Samediggi
Sfutedigge
Saemiediglci.e
Sametinget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:06
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:06

§§ 103 -118
N äringsnämnden
Sammanträdesdatum
Coahkkinbeaivemearri

2018-10-16--17

Plats och tid I Baiki ja aigi

Stockholm
2018-10-16--17

Beslutande I Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Erik Fankki
Birgitta Andersson
Mona Persson
Peter Holmqvist

Övriga deltagande I
Iezaoassevaldit

Ingela Nilsson, Näringslivschef
Jan Rannerud, ledamot styrelsen

Paragrafer/Paragrafat

103-118 §§

Utses att justera I Darkkisteaddji

Underskrifter
sekreterare

c:am

.......... 7 ············· .......... ....................
Ing a

ilsson

ordförande
sagadoalli

justerare
darkkisteaddji

L~\~

justeramas sign.

.t.~1.~ft;4:7. ~~............................ .
Mona Persson

Q

f)v MJOV--

Sida 2 I 8

Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Darkkastusleadieåihuvvonalmmuhantavvalis.
Organ/Orgåna

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Coahkkinbeaivemearri

20181016-17

.. ans1ags uppsattan
..
d e I Il mmuh an b eaiv1
· · ...... .............
fJ-// ~3
............ .
D atum f or

r);o

Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Såmedikkihalddahus, Giron

Underskrift/ Vuollaicala

§ 103

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

§ 104

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

§ 105

Fastställande av föredragningslista
Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg:
• § 115 Information från styrelsen

§ 106

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gås igenom:
• 2018:5

Näringsnämnden beslutar:
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 107

Genomgång av sammanträffande med Näringsdepartementet

Genomgång av vad Näringsnämnden skall ta upp med näringsdepartementet den
oktober. Nämnden har tidigare diskuterat vilka frågor som man vill diskutera (bilaga 1)
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Tillägg till dessa är frågan om OECD.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 108 Näringspolitiska handlingsprogrammet - lägesrapport
§ 70 Revidering av Näringspolitiska handlingsprogrammet
Stefan Mikaelsson redogör för förslaget till riktlinjer för arbetet med revideringen av
handlingsprogrammet (bil 1)
N ämndens utgångspunkter för den reviderade handlingsplanen är:
att arbediehtu - språk och traditionell kunskap ska genomsyra programmet,
att det ska finnas prioriteringar/fokusområden som är kopplade till resurser,
att förslaget skall ut på remiss till det samiska samhället.
Näringsnämnden beslutade:
att uppdra till kansliet att göra ett första utkast till reviderat näringspolitiskt program utifrån
de förda diskussionerna,
att ambitionen är att den reviderade programmet skall läggas fram till Plenum i maj 2019.

§ 92 Näringspolitiska handlingsprogrammet
Erik Fankki redogör för sin syn på Sami vuohki - de två "ringarna" som är dels det
kulturella/traditionella och dels marknaden - anpassning utifrån samiska värderingar samt
språket som horisontellt kriterium ..
Detta kan röra olika näringsområden som t.ex slöjd och turism men också traditioner och yttre
påverkan somt.ex. skoterkörning.
Näringsnämnden beslutade:
att ta med resultatet av diskussionen in i arbetet med reviderat näringspolitiskt
handlingsprogram.

Näringsnämnden diskuterar möjligheten att få processledning för att arbeta med
målformuleringar för revidering av kommande näringslivspolitisk handlingsplan.

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att komma med förslag till processledning för att hjälpa nämndens
ledamöter med arbetet.
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§ 109

Samisk näringslivskonferens februari 2019

§ 71 Samisk näringslivskonferens (protokoll 2018:4)
Näringsnämnden avser att hålla en näringslivskonferens under vintern 2019. Innehållet ska
vara framåtsyftande och intressant, ge inspiration och möjlighet till samtal och goda ideer. Ett
bra tillfälle att få återkoppling på förslaget till reviderat näringspolitisk handlingsprogram.
Näringsnämnden beslutade:
att hålla näringslivskonferens i februari 2019
att förslag till reviderat näringspolitisk handlingsprogram skall tas upp
att uppdra till kansliet att komma med förslag till konferensens innehåll
att konferensen genomförs under förutsättning att finansiering löses.

§ 98 Samisk näringslivskonferens februari 2019 (protokoll 2018:5)
Ingela redogör för förslag till innehåll i konferensen (bil 3 )
Näringsnämnden beslutade:
att äska medel till en konferens i februari 2019
att arbeta vidare med planeringen utifrån nämndens diskussioner och kommentarer,
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

§ 73 Genomgång av ärenden inför besök på näringsdepartementet
Ingela informerar om möte på näringsdepartementet med anledning av SWOT-analys för
jordbrukspolitiken med anledning av kommande programperiod. Camilla Hansson deltog från
Sametingets sida. Sametinget har svårt att få gehör för rennäringsfrågorna i den framtida
jordbrukspolitiken då rennäringsfrågorna inte har haft någon plats i jordbrukarstöden. Det är
också oklart på vilket sätt och framför allt när Sametinget kommer in i arbetet med nästa
programperiod.
Näringsnämnden beslutade:
att uppdra till kansliet att göra en analys av innevarande programperiod, vad har varit bra och
vad har varit sämre. Gör också en kort sammanfattning av kommande program och vad som
kommer att vara viktigt,
att uppdra till kansliet göra ett förslag till skrivelse till näringsdepartementet om samisk
medverkan i framtagandet av nästa Landsbygdsprogram.

Ingela Nilsson redogör för hur arbetet har fortskridit. Plats är bestämd till Lycksele och
kansliet har arbetat vidare med inriktningen i programmet. Styrelsen anser det vara ett
bra tillfälle att informera om kommande näringspolitiska handlingsprogram och få
återkoppling på ett eventuellt förslag.
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Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 110

Näringsavdelningen lägesrapport

Ingela Nilsson redogör för det operativa arbetet sedan förra mötet (bilaga 2).

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 111 Budgetutfall för nämnden 2018
Styrelsen diskuterar utfallet för nämndens kostnader under 2018 och budgetförslaget till
2019.
§ 95 Ekonomi (protokoll 2018:5)
Näringsnämnden beslutade:
att tillsammans med kansliet revidera budgeten för 2018 utifrån förda diskussioner,
att äska återstående medel för 2018 till styrelsen,
att i övrigt anta verksamhetsplanen med revidering av mötesdagar för 2018,
att äska medel för verksamhetsåret för 2019 enligt bilagt förslag med de förändringar som
diskuterats,
att äska medel för ytterligare en tjänst till näringsavdelningen för det operativa arbetet med
samisk näringslivsu tveckling
att äska medel för näringslivskonferens i februari 2019

Näringsnärnnden har utifrån föregående mötes beslut skickat in ett förslag till reviderad
budget. Sametingets styrelse har haft styrelsemöte och beslutat om näringsnämndens
tilläggsäskande för 2018. Enligt Jan Rannerud har styrelsen beviljat ansökan om
revidering (bilaga 3).

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 112 Budgetäskande för nämnden 2019
Ordförande informerar om näringsnämndens budgetäskande för 2018 där förändringen
är att äskandet enbart består av nämndens kostnader. Övriga aktiviteter/projekt etc. som
finns i nämndens verksamhetsplan äskas om separat (bilaga 4)

Näringsnämnden beslutar:
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att lägga informationen till handlingarna.

§ 113 Styrelsemötet den 12 oktober 2018
Ordförande informerar om mötet mellan nämndsordförandena och styrelsen. Ett bra möte
som förhoppningsvis kommer att resultera i ett bättre informationsflöde mellan styrelse
och nämnder, i synnerhet för de nämnder som inte har styrelserepresentation.
Det som Nämnden behöver ta fram ett budgetunderlag för närmaste 3-årsperiod där man
inte bara äskar medel för nämndens verksamhet utan också för näringsavdelningen.
Denna punkt kommer upp vid nästa nämndsmöte.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 114 Ordförandebeslut
Information från Stefan angående representation vid Lippo 2018 vid Torneälven 7-8 september
2018.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna

§ 115 Information från styrelsen
•

Arbetsgruppen för gränsöverskridande turism är ett projekt som Samiskt
parlamentariskt råd har initierat och beslutat om. Jan har valts in som ledamot i
arbetsgruppen.

•

Information från arbetet med Sami Duodjimärket, som ägs av Samerådet.

•

Information om budgeten för 2018. nu är den beslutad och nämnden har fått
beviljat det tilläggsäskande som man har begärt.

•

Förvaltningsuppgifter som ligger på andra myndigheter - kan näringsnämnden
vara intresserad av detta?

•

Forskningspolitiskt handlingsprogram - Charlotta Svonni har fått uppdraget att ta
fram ett underlag.

•

Medieprogram - oklart vart frågan ska ligga, men Jan och Marie-Louise Allas
handhar frågan gemensamt. Sametinget har svarat på remissen angående det
kommande 10-årsavtal

•

SPR har fattat beslut om att arbeta med nedbrytande av gränshinder.

Justeramas si
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•

Internationella urfolksspråkåret 2019

•

Reservatsbildandet Sylarna

§ 116 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 117 Nästa möte
Näringsnämnden beslutar:
att återkomma med tid och plats.

§ 118 Avslutande
Ordförande Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för väl genomfört möte och förklarar
mötet avslutat.
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Utdrag ur Näringsnämndens protokoll 2017:2 2017-11-30

(bil 2)

§ 15 Ärendelista vid besök hos Näringsdepartementet
Nedanstående förslag till frågeställningar har nämnden kommunicerat med
kontaktperson inför förestående träff.
- EU och den nya programperioden
Den nya programperioden är på väg att förhandlas fram. Den nyvalda
näringsnämnden önskar få ta del av information om läget och det fortsatta arbetet. Hur
kommer de samiska frågorna in? Idag finns möjligheter till stöd för samisk
näringsutveckling i Landsbygdsprogramrnet och Interreg Nord, men det samiska
samhället strukturer med små organisationer och mikroföretag har svårt att passa in i
regelverken. Detsamma gäller EU-programmen inom regionala och sociala fonderna.
Urfolksperspektivet gällande EU-stöden?
- Samiskt program
Det har varit en diskussion under föregående programperiod men också inför
kommande programperiod angående ett eget Samiskt program som inte återfinns i
landsbygdsprogrammet eller något annat program. Den nya näringsnämnden behöver
ta del av departementets syn på saken under nuvarande position.
- Egen nationell finansiering
En av lärdomarna man kan dra av d e senaste programperioderna är bland annat att
samerna saknar egna nationella/regionala medel, dels för medfinansiering men också
för att stimulera det samiska näringslivet regionalt, utan att gå via EU-stöden . Denna
fråga finns även med i det arbete som OECD för i sin studie. Nämnden behöver
diskutera en lösning för att i likhet med länsstyrelserna få tillgång till nationella medel
för att utveckla det samiska näringslivet.
- Stöttande av samiska branschorganisationer
Denna fråga hör ihop med ovanstående. Sapmi är vidsträckt och det är långt mellan
del olika företagen oavsett det gäller samiskt hantverk, turism/besöksnäring, design,
mat, musik eller annat. Näringsnämnden ser behovet att utveckla
branschorganisationer för att tillvarata och förenkla företagens vardag. Som exempel
finns Sårni Duodji som organiserar de samiska hantverkarna, men vars finansiering i
dagläget gör att de måste se över sin personalstyrka. Visit Sapmi som organiserar de
samiska turistföretagen är vilande då det inte finns medel att driva organisationen och
Slow Food Sapmi som är en branschorganisation för matföretagande för en tynande
tillvaro och överlever främst av tillfälliga projekt. Näringsnämnden ser behov av
permanent grundfinansiering för samiska branschorganisationer för att dessa i sin tur
ska kunna driva den samiska näringslivsutvecklingen framåt och vara till hjälp och
stöd för samiska företagare.

Sametinget
Näring
Insatser - Landsbygdsprogrammet
Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Sacmicdigkic

Förändring av startstödet
Landsbygd sprogrammet arbetar på med ansökningar och utbetalningar. En stor förändring är att komm issionen
meddelat förändring i maxtiden från att ha etablerat företag till ansökan om stöd lämnas in utökats från 6 till 24
månader. Vi vet inte om det är Sametingets förtjänst eller om det är dåligt söktryck från Jordbruket men det är i
alla fall positivt. Dock har Sametinget nästa inga medel kvar att fördela. Diskussioner med Jordbruksverket kommer
att påbörjas om det finns några utsikter til l utökning av medel för flera startstöd.

Den diskussion som ofta florerar i Jokkmokksområdet är att Sametinget beviljat få r många startstöd till Sirges
samebys grannsamebyar, vilket enligt dem får konsekvenser angående betestryck etc. I dagsläget yttrar sig den
sameby där sökande är medlem över ansökan. Behöver vi också fundera över om vi i framtiden ska ta hänsyn till
grannsamebyarnas renantal innan vi beviljar startstöd? Vi kommer att lägga ut statisti k över alla beviljade start stöd
på hemsidan från 2001, alltså även för tiden innan Sametinget fick ansvar.

Partnerskapsmöte
Landsbygdsprogrammets partnerskap träffas en gång per halvår där Sametinget informerar om söktryck, budget
och vad som är aktuellt inom programmet. Denna gång träffades partnerska pet den 7 juni i Stockholm. Som
avslutning på dagen besöktes mateventet Smaka på Stockholm. Sametinget medfinansierar via
landsbygdsprogrammet ett projekt som hade en aktivitet på matmässan, "Smaka Sapmi" för att visa upp det
samiska köket.

OECD och projektet Llnking indigenous communities with regional development
Sametinget deltar i OECD:s projekt Linking indigenous communities with regional development. Projektet syftar till
att stärka urfolks ekonomiska utveckling och företagande genom att bättre sammanlänka urfolkssamhällen med
strategi er för regional och landsbygdsutveckling. De länder som OECD huvudsakligen studerar i projektet är
Kanada, Sverige och Australien. För varje land kommer en rapport att publiceras med rekommendationer för hur
länderna bör inkludera urfolk i sina program och strategier på bättre sätt. Rapporterna bygger bl.a. på information
som OECD samlar in vid besök i respektive land, s.k. fact-finding missions. Rapporterna har fyra fokusområden:
data och statistik, landrättigheter och ekonomisk utveckling, företagsamhet och tillväxt, samt styrning och
kapacitet. Som en del i projektet kommer även en global jämförande studie av de t re huvudländerna samt andra
medlemsländer att publiceras. OECD:s arbete baseras på s.k. peer reviewing vi lket innebär att de olika
medlemsländerna gra nskar varandra . Vid varje landsbesök har OECD därför med sig representanter från andra
medlemsländer som bidrar med ett jämförande perspektiv, ställer frågor och berättar om positiva exempel som
värdlandet kan lära sig av.

Side-event på permanent forum
För att informera om projektet, OECD:s besök i Sverige och samiskt inflytande över markanvändning och
förva ltning arrangerade Sametinget och OECD ett side-event på FN:s permanenta urfolksforum (på engelska
Permanent Forum for lndigenous lssues) i New York den 17 april 2018.

Workshop i Bryssel den 5 juni

Utöver landbesöken har OECD i samarbete med EU-kommissionen arrangerat en workshop lndigenous economic
development in the European Arctic i Bryssel den S juni 2018. I workshopen deltog representanter från Norge,
Finland, Sverige och Danmark, EU-kommissionens olika direktorat samt urfolkrepresentanter från bl.a.
Sametingen, Samerådet och Grönländska representationen vid EU. Från Sametinget deltog Matilda Månsson (samt
näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson. Även Lars-Anders Baer deltog som representant för
Barentsrådet). Workshopen diskuterade bl.a. hur samarbetet mellan EU-kommissionen och urfolk i EU kan
förbättras samt hur ekonomisk utveckling kan förstås ur ett urfolksperspektiv. Några av slutsatserna från
workshopen är att urfolk spelar en viktig roll för att stärka ekonomi och näringsliv i glesbygden och att det är viktigt
att integrera urfolks näringsliv bättre i staternas kontakter och samarbete på EU-nivå.
Sametingets deltagande som peer reviewer

I maj 2018 deltog Sametinget, genom Lars-Anders Baer, som peer reviewer vid OECD:s första besök till Kanada.
Den 10-14 september genomförde OECD ett andra besök till Kanada där Sametinget deltog som peer reviewer
genom jurist, Matilda Månsson som hjälpt till att koordinera Sametingets deltagande i projektet. Under den andra
resan till Kanada besöktes olika First Nations i Ontario: Mississaugas of the New Credit, Matawa Tribal Council (en
sammanslutning av 9 First Nations i norra Ontario), samt Neskantaga (en s.k. fly-in community- som endast går att
nå med flyg eller isvägar vintertid). Sametingets representant har sammanställt synpunkter och iakttagelser från
besöket som används av OECD som underlag för rapporten om Kanada.
En strategiplan har utarbetats för att ta hand om resultatet av rapporten. Den finns som ett förslag till styrelsen.

Insatser - lnterreg

Arbetet löper på med ansökningar. Programmet har två till tre call per år och inkomna ansökningar behandals
därefter. Inga avvikelser.

EU-programmen 2020+

EU:s långtidsbudget är antagen och nu har EU-kommissionen (KOM) påbörjat arbetet med att se över de
förordningar som styr EU-fonderna. De fonder vi berörs av är främst regionala och sociala fonden. I regionala
fonden ingår lnterre
Sammanhållningsfonden
Europeiska havs- och fiskerifonden {EH FF}3
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Europeiska socialfonden plus (ESF+)4
Asyl- och migrationsfonden (Amif)s
Fonden för inre säkerhet6
Instrumentet för gränsförvaltning och visering1

Sametinget har besvarat en remiss angående de framtida fonderna (dnr: 1.2.1-2018-950), men då vi inte är
fondförvaltande myndighet så kan vi endast yttra oss generellt. För sametingets del är det viktigt med två saker:
dels att lnterregarbetet fortsätter och Vad gäller regionala fonden så vill vi naturligtvis att den samiska regionen
ses som en viktig del i den territoriella utvecklingen.

Ryktena går att lnterregkartan ritas om, att Norge inte längre är lika intresserad av att delta i det interregionala
arbetet samt att samarbete där vatten delar länder inte längre ska vara möjligt. Vi får se. För samisk del är det
interregionala arbetet viktigt då det till stora delar följer den samiska regionen. Vi behöver dock arbeta med norska
sametingets medverka i programarbetet och vi behöver en gemensam plan över vision och mål. Vilka
problemområden vill vi lösa med samarbetet.
SPR har fattat beslut om att arbeta med lnterreg och man har pekat ut att det är Svenska Sametinget som har
ansvar för att hålla ihop det. Min fråga är: vem äger frågan? Finns det någon utpekad politiker som fått ansvara att
följa frågan? Till vilken ska vi återrapport era?

Vad gäller framtida landsbygdsprogram har man inte alls kommit lika långt . Det arbetet har knappt påbörjats utan
det är den framtida jordbrukspolitiken som är i fokus först.

Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken {GJF - CAP)

Sametinget har under våren/hösten deltagit i på tre saks råd, anordnade av näringsdepartementet rörande den
framtida jordbrukspolitiken (FJP - CAP). Det har varit en tjänstemannaberedning hittills. Vi har hårt drivit frågan
om rennäringens medverkan i framtida jordbruksprogram . Det har inte varit lätt då rennäringsfrågorna aldrig har
funnits med inom jordbrukarstöden (på ett möte markerade Jordbruksverkets tjänsteman så kraftigt mot
rennäringens/Sametingets medverkan att till och med LRF satte ned foten och krävde att rennäringens behov
också måste få komma fram). Sametinget har yttrat sig i frågan angående det förslag som föreligger och på onsdag
den 10 oktober har vi fått till en träff med departementsrådet Lars E Olsson för att diskutera detta.
Näringsnämnden har beretts möjlighet att träffa näringsdepartementet då, men ville skjuta på mötet en vecka då
inte alla ledamöter kunde närvara. Det innebär att näringsnämnden träffar en lite annan konstellation onsdagen
den 17 oktober.
Hur som helst behöver vi driva denna fråga så långt vi kan då det är viktigt att vi inför denna programperiod prövar
alla vägar att få ett mera rättvist stödsystem för renskötselföretagen att, i likhet med jordbruket, ta del av stöd för
omställning gällande miljö och klimat, men också för att f å stöd i form av hållbarhet och ekosystemtjänster.

Samisk besöksnäring
Näringsavdelningen besökte Sametinget på norsk sida i maj 2018. Besöket var för att samtala om näringslivsfrågor,
informera oss om vilka näringslivsfrågor de arbetar med, vad som är aktuellt samt hur vi ska kunna samarbeta på
ett klokt sätt. ett väldigt bra möte och vi blev väl omhändertagna. Vi beslutade att som första åtgärd hitta ett
samarbete kring samisk turism/reiseliv och ett möte planerades till oktober i Tromsö.

Nu ändrades det till ett möte i Karasjok där norska och finska sametinget deltar och där även representanter från
norsk och finskt reiseliv medverkar. Ämnet är etiska riktlinjer och utmaningar för samisk turism.Från Sametinget
sida deltar vi med en representant, men vi har också initierat att någon representant för Visit Sapmi och för det
arbete som gjorts kring samiskt kvalitetsmärkning av samisk turism (Sapmi experience) är med och informerar om
arbetet som redan är gjort på Svensk sida. (SSR-projekt).
Detta ska förhoppningsvis återkopplas till det uppdrag som SPR har beslutat om gällande Samisk turism men vem
återkopplar/rapporterar vi till?

Utlysning av projektledartjänst/administratör
Näringsavdelningen har utlyst en projektledartjänst på 100% i 18 månader för att initierar och administrera det
stora kompetensutvecklingsprojekt som beslutats inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Ansökningstiden gick

ut den 25 september, tre sökande till tjänsten och nu pågå r arbete med intervjuer och anställning.
Näringslivschefen tillsammans med chefen för ekonomi/adm. sköter förfarandet.

Upphandling av utredare - Läget i Såpmi

Näringsavdelningen har färdigställt upphandlingsunderlag för utredaren som ska genomföra analysen - Läget i
Sapmi. Upphandling enligt LOU pågår och beräknas vara klart i mitten av november.
Avvikelser gentemot plan

Ingen avvikelse gentemot plan.

INFORMATIONSINSATSER
lnformationsinsatser Landsbygdsprogrammet/lnterreg:

Övrigt (ex deltagande i möten, konferenser mm )

180828

Sakrådsmmöte näringsdepartementet, Stockholm (CH)

180827-28

Nordiskt ämbetsmannamöte (NÄS), Karasjok (IN)

180910

Forumträff rasism och hatbrott, Stockholm (IN)

180918

Fondövergripande samarbete norra Norrland, Skellefteå (IN)

181002-03

Planeringsdagar Näringsavdelningen, Jänsmässholmen (IN, CH, HB, TS)

Näringsnämnden har under denna period haft två möten:
180614-15, Luleå
180830-31, Umeå

4

Äskande av ytterligare medel för Näringsnämndens
verksamhet 2018
Näringsnämnden hemställer att styrelsen beviljar ytterligare medel för att nämnden
skall kunna fullfölja sina åtaganden enligt beslutad verksamhetsplan. Fram till 30
september 2018 har näringsnämnden upparbetat 67 % av beviljad budget på 400 ooo
kronor. Då endast halva ordförandearvodet är utbetalt hittills och inte kostnaderna
för nämndsmötet är avdragna kan man anta att medel återstår för endast ett möte.
Näringsnämnden arbetar just nu med nya regionala jordbrukspolitiken vilket innebär
en träff den 17 oktober med näringsdepartementet. Under 2018 inleds dialogen i
framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län (RUS) efter
2020 . Arbete med kommande OECD-rapport och implementering av den regionalt
samt kommande näringslivskonferens gör att Näringsnämnden äskar ytterligare
medel för 2018.

Utdrag ur näringsnämndens verksamhetsplan 2018
De näringar som traditionellt är kännetecknande för samerna är gårdsbruk, jakt
och fiske, renskötsel, slöjd (duodjija dåidda). Idag är samisk näringsverksamhet
betydligt mer mångfacetterad och riktar in sig bland annat på glesbygdens
behov. Det innebär i praktiken att samisk näringsverksamhet är alla näringar
som samer bedriver, och som på något sätt kan kopplas samman till den
samiska kulturen och levnadssättet. Det är viktigt att de samiska näringarna
stärks och utvecklas. Av den anledningen är det av största vikt att fortsatta
insatser görs för att möjliggöra näringarnas överlevnad och utveckling. En viktig
förutsättning för att få de olika verksamheterna att vara ekologiskt, kulturellt,
socialt och ekonomiskt hållbara, är att det samiska näringslivet tillförs
ekonomiska medel.
Paragraf 17 i Arbetsordningen anger att: "Näringsnämndens främsta uppgift är
att medverka i samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar för att sammanställa
mål, riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt handlingsprogram som ska
underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det
politiska handlingsprogrammet".
Ett starkt och livskraftigt näringsliv är viktigt för fortsatta utveckling.
Samverkan mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar
samhällsutveckling.
För att verka för ett förbättrat näringslivsklimat vill nämnden under 2018
fortsätta det strategiska arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat. Förståelsen
att det är många som behöver bidra till ett gott näringslivsklimat är en
förutsättning för att lyckas. I näringslivsarbetet arbetar vi främst mot det
övergripande målet att erbjuda goda förutsättningar för att starta nya samt
driva och utveckla befintliga företag.
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Förslag till reviderad budget 2018
Konto .. Konto(T)
2 .. Löner c;>ch arvoden inkl. so~iala avgifter

3 Övriga personalkostnader
5 Resor, representation, info mm
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De näringar som traditionellt är kännetecknande för samerna är gårdsbruk, jakt och
fiske, renskötsel, slöjd & konst (duodjija dåidda). Idag är samisk näringsverksamhet
betydligt mer mångfacetterad och riktar in sig bland annat på glesbygdens behov. Det
innebär i praktiken att samisk näringsverksamhet är alla näringar som samer
bedriver, och som på något sätt kan kopplas samman till den samiska kulturen och
levnadssättet. Det är viktigt att de samiska näringarna stärks och utvecklas. Av den
anledningen är det av största vikt att fortsatta insatser görs för att möjliggöra
näringarnas överlevnad och utveckling. En viktig förutsättning för att få de olika
verksamheterna att vara ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbara, är att
det samiska näringslivet tillförs ekonomiska medel.
Paragraf 17 i Arbetsordningen anger att: "Näringsnämndens främsta uppgift är att
medverka i samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar för att sammanställa mål,
riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt handlingsprogram som ska underställas
Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det politiska
handlingsprogrammet".
Ett starkt och livskraftigt näringsliv är viktigt för fortsatta utveckling. Samverkan
mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar
samhällsutveckling.
För att verka för ett förbättrat näringslivsklimat vill nämnden under 2018 fortsätta
det strategiska arbetet för ett förbättrat näringslivsklimat. Förståelsen att det är
många som behöver bidra till ett gott näringslivsklimat är en förutsättning för att
lyckas. I näringslivsarbetet arbetar vi främst mot det övergripande målet att erbjuda
goda förutsättningar för att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag.
Under 2019 har näringsnämnden som mål att:
1.

Revidera den näringspolitiska handlingsplanen

Den näringspolitiska handlingsplanen är framtagen 2014, planen är ett levande
dokument vilket innebär att den bör justeras utifrån omvärldens faktorer för att
fortsatt vara relevant och kopplat till de behov och frågeställningar som samiska
näringsidkare berörs av.
Nämnden har för avsikt att fortsätta med arbetet att revidera den näringspolitiska
handlingsplanen. Fram till dess att ett nytt Handlingsprogram fastställts av plenum,
tillämpas det nuvarande.

2.

Att fortsätta med genomförandet av dialogmöten med
Sametingets kulturnämnd och språknämnd.

Syftet är att reda ut de respektive nämnds ansvarsområde kopplat mot
näringslivsutveckling i syfte att resursallokera insatserna för näringslivsutveckling
inom olika näringsgrenar. Ett dialogmöte har redan arrangerats med
Rennäringsnämnden.

3. Näringslivskonferens 2019
Näringsnämnden avser att hålla en näringslivskonferens under vintern 2019 på temat
Traditionell kunskap - samarbete - kvalitet - inspiration
Innehållet ska vara framåtsyftande och intressant, ge inspiration och möjlighet till
samtal och goda ideer. Ett bra tillfälle att få återkoppling på förslaget till reviderat
näringspolitisk handlingsprogram.

4. Att sammanträffa med Landshövdingarna i Norrbotten,
Västerbotten & Jämtland
Syftet är att orientera ledande svenska politiker i Länsstyrelserna om dels samisk
kultur och dels Näringsnämndens handlingsprogram.

5. Samiska EU-program
SPR arbetar för ett få tillstånd samiska EU-program efter programperioden 2020.
Nämnden vill informera sig om hur SPR driver frågan mot EU-kommissionen samt
vad som kan komma att krävas i ex nationell medfinansiering, organisering,
genomförandekompetens etc. Nämnden ska även ta vederbörlig kontakt med
progressiva parlamentariker inom EU-parlamentet och dess institutioner.

6. Ökat regionalt inflytande - Egen nationell finansiering
En av lärdomarna man kan dra av de senaste programperioderna är bland annat att
samerna saknar egna nationella/ regionala medel, dels för medfinansiering men också
för att stimulera det samiska näringslivet regionalt, utan att gå via EU-stöden. Denna
fråga finns även med i det arbete som OECD för i sin studie. Nämnden behöver
diskutera en lösning för att i likhet med länsstyrelserna få tillgång till nationella
medel för att utveckla det samiska näringslivet.

7. Stöttande av samiska branschorganisationer
Denna fråga hör ihop med ovanstående. Såpmi är vidsträckt och det är långt mellan
del olika företagen oavsett det gäller samiskt hantverk, turism/besöksnäring, design,
mat, musik eller annat. Näringsnämnden ser behovet att utveckla
branschorganisationer för att tillvarata och förenkla företagens vardag. Behovet av att
enskilda slöjdare kan erhålla möjligheter att sammanträffas inom ramen för
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Sametingets aktiviteter måste öka. Visit Sapmi som organiserar de samiska
turistföretagen är vilande då det inte finns medel att driva organisationen och Slow
Food Sapmi som är en branschorganisation för matföretagande för en tynande
tillvaro och överlever främst av tillfälliga projekt. Näringsnämnden ser behov av
permanent grundfinansiering för samiska branschorganisationer för att dessa i sin
tur ska kunna driva den samiska näringslivsutvecklingen framåt och vara till hjälp
och stöd för samiska företagare.

7. Delta i möten och konferenser som bidrar till att nå målen ovan.

Planeringen inför 2019 är följande men kan komma att ändras beroende på
sammanträdesplaner för plenum och styrelse mfl
Nämndsmöten

Januari (28 jan-1 feb) heldagsmöte
Dialog med Jan Rannerud - styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Näringspolitiska handlingsplanen, genomgång och planering av arbetet med
revidering samt beslut.
Information om SPR:s arbete med framtida samiska EU-program
Redovisning av möten med departementet
Redovisning av deltagande i möten/ dialoger och konferenser
April (1-5) Lunch till lunch-möte
Dialog med Jan Rannerud - styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Redovisning av deltagande i möten/ dialoger och konferenser

Juni (3-7) Lunch till lunch-möte
Dialog med Jan Rannerud - styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Arbete med underlag inför möte med rennäringsnämnden och kulturnämnden
Framtida strategier och omvärldsbevakning
Dialog med Jan Rannerud - styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Redovisning av deltagande i möten/ dialoger och konferenser
Nämndens verksamhetsplan och förslag till budget 2020
Redovisning av deltagande i möten/ dialoger och konferenser

September (23-27) Lunch till lunch-möte
Dialog med Jan Rannerud- styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Arbete med underlag inför möte med kulturnämnden
Näringspolitiska handlingsplanen - Beslut
Redovisning av deltagande i möten/ dialoger och konferenser

~1\_ ~~

November (4-8) Heldagsmöte
Dialog med Jan Rannerud - styrelseledamot med ansvar för näringsfrågor
Näringspolitiska handlingsplanen för underlag vid kommande konferens.
Redovisning av deltagande i möten/dialoger och konferenser

.8 Sämivuohki, det samiska sättet.

Integrering av samiska i nämndens verksamhet. Att tala om samiska värdegrunder
och synliggöra dessa med samiska ord. Allt för en ealli sami birras, en levande samisk
miljö.
Doaibmaplana lea, ahte samiide nannejuvvujit birgenlagit.

.9 Budget.

Nämnden hemställer därför om ytterligare medel för att kunna vidmakthålla dels vår
egen aktivitet med nämndsmöten och dels för att kunna delta på externa mötenkonferenser. Det mest omfattande handlingsprogrammet som redovisats från
nämnderna är det som Näringsnämnden konstruerat.

Beslutat av Näringsnämnden den 30.8.2018.

BUDGETÄSKANDE 2019

5515 Resor
5513 Logi

100 000
90000
18 480
90000
120 000

Övriga kostnader
Övriga
arvoden
4053
4051 Ordförande- arvoden

450 000

Särskilda projekt:
Näringslivskonferens 2019
Resa till Bryssel angående nästa
EU-programperiod
Implementering av OECD-rapport

200 000 kr
80 000 kr
40 000 kr

