröstlängden. Jämförelse med
valförfarandet vid svenska val och vid val för sametingen i Norge och Finland har gjorts. I
promemorian lämnas förslag till ändringar av sametingslagens kapitel 3.
Samordning av sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige
I Samiskt parlamentariskt råd (SPR) har sametinget i Sverige aktualiserat behovet av en
översyn av möjligheterna att samordna sametingsvalen i Finland, Sverige och Norge.
Samiskt parlamentariskt råds styrelse har beslutat (sak 45/2018)
• att tillsätta en arbetsgrupp bestående av tre ledamöter från respektive sametings
valnärrmder,
• att i arbetsgruppen ingår Antti Aikio, valnämndens sekreterare (Finland), Piera Heaika
Muotka, sametingsledamot (Norge) och Per Mikael Utsi, valnämndens ordförande
(Sverige),
• att sammankallande är Per Mikael Utsi,
• att delredovisning ska lärrmas till SPR:s styrelse vid årsskiftet 2018-2019, och
1

Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder beslutad av plenum 20121023-26, 15 §
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• att redovisning ska lämnas till SPR:s styrelse för att sen vidarebefordras till SPR:s
rådsmöte hösten 2019.
Valnämnden har haft ett möte med de andra sametingens valnämnder och valhandläggare
den 19 augusti 2018 i Enare. Den 20 augusti 2018 hölls ett miniseminarium i samband med
SPR:s styrelsesammanträde i Enare, där valbestämmelserna för respektive sameting
presenterades och diskuterades.
Nyanmälningar till sarueröstlängden
I sameröstlängden ska tas upp den same som anmäler sig till valnämnden och på den
samiska valdagen fyllt eller fyller 18 år. 2
Valnämnden har reviderat blanketten för att anmäla sig till röstlängden (bilaga);
blankett https://www.sametinget.se/1066, /1067, /1068 och /1069 eller
digitalt https://www.sametinget.se/123011, /123024, /123026 och /123028).
Information inför sametingsvalet 2021
Valnämnden avser att nästa år starta upp med informationsturne/informationsträffar/
annonsering inför sametingsvalet 2021, bl.a. information om sista dag för att anmäla sig till
sarneröstlängden, tillvägagångssätt och att barn till redan registrerade föräldrar också måste
anmäla sig.

Per Mikael Utsi

2

Sametingslag (1992:1433) 3 kap. 3 §
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••••
Digital anmälan till
röstlängden
9m du har Bank-ID kan du använda vårt digitala formulär
för att anmäla dig till Sametingets röstlängd. Formuläret
finns även på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska
(klicka på flaggorna uppe till höger). Sista ansökningsdag
för att kunna rösta i valet 2021 är den 20 oli:ober 2020.

Mina personuppgifter
.Fö1nanm*
Efte1nam.nii.

Personnummer•
Telefonnummer•
Adress•

L_=--=·= = = = = = = : ]

C

Postnummer & ort•
E-post*
Jag är same•
Jag talar samiska•

. Ja

· Nej

.,_ Ja

Nej

om du inte är svensk medborgare måste du även fylla i nedanstående fält:

L
Folkbokförd i SVelige L
sedan år
Medborgarskap - om
annat än svensk1

------------3

Mina föräldrar som har
haft samiska som språk i
hemmet
Minst en förälder måste anges. Alla uppgifter för denne ska fyllas i.
Förälder i
Förnamn•
Efternamn (före
och efter
giftennål)*

__]

Hemort och
hemkommun•

--------------------~

Personnummer"
Födelsekommun

eller-för.samling*

----------~------·----------·

Talar/talade
samiska:*

Ja

Nej

Upptagen i
röstlängden•

Ja

Nej

Förälder2

Förnamn
Efternamn {före [
och efter giftermål)

Personnummer

[__________ !
1·-----j

Födelsekommun

/

Hemort och
hemkommun

___j

eller -för.samling
Talar/talade
samiska:

. Ja

· Nej

Upptagen i
röstlängden

Ja

Nej

4

Mina far- eller morföräldrar
som har haft samiska som
språk i hemmet
Minst en far- eller morförälder måste anges. Tips! Uppgifter -0m vederbörandekan
fmnas hos riksarkivetse, Umeå universitet - cedar.umu.se eller i S\•eriges dödbok.
mormor

Far-/morförälder

U morfar

'"-'' farmor

· • farfar

1•

Förnamn•
Efternamn (före

[

:::::===========~==========~

--~--]

och efter
giftermål)*
Hemortoi:h
henikommun•

L . ~---·

l

Personnummer
·eller
födelsedatum*
Födelsekommun r~
eller-församling* L __ _ _
Talarftalade
samiska:*

Far-/morförälder 2

Förnamn
:E;fternamn (före
och efter giftermål)
Hemort och
hemkommun
Personnummer
ellerfödelsedatum
Födelsekommun
eller -försaillling
Talarftalade
samiska:

Ja

•. ·

morfar

mormor

farmor

farfar

~r::'::::==================================
L.
-----------·[___________
'-""""-'--'--'--~~--~-

l

[cc__''- - - - - - ' - - - ' - - - - ]

., Ja

Nej

5

Mina far- eller
morföräldrars föräldrar
som har haft samiska som
språk i hemmet
Minst en far- eller morförälders förälder som ha.i't samiska som språk i hemmet om
ingen i tidigare generationer har varit samisktalande. Tips! Uppgifter om
vederbörande kan finnas hos riksarkivet.se, Umeå uniwrsitet-oolar.umu.se eller!
Sveriges dödbok.
· · mormor

Förälder till

· morfar

· .· farmor

· farfar

J

Förnamn

I

Efternamn (före
och efter giftermål) ·
Hemort och
hemkommun

Personnummer
(
eller födelsedatum - - - -

·-------------· ----

Födelsekommun
eller -församling
Talar/talade
santlska:

Ja

Förälder till

mormor

Nej

· morfar

farmor

farfar

Förnamn

______J

Efternamn (före j
och efter giftermål)
Hemortoch
hemkommun

---j

---------------

J

Personnummer
[
eller födelsedatum - - - - - - - ·
Födelsekommun
eller -församling
Talar/talade
samiska:

------·--·------------Ja

Nej
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INTERPELLASUVDNA I
INTERPELLATION

Samedikki dievascoahkkin skabmamanu 13-16 beivviid
Sametingets plenum 13-16 november

1.

Lars Jon Allas
- Samefoanda ja rudaid hålddaseapmi/
Om Samefonden och förvaltning av medel

Siri Persson
Från:
Ski ckat:

Till:
Kopia:

Ämne:

Emma Stålnacke för Kansli
den 2 oktober 2018 12:06
Siri Persson; Per-Olof Nutti; Marita Stinnerbom
Peter Engström; Anja Taube
VB: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28 Interpellation

Dnr 1.1.7-2018-1135

/Emma
Från: Siri Persson
Skickat: den 2 oktober 2018 12:00
Till: Kansli <ka nsli@sarnetinget.se>
Ämne: VB: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28 Interpellation

Från: Siri Persson
Skickat: den 2 oktober 201811:24
Till: Siri Persson <siri.persson@sametinget.se>
Ämne: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28

Interpellation

Till
Sametinget styrelseordilirande och ordförande i rennäringsnämnden
Om Samefonden och förvaltning av medel.
Samefonden grundades för att rennäringen skulle få och ha möjligheter till ekonomiska utveckling av
rennäringen.
Ekonomiska tmderlaget för samefonden bö1jades med avsättning av skogar i södra renskötselområdet till
fondens framtida inkomster genom årlig avkastning av dessa skogar.
Senm-e beslutade samiska överheten att avsätta viss del av ersättningar för intångsersättningar, ilir a.renden av
marker, fiske och jakt upplåter ovanför odlinggräsen och på renbetesfjällen som orsakades av skador och
inträng på dessa områden till sarnefonden.
Nu för tiden avsätter regeringen en del medel till samefonden, som sedan skall fördelas till olika ändamål men
med regeringens reglering och på det sättet styr staten över hela samefondens ekonomiska politik.
Samefondens tillkomst och ändamål var från början och som är juridisk även bindande idag, att tillföra
rennäring ekonomiska möjligheterna till utveckling och säkerställa konkurrens jämställdhet med regionala
intrång av renbetesmarker.
Den historiska förvaltning av sarnefonden har varit tmder statens självutnämnda förvaltare.
Nu har Sametinget fått av regeringen möjlighet att föreslå styrelsen till samefonden, som beslutar om fondens
förvaltningen med olika föreskrifter.
Nu fördelas samefondens medel till alla olika projekt som bidrag utan anknytning till rennäring, som jag och
många med mig anser är helt fel.
Samefondens principer är och har vad.t att neka ekonomiska stöd till rennäringen.
[Sida)

Mina funderingar och fråga är. Har Sametinget med nuvarande "rennärings vänliga" ledning, politisk visioner
om någon ändring av den gällande politik för förvaltning och utdelning av medel från samefonden till det
ursprungliga ändamål.

I

Lars Jon Allas .1
Sametingsledanfot och ledamot i samefondens styrelse för Guovssonasti.

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.

[Sida)

Dnr 1.1.7-2018-1135

Emma Stålnacke
Från:
Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:

Emma Stålnacke för Kansli
den 2 oktober 2018 12:06
Siri Persson; Per-Olof Nutti; Marita Stinnerbom
Peter Engström; Anja Taube
VB: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28 Interpellation

Dnr 1.1. 7-2018-1135
/Emma
Från: Siri Persson

Skickat: den 2 oktober 2018 12:00
Till: Kansli <kansli@sametinget.se>
Ämne: VB: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28 Interpellation

Från: Siri Persson
Skickat: den 2 oktober 2018 11:24
Till: Siri Persson <siri. persson@sametinget.se>
Ämne: Vb sms från Lars Jon Allas 2018-10-02, kl 10.28

Interpellation
Till
Sametinget styrelseordförande och ordförande i rennäringsnämnden
Om Samefonden och förvaltning av medel.
Samefonden grundades för att rennäringen skulle få och ha möjligheter till ekonomiska utveckling av
rennäringen.
Ekonomiska underlaget för samefonden börjades med avsättning av skogar i södra renskötselområdet till
fondens framtida inkomster genom årlig avkastning av dessa skogar.
Senare beslutade samiska överheten att avsätta viss del av ersättningar för intångsersättningar, för arenden
av marker, fiske och jakt upplåter ovanför odlinggräsen och på renbetesfjällen som orsakades av skador och
intrång på dessa områden till samefonden.
Nu för tiden avsätter regeringen en del medel till samefonden, som sedan skall fördelas till olika ändamål
men med regeringens reglering och på det sättet styr staten över hela samefondens ekonomiska politik.
Samefondens tillkomst och ändamål var från böijan och som är juridisk även bindande idag, att tillföra
rennäring ekonomiska möjligheterna till utveckling och säkerställa konkurrens jämställdhet med regionala
intrång av renbetesmarker.
Den historiska förvaltning av samefonden har varit under statens självutnämnda förvaltare.
Nu har Sametinget fått av regeringen möjlighet att föreslå styrelsen till samefonden, som beslutar om
fondens förvaltningen med olika föreskrifter.
Nu fördelas samefondens medel till alla olika projekt som bidrag utan anknytning till rennäring, som jag
och många med mig anser är helt fel.
Samefondens principer är och har varit att neka ekonomiska stöd till re1märingen.
Mina funderingar och fråga är. Har Sametinget med nuvarande "rennärings vänliga" ledning, politisk

visioner om någon ändring av den gällande politik för förvaltning och utdelning av medel från samefonden
till det ursprungliga ändamål.
Lars Jon Allas
Sametings ledamot och ledamot i samefondens styrelse för Guovssonasti.

Skickat från n1in Sa1nsung Galaxy-stnartphone.

2

Vastadus interpellasuvdnii

Boazoealahusmearradus reglere Samefoandda
Samefoandda doaibmacilgehusat cajehit ahte ruhtajuolludusat Kulturlavdegoddai sahttetjuolluduvvot
ieza doaimmaide go dusse boazodollui. Mudui lea boazodoallorusttegatja ratit stuora
juolluduspoasttat.
Samefoanda ii juollut rudaid njuolga organisasuvnnaide ja kultuvrii, muhto cujuha Kulturlavdegoddai.
Maiddai dala Boazoealahusmearradus cealka ahte nu galga leat.
Visuvdna lea ahte oazfot iesmearrideam i dain assiin mat gusket sam i albmogii, ja maiddai
Samefoandda badjel.

lnterpellationssvar

Rennäringsförordningen reglerar Samefonden
Samefondens tidigare verksam hets berättelser visar att tilldelade medlen till Kulturnämnden kan
fördelas till annat än renskötsel. Annars är renskötselanläggningar och vägar en stor post.
Samefonden beviljar inte medel direkt till organisationer och kultur, utan hänvisar till Kulturnämnden.
Idag är det också inskrivet i Rennäringsförordningen att det är så det ska fungera.
Visionen är att få självbestämmande över frågor som berör samiska folket så även över Samefonden.

Dearvvuodat/Med vänliga hälsningar
Ella Nilsa Biete Ber Ovlla
Per OlofNutti
Presideanta.Såmedikki Stivrasågadoalli/Styrelseordförande

Såmcdjggi
Sårnedlggc
Såmiediggie
Sacmiedigkic

Ekonomiska
förmåner för
förtroendevalda i
Sametinget
Besl utad av Plenum (Dnr xxxx-2018-xxx).

Datum för beslut

16 november

2018

,. .,~

.
\&
i
'#,,,.,,
~

Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

Styrdokument
Dokumenttyp

Regler

Beslutad av

Plenum 2018-11-XX, § YY

Dokumentansvarig

Kanslichefen

Reviderad

Generella bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa regler är Sametingets beslut om grunderna för ekonomiska förmåner till Sametingets
förtroendevalda.
Reglerna tillämpas på ledamöter och ersättare i Sametinget och personer som har utsetts av
Sametinget eller av Sametingets styrelse till ett förtroendeuppdrag inom Sametinget eller i
externt organ.
Om det för uppdrag i externt organ är särskilt stadgat om ersättning i det organet tillämpas
istället de reglerna. Sametingets regler tillämpas heller inte om den fortroendevalde uppbär
ersättning för uppdraget på något annat sätt.

§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan endast utgå i form av:
- årsarvode
- sammanträdes- och förrättningsarvode
- ersättning för förlorad pensionsförmån
- ersättning för barntillsyn
- ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader
- resekostnadsersättning och traktamente
Förtroendevald äger inte rätt till särskild ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlust i
egen rörelse om sådan uppkommer till följd av förtroendeuppdraget.

Ersättningsbelopp och särskilda bestämmelser
§ 3 Årsarvode
Ett årsarvode enligt dessa regler består av det för året av regeringen fastställda
inkomstbasbeloppet enligt 58 kap 27-28 §§ Socialförsäkringsbalken (2010:110) multiplicerat
med de antal månader eller den faktor som Sametinget har bestämt gäller för ett visst
förtroendeuppdrag.

§ 4 Särskilda bestämmelser om årsarvoden
Årsarvoden utgår till förtroendevalda funktioner enligt följande:
Sametingets ordförande
Sametingets styrelseordförande

2 inkomstbasbelopp per år
1 inkomstbasbelopp per månad

Ordförande i Sametingets nämnd
Ledamot i Sametingets styrelse

1,5 inkomstbasbelopp per år
0,4 inkomstbasbelopp per månad

Ordförande i kommitte, inkl SPR

0,5 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i valberedningen

0,2 inkomstbasbelopp per år

Ordförande i styrkommitte (EU)

0,1 inkomstbasbelopp per år

Arvode utgår endast om protokollfört sammanträde hållits under året.
Om uppdraget inte löper under helt år eller hel månad utgår ersäth1ing med den andel som
motsvaras av uppdragets längd dividerat med helt år eller hel månad.
För förtroendevald med årsarvode som varit förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en
tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i motsvarande mån. Sametingets
styrelse prövar om omfattningen av förhindret motiverar minskning av arvodet, hur mycket
arvodet ska minskas och för vilken tid i så fall minskningen ska ske.

§ 5 Sammanträdes- och förrättningsarvode
Ett dagsarvode uppgår till 1 650 kr. Arvode per timma utgörs av 1/9-del av dagsarvodet
avrundat till närmaste övre femtal. För telefonmöte utgår halvt dagsarvode.
Påbörjad timme räknas som hel arvoderad timme, lunchtid inräknas inte i
sammanträdestiden.

§ 6 Särskilda bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvode
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som kallats att
närvara för Sametingets räkning har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i dessa
bestämmelser för:
- Sammanträden för Sametinget i plenum, presidium, styrelse och annan nämnd.
- Beredningar i presidium, styrelse och annan nämnd.
- Ordförandemöten och partiföreträdarmöten, efter kallelse av styrelsen eller presidiet.
- Sammanträden i utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper efter
förordnande och beslut av styrelsen eller annan nämnd.
- Partigruppsmöten som hålls i anslutning till Sametingets sammanträde i plenum.
- Konferenser, informationsmöten, studiebesök, kurser eller liknande som presidium,
styrelse eller annan nämnd beslutar om.
Arvode utgår endast för protokollförda sammanträden. Vid förrättningar där protokoll inte
förs krävs för ersättning att beslut om att delta fattats av ordföranden för det organ för vilket
uppdraget utförs.

§ 7 Sammanträdes- och förrättningsarvode i andra särskilda fall
För förtroendevald, vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer, utgår inte något
sammanträdes- eller förrättningsarvode.
Förtroendevald som uppbär årsarvode för sitt ordförandeskap i Sametinget eller i någon av
Sametingets nämnder (dock inte styrelsen) äger rätt till sammanträdes- och
förrättningsarvode även för sammanträden och förrättningar i det organ som årsarvodet
hänför sig till.
För förtroendevald med annat årsarvode utgår inget sammanträdes- eller förrättningsarvode
för sammanträden och förrättningar som föranleds av den uppgift och det uppdrag som
följer av årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte utgör 40 procent av heltid eller mer, som uppbär
årsarvode äger dock rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode för sammanträden och
förrättningar som inte anses föranledda av den uppgift och det uppdrag som följer av
årsarvodet.
Förtroendevald, vars uppdrag inte är på heltid äger dock, trots det ovan stadgade, rätt till
sammanträdesarvode för sammanträden för Sametinget i plenum.

§ 8 Ersättning för förlorad pensionsförmån
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår ersättning för
förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår genom att Sametinget erlägger en årlig avgift
till en pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften får vara högst 14 procent av
årsarvodet före avdrag för skatt.

§ 9 Särskilda bestämmelser om ersättning för förlorad pensionsförmån
Pensionsförsäkring upphandlas och tecknas enligt de regler som gäller för inköp i
Sametinget.

§ 10 Ersättning för barntillsyn
Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för styrkt kostnad för barntillsyn med högst
1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.

§ 11 Särskilda bestämmelser om ersättning för barntillsyn
Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som
uppkommer när uppdraget fullgörs.
Rätt till sådan ersättning kan föreligga såväl när uppdraget utförs på hemorten som när
uppdraget utförs på annan ort i Finland, Norge eller Sverige och därför föranleder att någon
genom den förtroendevaldes försorg följer med och utövar barntillsyn under den
förtroendevaldes tjänstgöringstid.
Rätt till ersättning gäller för barn som normalt vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret fyller högst 11 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning betalas även för
tillsyn av barn som är äldre.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende
med undantag för förtroendevald vars barn ännu inte uppnått en ålder av ett år. Ersättning
betalas heller inte för den ordinarie tid som barnet vistas i kommunal eller annan
barnomsorg.
Om uppdraget för den förtroendevalde föranleder övernattning på annan ort än hemorten
omfattar ersättningen även resa, kost och logi för den som anlitas för barntillsyn.
Barntillsynen organiseras av den förtroendevalde.
För förtroendevald vars uppdrag är 40 procent av heltid eller mer utgår inte ersättning för
barntillsyn.

§ 12 Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för särskilda kostnader
Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för styrkta särskilda kostnader
med högst 1 200 kr per dag eller 150 kr per timme.

§ 13 Särskilda bestämmelser om ersättning för förtroendevald med funktionsnedsättning
Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de särskilda kostnader
som föranleds av uppdraget. I det ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande, om utgifterna inte ersätts på annat sätt.
§ 14 Ersättning för resekostnad och traktamente
För resdag utgår helt sammanträdesarvode om restiden överstiger fyra timmar. För annan
restid som överstiger en timme utgår halvt sammanträdesarvode. Resekostnadsersättning
och traktamente utgår enligt det avtal som gäller för Sametingets anställda.

Övriga bestämmelser
§ 15 Begäran om ersättning
En begäran om ersättning enligt dessa bestämmelser lämnas på särskild blankett. En sådan
begäran ska framställas senast inom tre månader från dagen för det sammanträde eller
motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

§ 16 Utbetalning av ersättning
Ordförandearvode, med undantag av styrelseordförandens arvode, utbetalas två gånger per
år. Övriga ekonomiska förmåner utbetalas en gång per månad.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs ytterst av Sametingets styrelse.
§ 18 Ändring av reglerna om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Dessa regler kan ändras av Sametinget (i plenum).

Dessa regler gäller omedelbart och upphäver Sametingets förordning om resor och
ersättningar för förtroendevalda i Sametinget (1993-12-16, § 43).

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Kommentarer och förklaringar utifrån styrdokumentet Förordning om resor och

ersättningar för förtroendevalda i Sametinget till förslaget till Ekonomiska förmåner för
förtroendevalda i Sametinget (nedan benämnt förslaget).
§ 1 Beställning av resa och logi
Bestämmelsen överförs inte till det nya styrdokumentet. Sametinget i plenum kan inte
föreskriva vad som åligger kanslichefen, det är styrelsens uppgift.
§ 2 Resa till Sametingets plenum-, styrelse- och kommittemöten
Första, andra och femte stycket behövs inte genom införandet av§ 16 i förslaget.
Tredje stycket om barntillsyn överförs till förslaget, dock inte i särskild bilaga. I stället för att
hänvisa till praxis i fråga om resa, kost och logi mm för den som utför barntillsynen stadgas
rätten till denna ersättning i förslaget. Därutöver anges också i förslaget en timmersättning.
Fjärde stycket reglerar tjänstemännens anställningsförhållanden och överförs inte till
förslaget.
§ 3 Resor till övriga förrättningar
Bestämmelsen överförs inte till förslaget.
§ 4 Tillämpningsområde
Bestämmelsen överförs, behåller samma rubrik och utvecklas i § 1 i förslaget.
§ 5 Ersättningsformer
Bestämmelsen överförs, behåller samma rubrik och utvecklas i§ 2 i förslaget. Nya
ersättningsformer är ersäth1ing för förlorad pensionsförmån och ersättning till
funktionshindrad. Uppräkningen av ersätmingsformer i § 2 i förslaget är uttömmande.
§ 6 Ersättningarnas storlek
I förslaget hanteras varje ersätmingsform för sig där också ersäth1ingens storlek anges.
§ 7 Årsarvoden
I förslaget hänvisas inte till någon bilaga. I sak överförs bestämmelserna till förslaget, men
vad som gäller för sammanträdesarvoden för förtroendevalda med årsarvode förtydligas.

§ 8 Sammanträden
I förslaget införs en katalog på ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar, se § 6
i förslaget. Protokollkravet överförs.

§ 9 Sammanträdesarvoden
De belopp som finns i bilaga 1 överförs i förslaget.

§ 10 Resekostnadsersättning
Första stycket överförs. Andra och tredje stycket överförs inte och således heller inte bilaga 2
som reglerar traktamenten mm. I förslaget anges istället att traktamente mm utgår enligt
vad som gäller för Sametingets anställda, se förslaget § 14.

§ 11 Förrättning
Bestämmelsens innehåll överförs i sak men i ändrad form, se § 6 i förslaget.

§ 12 Förrättningsersättning
Bestämmelsen överförs och hanteras i förslaget tillsammans med sammanträdesarvodet.

§ 13 Partigruppsmöten
Första stycket överförs till förslaget. Andra stycket överförs inte, eftersom det inte funnits
behov av att tillämpa en sådan redovisningsskyldighet.

§ 14 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Bestämmelsen överförs i annan form, vilka ersättningsformer som finns framgår av § 2 i
förslaget, ersättningsformer.

§ 15 Särskilda arbetsförhållanden - egen företagare
Bestämmelsen överförs i annan form, vilka ersättningsformer som finns framgår av § 2 i
förslaget, ersättningsformer.

§ 16 Begäran om ersättning
Bestämmelsen överförs och ändras från ett år till tre månader, se § 15 förslaget.

§ 17 Tolkning av bestämmelser
Bestämmelsen överförs men i ändrad form, se§ 17 förslaget. Sametinget i plenum kan inte
föreskriva vad som åligger kanslichefen, det är styrelsens uppgift. Sametinget bör överväga
att införa ett särskilt organ som prövar frågor om arvoden och eventuellt andra villkor och
förhållanden för de förtroendevalda. I avvaktan på ett sådant organ föreskrivs istället att
frågor om tolkning och tillämpning ytterst prövas av Sametingets styrelse. Den mer
"vardagliga" prövningen och tillämpningen faller dock under kanslichefen ändå inom

ramen för att verkställa utbetalningarna av arvoden mm. Förändringen torde därför inte
medföra någon större förändring mot tidigare.

§ 18 Utbetalning
Bestämmelsen överförs, se § 16 förslaget.

§ 19 Ersättning för ersättare
Bestämmelsen överförs i annan form till förslaget, se § 6 i förslaget, Särskilda bestämmelser om
sammanträdes- och förrättningsarvode.

§ 20 Ändring av förordning
Bestämmelsen överförs, se§ 18 i förslaget.

§ 21 Ändring av bilagor
Bestämmelsen överförs inte, i förslaget kommer hela beslutkompetensen för ekonomiska
förmåner att tillfalla Sametinget (i plenum).

Bilaga 1
I förslaget utgår bilagan, ersättningsbeloppen anges i förslaget vid respektive
ersättningsform.

Bilaga 2
I förslaget utgår bilagan, i förslaget stadgas i § 14 Ersättning fdr resekostnad och traktamente att
resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt det avtal som gäller för Sametingets
anställda.

Bilaga 3
I förslaget utgår bilagan, bestämmelserna överförs till§ 11 i förslaget. Den regelskrivning
som direkt riktats mot kansliet eller kanslichefen har tagits bort, se ovan § 1 och § 17.

Motförslag, Tilläggsförslag, Ändringsförslag
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