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Sc3mi parlamentc3ralaS rc3ddi st ivra/

Samisk parlamentarisk råd
styret

Coahkkingirji 5/2018
M(l)tebok 5/2018
Karasjohka - Karasjok
15.5.2018, dii/kl 10.30 -11.30
Dohkkehuvvon 2018-06-28, assis 40/2018/godkänd 2018-06-28, sak 40/2018

Åigi/Tid:
Baiki / Sted:

15.5.2018, dii/kl 10.30-11.30, Norgga/Ruota aigi I Norsk/Svensk tid
Karasjohka -Karasjok

Asselistu:
SPR s 29/2018 Gohccuma ja asselisttu dohkkeheapmi
SPR s 30/2018 Darkkistit ja dohkkehit eoahkkingirjjiid
SPR s 31/2018 Giellaovttasbargu ordnen aigodagas 1.6.2018-31.12.2018
SPR s 32/2018 Sami Giellagaldu - giellajuhkosiid ja bihtansamegiela bargojoavkku lahtuid
nammadeapmi aigodahkii 1.6.2018-31.12.2018
SPR s 33/2018 cuovvovas eoahkkin

Saksliste:
SPR s 29/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
SPR s 30/2018 Gjennomgang og godkjenning av m!llteb!llker
SPR s 31/2018 Organisering av språksamarbeidet i perioden 1.6.2018-31.12.2018
SPR s 32/2018 Oppnevning av medlemmer til Sam i Giellagaldus språkseksjoner og pitesamisk
arbeidsgruppe for perioden 1.6.2018-31.12.2018
SPR s 33/2018 Neste m!llte

Sajis / Tilstede:
Aili Keskitalo, presideanta/president
Per-Olof Nutti; sadjasas presideanta/visepresident
Tiina Sanila-Aikio, sadjasas presideanta/visepresident
Ronny Wilhelmsen, airras/styremedlem
Håkan Jonsson, airras/styremedlem
Tuomas Aslak Juuso, airras/styremedlem

Halddahusas/Fra administrasjonen:
Kirsten Anne Guttorm, SD-Norggas/SD-Norge, eoahkkingirjji calli/m!lltesekretcer
Hege Fjellheim, SD-Norggas/SD-Norge
Mika Saijets, SD-Norggas/SD-Norge
Marko Marjomaa, proseaktahoavda/projektipäällikkö/projektchef, SD-Suopma/SD-Finland
Joseph Fjellgren, dulka/tolk

Heaiban / Forfall
Tiina Sanila-Aikio guaii foahkkima dii 11.17, Nuortalasgiela giellajuogus lahtuid nammadeami vuolde,
assi 32/18. Son searvvai foahkkimmi fas dii 11.20, Nuortalasgiela giellajuogus lahtuid nammadeami
mal)l)cl, assi 32/18. I Tiina Sanila-Aikio forlot m!lltet kl 11.17 under oppnevning av medlemmer til
skoltesamisk språkseksjon, sak 32/18. Hun tiltrådte m!lltet igjen kl 11.20, etter oppnevning av
medlemmer til skoltesamisk språkseksjon, sak 32/18.
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SPR s 29/2018: Gohccuma ja asselisttu dohkkeheapmi
/Godkjenning av innkalling og saksliste
ÅSSEBÅHPIRAT/ SAKSDOKUMENT
- 8.5 .2018 Gohccun ja asselistu I lnnkalling og saksliste av 8.5.2018

Mearradus I Vedtak:
Gohccuma ja asselisttu dohkkeheapmi:

8.5.2018 gohccun ja asselistu dohkkehuvvui ovttajienalaccat.
Godkjenning av saksliste og innkalling:
lnnkalling og saksliste av 8.5.2018 ble enstemmig godkjent

SPR s 30/2018: Darkkistit ja dohkkehit
coahkkinbeavdegirjjiid /Gjennomgang og godkjenning
m(Z)teb(Z)ker
ÅSSEBÅHPIRAT/ SAKSDOKUMENT
- Coahkkingirji/ M{lltebok SPR s 3/2018, telefon 9.4.2018
- Coahkkingirji/ M{lltebok SPR s 4/2018, telefon 25.4.2018

Mearradus I Vedtak:
Coahkkingirji/ M{lltebok SPR s 3/2018, telefon 9.4.2018, dohkkehuvvui/ godkjennes
Coahkkingirji/ M{lltebok SPR s 4/2018, telefon 25.4.2018, dohkkehuvvui/ godkjennes

SPR s 31/2018: Giellaovttasbargu ordnen aigodagas
1.6.2018-31.12.2018 /Organisering av
språksamarbeidet i perioden 1.6.2018-31.12.2018
ÅSSEBÅHPIRAT/ SAKSDOKUMENT
Sam i Giellagaldu njuolggadusat aigodahkii 1.6. - 31.12.2018/ Sam i Giellagaldu riktlinjer för
perioden 1.6. - 31.12.2018
Sami Giellagaldu bargoortnet 01.06.- 31.12.2018 /Sam i Giellagaldu arbeidsordning 1.6-

31.12.2018
Assecilgehus:
Giellaovttasbargu ordnen aigodagas 1.6.2018-31.12.2018 (Marko Marjomaa ja Mika Saijets calus,
26.4.2018)
Sami Giellagaldu doaimmat leat dassazii ruhtaduvvon lnterreg-joatkkaproseaktadoarjagiin. Sami
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Giellagaldu -joatkkaproseakta lea Suoma, Ruota ja Norgga Samedikkiid ovttasbargoproseakta.
lnterreg-joatkkaproseakta alggahuvvui borgemanus 2015:s ja dat nohka miessemanu loahpas 2018.
Sami Giellagaldu doaibma Sam i Parlamentaralas Radi vuollasazfan. Proseavtta nohkan mearkkasa
dan, ahte SPR' s stivra mearradusain geassemanus 2012:s assis 27 /12 asahuvvon Sam i Giellagaldu
doaibma ja giellaovttasbargu gaskkalduvvet, juos asahusa ruhtadeapmai ii gavdno eoavddus. SPR' s
eoahkkima 8/2018 mearradusa mielde lea SPR' s stivrras oktasas dahttu joatkit giellaovttasbarggu
maiddai dan malJIJa go lnterreg-joatkaproseakta nohka. Bistevas ruhtadeami ii leat realisttalas oazfot
ovdal proseaktaaigodaga nohkama. Danin Samedikkit galget gavdnat ieza eovdosiid Sam i Giellagaldu
doaimmaid ruhtadeapmai aigodagas 1.6.2018-31.12.2018.
Samedikkit eoahkkinaste halddahus dasis CUOl]Omanu 13. beaivve ja gavnnahedje ahte samedikkit
sahttetjoatkit Giellagaldu doaimmaid gaskaboddosas doaibman dan jagi lohppii. Jurdda lea ahte
Suoma Samediggi joåiha Samedikkiid gaskaboddosaccat giellaovttasbarggu seamma lahkai go
lnterreg-proseavtta aigge. Samedikkit bidjet Sami Giellagaldu doaimmaide daid resurssaid, mat
iesguhtege Samedikkis leat, ja ruhtadit dainna Sam i Giellagaldu doaimmaid dan jagi lohppii. Jurdda
lea ahte Samedikkit vuollaicallet halddahus dasis aigodahkii 1.6. - 31.12.2018 sierra
ovttasbargosiehtadusa, mas sohppojuvvo praktihkalaccat mot Sami Giellagaldu doaimmat
ordnejuvvojit ja ruhtaduvvojit.
Sam i Giellagaldu stivrendokumeanttat: bargoortnet ja njuolggadusat, leat fä mus 31.5.2018 rad ja i.
Dat stivrendokumeanttat leat rahkaduvvon dan organisasuvnna malle ektui mii lea doaibman
lnterreg-proseavtta aigge. Åigodahkii 1.6. - 31.12.2018 leat rahkaduvvon odåa stivrendokumeanttat,
mat leat heivehuvvon oååa dillai. Earret eara jodiheapmai ja bargovehkii guoski assiide saddet smavit
rievdadusat. Åigodagas 1.6. - 31.12.2018 ii leat darbu stivrenjovkui, nugo lnterreg-proseavttaid
njuolggadusat gaibidit. Dasa lassin darbu normeret bihtansamegiela callinvuogi lea valdojuvvon vuhtii
Sami Giellagaldu njuolggadusaid ja bargoortnega odasmahttima oktavuodas. Giellagaldui asahuvvo
bihtansamegiela bargojoavkku, man vuolggasadjin lea normeret amerihkalas gielladutki Joshua
Wilbura bihtansamegiela callinvuohkearvalusa. Bihtansamegiela bargojovkui valljejuvvojit calli ja
njeallje (4) assedovdi.
Vai Samedikkiid rajaid rasttildeaddji giellaovttasbargu ja Sami Giellagaldu doaimmatjoatkasuvasedje
gaskaboddosaccat jagi 2018 lohppii, ferte SPR' s meannudit ja dohkkehit aigodahkii 1.6. - 31.12.2018
Sam i Giellagaldui odåa njuolggadusaid ja bargoortnega. Dain vuodåodokumeanttain merostallojit
Giellagaldu doaibmaorganat ja daid barggut, bargoveahka ja dan barggut, ja bargoveaga oktasas
njuolggadusat. Dasa lassin bargoortnegis cilgejuvvo Sami Giellagaldu halddasanmeannudeapmi, dega
assiid valmmastallan ja daid meannudeapmi, eoahkkimiid bovden, eoahkkimiid jodiheapmi ja
caåaheapmi jna . Haldda5anmeannudeamis cilgejuvvo maiddai, makkar beavdegirji Sam i Giellagaldu
doaibmaorganaid eoahkkimiin galga callot, ja guåe lahkai eoahkkimis mearriduvvon assis sahtta
guodåit sierra oaivila.
Åigodahkii 1.6. - 31.12.2018 leat rahkaduvvon oååa njuolggadusat (Mielddus X) ja bargoortnet
(Mielddus X). Stivrendokumeanttat leat heivehuvvon dan dili ja daid resurssaid ektui maid ies
guhtege Samediggi sahtta bidjat Sam i Giellagaldu doaimmaide aigodagas 1.6.2018-31.12.2018 .
SAKSFREMSTI LUNG:
Organisering av språksamarbeidet i perioden 1.6.2018-31.12.2018 {av Marko Maarjomaa, Mika
Saijets 3.5.2018)
Sam i Giellagaldus virksomhet er hittil finansiert med lnterreg-prosjektst(l)tte om videref(l)ring. Sam i
Giellagaldu -videref(l)ringsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom sametingene i Finland, Sverige
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ag Norge. lnterreg-videref!llringsprosjektet ble i gangsatt i august 2015 med avlutning i slutten av mai
2018.
Sam i Giellagaldu er organisert under Samisk Parlamentarisk Råd. Avvikling av prosjektet betyr at SPRs
styrevedtak i juni 2012 i sak 27 /12 om etableringen av Sam i Giellagaldu og språksamarbeid blir
innstilt dersom det ikke blir finaniseringsl!llsning for Sam i Giellagaldu. I f!i'Jlge vedtak i SPR m!1)te
8/2018 hadde styret et felles !llnske om å fortsette med språksamarbeidet også etter at lnterregvideref!llringsprosjektet er avsluttet. Det er ikke realistisk å få fast finansiering f!i'Jr prosjektperiodens
slutt. Derfor skal sametingene finne andre finansieringsl!llsninger for finansieringen av Sam i
Giellagaldus virksomhet for perioden 1.6.2018-31.12.2018.
Sametingene hadde et m!llte den 13. mars på adminstrasjonsnivå hvor de ble enige om at
sametingene videref!i')rer Giellagaldus virksomhet ut dette året. Formålet er at Sametinget i Finland
leder det midlertidige språksamarbeidet som sametingene har, på samme måte som under lnterregprosjektet. Sametingene setter av de ressursene de ulike sametingene har, til Sam i Giellagaldus
virksomhet, og til finansiering av Sam i Giellagaldus virksomhet ut året. Formålet er at Sametingene
på administrativt nivå, underskriver en egen samarbeidsavtale for perioden 1.6. - 31.12.2018 der det
avta les hvordan virksomheten i Sam i Giellagaldu praktisk skal organiseres og finansieres.
Sam i Giellagaldus styringsdokumenter: arbeidsordning og vedtektene er i kraft til og med 31.5.2018.
Disse styringsdokumentene er utarbeidet etter den organisasjonsformen som har virket i tiden for
lnterreg-prosjektet. For tidsrommet 1.6. - 31.i2.2018 er det utarbeidet nye styringsdokumenter,
som er tilpasset den nye situasjonen. Blant annet med hensyn til saker som angår ledelse og
arbeidsstokken kommer det små endringer. For perioden 1.6. - 31.12.2018 vil det ikke va=re behov
for noen styringsgruppe, slik retningslinjene for lnterreg-prosjektene krever. I tillegg er behovet for å
normere det pitesamiske skriftspråket tatt hensyn til i förbindelse med revideringen av Sami
Giellagaldus retningslinjer og arbeidsordning. Det er opprettet en pitesamisk arbeidsgruppe i
giellagaldu, som har som utgangspunkt å normere den amerikanske språkforskeren Joshua Wilburas
förslag til pitesamisk skriftspråk.Tilden pitesamiske arbeidsgruppen velges det en sekreta=r og fire
(4) sakkyndige.
For at Sametingenes grenseoverskridende språksamarbeid og Sami Giellagaldus midlertidige
virksomhet skal kunne fortsette ut året 2018, må SPR behandle og godkjenne Sam i Giellagaldus nye
retningslinjer og arbeidsordning for perioden 1.6. - 31.12.2018. I disse grunndokumentene
redegj!llres Giellagaldus virksomhetsorganer og de res arbeid, bemanningen og deres arbeid, samt
felles bemanningsreglement. I tillegg beskrives det i arbeidsordningen; förvaltningen av Sami
Giellagaldu, så som saksbehandling, innkalling til m!lltene, m!llteledelse og gjennomf!llring av m!1)tene
osv. I forvaltningsbehandlingen redegj!llres det også hvilken type protokoll skal det skrives på Sam i
Giellagaldus m!llter, og på hvilken måte kan man fremme en dissens, etter at vedtak er gjort.
For perioden 1.6. - 31.12.2018 er det laget nye midlertidige regler (Vedlegg X) og arbeidordning
(Ved Iegg X). Styringsdokumentene er tilpasset til denne situasjonen, og i forhold til ressursene de
enkelte sameting kan sette av til Sam i Giellagaldus virksomhet for perioden 1.6.2018-31.12.2018.

Mearradus / Vedtak:
Samegillii:Samedikkit geavahit daid resurssaid mat iesguhtege Samedikkis leat giellaovttasbargui ja
ruhtadit dainna lnterreg-proseavtta mal)l)il Sami Giellagaldu doaimmaid jagi 2018 lohppii. Samedikkit
callet halddahus dasis ovttasbargosoahpamusa aigodahkii 1.6.2018-31.12.2018, mas sohppojuvvo
praktihkalaccat mot Sam i Giellagaldu doaimmat ordnejuvvojit ja ruhtaduvvojit.
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SPR stivra dohkkeha Sami Giellagaldu oåasmahttojuvvon stivrendokumeantta id. Oååa njuolggadusat
ja bargoortnet leat fämus 1.6.2018-31.12.2018 . Dan jahkebealis berre arvvostallat man lahkai
ubmisamegiella ovddiduvvo viidasit. Dan berre arvvostallat maiddai Sam i Giellagaldu bistevas
organisasuvdnamalleevttohusa oktavuoåas.
Norsk: Sametingene bruker ressursene som de enkelte sameting har til språksamarbeidet, og

finansierer lnterreg-prosjektet etter at Sami Giellagaldus virksomhet avsluttes, ut året 2018.
Sametingene utarbeider en samarbeidsavtale på administrasjonsnivå for pe rioden 1.6.2018-

31.12.2018, der det avtales hvordan det praktiske i Sami Giellagaldus virksomhet skal organiseres og
finansieres .
Styret til SPR vedtar midlertidige nye regler og ny arbeidsordning for Sami Giellagaldu. Reglene og
arbeidsordningen trer i kraft for perioden 1.6.2018-31.12.2018. I 10pet av dette halvåret b0r det
vurderes hvordan umesamisk utvikles/fremmes videre. Dette b0r også vurderes i forbindelse med
forslag til permanent organisasjonsstruktur for samisk Giellagaldu .

SPR s 32/2018: Sam i Giellagaldu - giellajuhkosiid ja
bihtansamegiela bargojoavkku lahtuid nammadeapmi
aigodahkii 1.6.2018-31.12.2018/ Oppnevning av medlem mer
til Sam i Giellagaldus språkseksjoner og pitesamisk
arbeidsgruppe for perioden 1.6.2018-31.12.2018
ÅSSEBÅHPIRAT/ SAKSDOKUMENT

- Suoma Samedikki eoahkkinmearradus 1/2016 21 § / - M0tevedtak Sametinget i Finland 1/2016 21 §
- Suoma Samedikki eoahkkinmearradus 2/2016 11 § / - M0tevedtak Sametinget i Finland 2/2016 11 §
- Ruota Samedikki stivrra mearradus 15.-17.4.2015 149.1 § / - Styrevedtak til Sametinget i Sverige
15.-17.4.2015 149.1 §
Assecilgehus (Marko Marjomaa ja Mika Saijets, 27.4.2018):

SPR stivra nammada lahtuid Sam i Giellagaldu lullisamegiela, julevsamegiela, davvisamegiela,
anarasgiela ja nuortalasgiela giellajuhkosiidda ja bihtansamegiela bargojovkui Samedikkiid
evttohusaid vuoåul. SPR' s stivra nammada lahtuid aigodahkii 1.6.2018-31.12.2018.
Giellajuhkosat eoahkkanit eanemusta golbmii aigodagas 1.6.2018-31.12.2018. Davvisamegiela
juhkosii valljejuvvojit 6 lahtu (2 Norggas, 2 Ruotas ja 2 Suomas), anarasgiela juhkosii 3 lahtu (buat
Suomas), nuortalasgiela juhkosii 4 lahtu (3 Suomas, ja 1 Ruossas), julevsamegiela juhkosii 4 lahtu (2
Norggas ja 2 Ruotas) ja lullisamegiela juhkosii 4 lahtu (2 Norggas ja 2 Ruotas). Dasa lassin
giellajuhkosiidda valljejuvvojit seamma veardde varrelahtut. Giellajuhkosiid lahtuin galga leat
giellaammatlas cehppodat.
Bihtansamegiela bargojoavkkus leat njeallje (4) assedovdi ja calli: guovttis ovddastit Norgga,guovttis
Ruota ja calli boahta Ruota Samedikkis. Bihtansamegiela bargojoavkku bargun lea dohkkehit
Bihtansamegiela callinvuogi. Bihtansamegiela bargojoavku eoahkkana eanemusta golbmii aigodagas

1.6.2018-31.12.2018.
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Saksfremstilling (Marko Marjomaa og Mika Saijets, 27.4.2018):
Styret til SPR oppnevner medlem mer til Sam i Giellagaldu henholdsvis til s!Zlrsamiske, lulesamiske,
nordsamiske, enaresamiske og !Zlstsamiske språkseksjoner samt arbeidsgruppe til pitesamisk etter
forslag fra sametingene. Styret til SPR oppnevner medlem mer for perioden 1.6.2018-31.12.2018.
Språkseksjonene m!Zltes maksimalt tre ganger i perioden 1.6.2018-31.12.2018. For nordsamisk
seksjon velges det 6 medlemmer {2 fra Norge, 2 fra Sverige og 2 fra Finland), for enaresamiske
seksjon 3 medlem mer (alle fra Finland), !Zlstsamisk seksjon 4 medlem mer (3 fra Finland, og 1 fra
Russland), lulesamisk seksjon 4 medlem mer (2 fra Norge og 2 fra Sverige) og s!Zlrsamisk seksjon 4
medlemmer {2 fra Norge og 2 fra Sverige). I tillegg velges det like mange varamedlemmer til
språkseksjonene. Medlemmene til språkseksjoner skal ha språkfaglig kompetanse.
I pitesamiske arbeidsgruppe sitter det sekret~r og fire (4) sakskyndige: to av de representerer Norge
og to Sverige, og sekret~r kommer fra Sverige . Arbeidsgruppen til pitesamisk har ansvar for
godkjenning av pitesamiske ortografi. Arbeidsgruppen m!Zltes maksimalt tre ganger i perioden

1.6.2018-31.12.2018.

Mearradus I Vedtak:
Tiina Sanila-Aikio gudii foahkkima Nuortalasgiela giellajuogus lahtuid nammadeami vuolde, dii 11.17

-11.20. SPR stivra valljii cuovvovas lahtuid Sam i Giellagaldu giellajuhkosiidda ja bihtansamegiela
bargojovkui samedikkiid evttohusaid mielde. /Tiina Sanila-Aikio forlot m!11tet under oppnevning av
medlem mer til skoltesamisk språkseksjon, kl 11.17 -11.20. Styret for Samisk parlamentarisk råd
valgte, etter forslag fra sametingene, f!111gene medlemmer til språkseksjonene i Sam i Giellagaldu og
til Arbeidsgruppne for pitesamisk :
Anarasgiela giellajuogus / Enaresamisk språkseksjon:
Lahttu /Medlem Anna Morottaja
Lahttu /Medlem Petter Morottaja
Lahttu /Medlem Marja-Liisa Olthuis
Varrelahttu /Vara medlem Tanja Kyrö
Varrelahttu / Varamedlem Saammal Morottaja
Varrelahttu / Varamedlem Mervi Skopets
Nuortalasgiela giellajuogus / Skoltesamisk språkseksjon
Lahttu /Medlem Erkki Lumisalmi
Lahttu /Medlem Tiina Sanila-Aikio
Lahttu /Medlem Seija Sivertsen
Lahttu /Medlem Natalia Vaskova
Varrelahttu /Vara medlem Miika Lehtinen
Varrelahttu / Varamedlem Hilkka Fofonoff
Varrelahttu / Varamedlem Raija Lehtola
Varrelahttu / Varamedlem Zoja Nosova
Davvisamegiela giellajuogus / Nordsamisk språkseksjon:
Lahttu /Medlem Kaarina Vuolab-Lohi
Lahttu /Medlem Marjaana Aikio
Varrelahttu /Vara medlem Sierge Rasmus
Varrelahttu / Varamedlem Ellen Pautamo
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Samediggi Norggas evttoha cuovvovas lahtuid Sam i Giellagaldu giellajuhkosiidda ja bihtansamegiela
bargojovkui /Sametinget i Norge foreslår f(l)lgende medlemmer til språkseksjonene og pitesamisk
arbeidsruppe i Sami Giellagaldu:
Davvisamegiela giellajuogus / Nordsamisk språkseksjon:
Lahttu I Medlem Berit Anne Bals Baal
Lahttu I Medlem Ravdna Turi Henriksen
Varrelahttu I Varamedlem Ritva Nystad
Varrelahttu / Varamedlem Trond Are Anti
Julevsamegiela giellajuogus / Lulesamisk språkseksjon:
Lahttu I Medlem Inga Lill Sigga Mikkelsen
Lahttu /Medlem Anders Kintel
Varrelahttu I Varamedlem Sandra Nyst(!) Rahka
Varrelahttu / Varamedlem Samuel Gcelok
Lullisamegiela giellajuogus / S(l)rsamisk språkseksjon:
Lahttu I Medlem Ole Henrik Magga
Lahttu /Medlem Nora Bransfjell
Varrelahttu / Varamedlem Nils Arvid Westerfjell
Varrelahttu/ Varamedlem Maidi Persson
Bihtansamegiela bargojoavku / Arbeidsgruppe for pitesamisk:
Lahttu I Medlem Ole Henrik Magga
Lahttu I Medlem Bruce Moren-Duollja
Samediggi Ruotas evttoha cuovvovas lahtuid Sam i Giellagaldu giellajuhkosiidda ja bihtansamegiela
bargojovkui /Sametinget i Sverige foreslår f(l)lgende medlemmer til språkseksjonene og pitesamisk
arbeidsruppe i Sami Giellagaldu:
Davvisamegiela giellajuogus: / Nordsamisk språkseksjon:
Lahttu /medlem Marit Anne Allas
Lahttu /medlem Per-Stefan Labba
Varrelahttu / varamedlem Helena Omma
Varrelahttu / varamedlem Miliana Baer
Julevsamegiela giellajuogus / Lulesamisk språkseksjon:
Lahttu /Medlem Britt-Inger Sikku
Lahttu I Medlem Karin Tuolja
Varrelahttu I Vara medlem Ann-Christin Skoglund
Varrelahttu /Varamedlem Barbro Lundholm
Oarjansamegiela giellajuogus /S(l)rsamisk språkseksjon:
Lahttu /Medlem Lajla Mattson Magga
Lahttu I Medlem Pia Persson
Varrelahttu / Varamedlem Ajlin Jonassen
Varrelahttu I Varamedlem Karin Rensberg Ripa
Arbeidsgruppe for pitesamisk / Bihtansamegiela bargojoavku
Lahttu /Medlem Peter Steggo
Lahttu I Medlem Inger Fjällås
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8

SPR s 30/2018:

Cuovvovas coahkkin /Neste m(Z)te

ÅSSEBÅHPIRAT/ SAKSDOK.UMENT
-Kalender

Mearradus I Vedtak:
Cuovvovas eoahkkin lagiduvvo Gironis. Jodiheaddji arvala beaivemeari.
Kiruna. Leder foreslår dato for m(Z)tet.

17/297-12

Oktiibuot 10 siiddu I Totalt 10 sider

9

I

Neste m(Z)te avholdes i

+

Vuollaicallit leat lohkan eoahkkinbeavdegirjji ja leat gavnnahan ahte eoahkkinbeavdegirjai
fievrriduvvon mearradusat leat nu mo Sami parlamentaralas radi stivra lea mearridan.

Undertegnede har Iest m(l!teboken ag funnet at de vedtak som er f(l!rt inn i m(l!teboken er i
overenstemmelse med Samisk parlamentarisk råds styrets vedtak.

Sami parlamentaralas stivra/Styret i Samisk parlamentarisk råd

~~
Aili Keskitalo
presideanta/president

?~~

Tiina Sanila-Aikio

Per-Olof Nutti

sadjasaspresideanta/visepresident

17/297-12

Oktiibuot 10 siiddu /Totalt 10 sider

sadjasaspresideanta/visepresident

10

Sami Giellagaldu njuolggadusat aigodahkii 1.6. - 31.12.2018

Sami Parlamentåralas Rad:i stivra lea mearridan Sårni Giellagaldu njuolggadusaid SPR stivrra
coahlddmis 15 .5.2018. Od:d:a njuolggadusat leat fämus åigodagas 1. 6.2018 - 31.12.2018.

§1

Sårni Giellagäldu (SG) lea Sårni Parlamentåralas Rad:i (SPR) vuollasas davviriikkalas
sami giellaovttasbargoorgana. SG lea bajimus mearridanorgana samegielaid fägalas
gaZaldagain. SPR:s lea loahpalas mearridanvåldi SG njuolggadusaide ja bargoortnegii
guoski assiin. Sami Giellagaldu doaibma jotkojuvvo samedikkiid oktasas bargun
gaskaboddosaceat jagi 2018 lohppii. Suoma Samediggi jodiha ovttasbarggu 1.6.201831.12.2018. Såmedikkit vastidit ovttas Såmi Giellagålu doaimmaid ollasuhttimis ja
ruhtadeamis.

§2

Sårni Giellagåldu ulbmilin lea seailluhitja ovddidit dan kulturarbbi, mii gulla simegillii
ja na doaibmat fägalas assedovdiorganan, ovttastahttit ja heivehit oktii simegiela
geavaheapmåi ja gab.ttemii guoskevas doaimmaid ja koordineret simi
giellaovttasbarggu.

§3

Sårni Giellagåldu ovddasvastadussan lea ovttas Samedikkiiguin:
•

nannet ja ovddidit giellaovttasbarggu,

•

nannet ja ovddidit sårnegiela nu, ahte guhtege giellajoavkku sierranas darbbut,
hastalusat ja resurssat våldojit vuhtii, ja

•

riggudahttit samegiela ja sihkkarastit dan boahtte aiggis

§4

Sårni Giellagåldu bargun·lea sårnegielaid fägalas ovddideapmi: od:d:a terminologiija ja
callingiela norpmaid normeren, ja giellagahtten. Dasa lassin Sami Giellagåldu galga
doallat oktavuod:a sierra asahusaiguin ja juohkit dieduid sårni giellafägalas assiin olles
Sårnis ja riikkaidgaskasaceat. SG barggut ja ovddasvastadusat leat dynårnalaceat nu,
ahte guovddaza doaimmaid lea vejolas ovdanahttit gud:ege åigodaga simegiela
giellafägalas dilija dårbbuid mielde.

§5

Mearradusat § 2, 3 ja 4 gusket vida iesgud:etge samegillii: lulli-, julev-, davvi-, anarasja nuortalasgillii ja erenoamazit daid cålalas hamiide. Sami Giellagåldu nanne ja
ovddida eara sårnegielaid bargojoavldcuiguin dahje proseavttaiguin.

§6

Sårni Giellagåldui asahuvvojit vihtta sierra giellajuhkosa, maid ovddasvastadussan lea
normeret odd:a terminologiija ja callingiela norpmaid. Giellajuhkosat eoahkkanit
eanemusta golbmii åigodagas 1.6.2018-31.12.2018.
SPR dahj e SPR stivra vallj e giellajuhkosiid lahtuid j agi 2018 lohppii N orgga, Ruota ja
Suoma Sårnedikkiid årvalusaid vuod:ul. Norgga Samediggi arvala Norgga beale
ovddasteddjiid, Ruota Sårnediggi Ruota beale ovddasteddjiid ja Suoma Samediggi
Suoma beale ja Ruosfa beale nuo1ialasgiela ovddasteddjiid.

Davvisårnegiela juhkosii valljejuvvojit 6 lahtu (2 Norggas, 2 Ruotas ja 2 Suomas),
anarasgiela juhkosii 3 lahtu (buat Suomas ), nuortalasgiela juhkosii 4 lahtu (3 Suomas,
ja 1 Ruosfas), julevsamegiela juhkosii 4 lahtu (2 N orggas ja 2 Ruotas) ja lullisamegiela
juhkosii 4 lahtu (2 Norggas ja 2 Ruotas). Dasa lassin giellajuhkosiidda valljejuvvojit
seamma veardde vanelahtut. Giellajuhkosiid lahtuin galga leat giellafägalas mähttu.

§7

Sårni Giellagäldui asahuvvo bihtansamegiela bargojoavku, man bargun lea normeret
bihtansårnegiela callinvuogi. Bargojoavkkus lea callija guokte ovddasteaddji Ruotas ja
guokte ovddasteaddji Norggas.
SPR dahje SPR stivra vallje bihtansamegiela bargojoavkku lahtuid jagi 2018 lohppii
Norgga ja Ruota Samedikkiid ärvalusaid vuodul. Norgga Sårnediggi ärvala Norgga
beale ovddasteddjiid, ja Ruota Sårnediggi Ruota beale ovddasteddjiid ja cälli.

§8

Då.id njuolggadusaid sahtta Sårni Parlamentäralas Raddi dahje SPR stivna rievdadit.

Sami Giellagaldus vedtelder for perioden 1.6. - 31.12.2018
Styret til Samisk Parlamentarisk Råd har vedtatt midlertidige vedtekter for Sami Giellagaldu på
SPRs styrem0te 15.5.2018. De nye vedtektene er i kraft i perioden 1.6.2018-31.12.2018.

§1

Sami Giellagaldu (SG) er underlagt Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) og er et felles
nordisk samisk språksamarbeidsorgan. SG er det 0Verste organet som kan fatte vedtak i
saker som angår språkfaglige sp0rsmål i samisk. SPR har endelig vedtaksmyndighet i
saker som gjelder vedtektene og arbeidsordningen for SG. Virksomheten i Sami
Giellagaldu fo1tsetter midlertidig som samarbeid mellom sametingene ut året 2018 .
Sametinget i Finland skal lede samarbeidet. Sametingene i felleskap har ansvar for
gjennomfäringen og finansieringen av Sami Giellagaldu.

§2

Sami Giellagaldus mål er å bevare og utvikle den kulturarven som h0rer til det samiske
språket for på denne måten å fungere som sakkyndig fagorgan, samhandle og tilpasse
tiltak som gjelder samisk språkbruk og språkrnkt og koordinere det samiske
språksamarbeidet.

§ 3 Sami Giellagaldu har sammen med Sametingene som ansvar å:
•

Styrke og utvikle språksamarbeidet

•

Styrke og utvikle det samiske språket slik at det tas hensyn tilde forskjellige samiske
språkenes behov, utfordringer og ressurser, og

•

Berike det samiske språket og sikre dets framtid

§4

Sami Giellagaldu har som oppgave å utvikle samiske språk faglig: nonnering av ny
terminologi og normer av skriftspråket, samt språkr0kt. Dessuten skal Sami Giellagaldu
holde kontakt med forskjellige institusjoner og gi informasjon i samiske språkfaglige
sp0rsmål i hele Sapmi og intemasjonalt. SGs oppgaver og ansvar er dynamiske på den
måten at det er mulig å fremme senterets oppgaver i forskjellige perioder med bakgrunn i
samiske språkfaglige situasjoner og behov.

§5

Bestemmelsene i§ 2, 3 og 4 gjelder fem forskjellige samiske språk: s0r-, lule-, nord-,
enare- og skoltesamisk og spesielt deres skriftspråk. Sami Giellagaldu styrker og fremmer
de andre samiske språkene ved hjelp av arbeidsgrupper eller prosjekter.

§6

Det etableres fem ulike språkseksjoner til Såmi Giellagaldu, som har ansvar for å
normere ny te1minologi og no1mer for skriftspråk. Språkseksjonene samles maks tre
ganger i perioden 1.6.2018-31.12.2018.
SPR eller styret for SPR velger medlemmer til språkseksjonene for perioden fram til
slutten av 2018 etter förslag fra Sametingene i Norge, Sverige og Finland. Sametinget i
Norge föreslår representanter fra norsk side, Sametinget i Sverige föreslår representanter
fra svensk side og Sametinget i Finland föreslår representanter fra finsk side og
representanter for 0stsamisk fra russisk side.
Til seksjonen for nordsamisk velges det 6 medlemmer (2 fra Norge, 2 fra Sverige og 2 fra
Finland, til seksjonen for enaresamisk velges det 3 medlemmer (alle fra Finland), til
seksjonen for skoltesamisk velges det 4 medlemmer (3 fra Finland og 1 fra Russland), til

sekjonenen for lulesamisk velges det 4 medlemmer (2 fra Norge og 2 fra Sverige) og til
seksjonen for s0rsamisk velges det 4 medlemmer (2 fra Norge og 2 fra Sverige. I tillegg
velges det samme antall varamedlemmer til språkseksjonene. Medlemmene i
språkseksjonene skal ha språkfaglig kompetanse.

§7

Det etableres en pitesamisk arbeidsgruppe til Sami Giellagåldu, som har ansvar for å
normere den pitesamiske ortografien. I arbeidsgruppen sitter det en sekretrer og to
representanter fra Sverige og to representanter :Era Norge.
'

§8

Disse vedtektene kan endres av Samisk Parlamentarisk Råd eller styret for SPR.

Arbetsordning för Sam i Giellagaldu

1/6-31/12 2018

KAPITEL 1
Tillämpningsområde

1§

Denna arbetsordning ska tillämpas Sami Giellagaldu {SG) - det nordiska expert- och resurscentret
för samiska, utöver de bestämmelser som anges i riktlinjerna för Sam i Giellagaldu.
2§

Sami Giellagaldus arvoden och reseersättningar utbetalas till ledamöter enligt de rutiner som gäller
i det land ledamoten representerar.
3§

Sydsamiska, lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska är likvärdiga språk i Sami
Giellagaldus verksamhet. Utöver dessa språk har Sam i Giellagaldu internt svenska, norska och
finska som officiella språk.

KAPITEL 2
Verksamhetsorganen och deras verksamhet
4§

Sami Giellagaldus {SG) verksamhetsorgan är syd-, lule, nord-, enare-, och skoltsamiskans
spraksektioner och det pitesamiska arbetsutskottet.
Samiskt Parlamentariskt Råds styrelse kan för Sami Giellagaldus verksamhet inrätta särskilda
expertutskott eller organ efter behov.

5§
Samiskt Parlamentariskt Råds styrelse är högsta beslutande organ för Sami Giellagaldus
verksamhet. SPR:s styrelse ska besluta om Sam i Giellagaldus arbetsordning för perioden 1/631/12 2018. SPR:s styrelse kan delegera till språksektionerna att ta beslut i ärenden som angår
respektive språk. SPR:s styrelse kan när den inrättat ett expertutskott eller verksamhetsorgan
delegera beslutsrätt till utskottet eller organet i specifika frågor.

t-

6§

Språksektioner
Till Sam i Giellagaldu etableras fem särskilda språksektioner, som har till ansvar att normera ny
terminologi och skriftspråksnormer.
Det är Samiskt Parlamentariskt Råds styrelse som utser ledamöter till Sam i Giellagaldus
språksektioner.
Till språksektionerna utses ledamöter enligt följande: enaresamiska (3 ledamöter), nordsamiska (6
ledamöter), lulesamiska (4 ledamöter), sydsamiska (4 ledamöter) och skoltsamiska (4 ledamöter).
Språksektionernas ledamöter ska ha språklig expertkompetens.
På språksektionens första sammanträde väljs ordförande och vice ordförande, som ska vara
ordinarie ledamöter i sektionen. I de syd-, lule- och nordsamiska sektionerna ska ordförande och
vice ordförande representera vartdera landet. Sammanträdet leds av ordföranden i
språksektionen. Språkmedarbetarna från Sami Giellagaldus administration fungerar som vardera
språksektions sekreterare men är inte ledamöter i språksektionen.
Språksektionerna ska ha högst tre sammanträden under perioden 1/6-31/12 2018. Sammanträden
kan vara fysiska eller via videokonferens. Varje språksektion beslutar om sina
sammanträdesdatum på första sammanträdet. Språksektionerna verkar till slutet av 2018.
Den sydsamiska språksektionen ska anta bestämmelser för verksamheten utifrån Sam i
Giellagaldus riktlinjer i tredje paragrafen (§ 3) i frågor beträffande sydsamiska.
Den lulesamiska språksektionen ska anta bestämmelser för verksamheten utifrån Sam i
Giellagaldus riktlinjer i tredje paragrafen(§ 3) i frågor beträffande lulesamiska.
Den nordsamiska språksektionen ska anta bestämmelser för verksamheten utifrån Sami
Giellagaldus riktlinjer i tredje paragrafen(§ 3) i frågor beträffande nordsamiska.
Den enaresamiska språksektionen ska anta bestämmelser för verksamheten utifrån Sam i
Giellagaldus riktlinjer i tredje paragrafen(§ 3) i frågor beträffande enaresamiska.
Den skoltsamiska språksektionen ska anta bestämmelser för verksamheten utifrån Sam i
Giellagaldus riktlinjer i tredje paragrafen(§ 3) i frågor beträffande skoltsamiska.

7§
Arbetsgrupp för pitesamiska
Arbetsgruppen för pitesamiska består av fyra (4) sakkunniga: två representanter från Norge och
två från Sverige. Arbetsgruppen ska även ha en sekreterare. Arbetsgruppen för pitesamiskan ska
godkänna den pitesamiska ortografin.
Arbetsgruppen för pitesamiska ska ha möte högst tre gånger under perioden 1/6-31/12 2018.

8§
Andra verksamhetsorgan

Sami Giellagaldus expertutskott/verksamhetsorgan ska som SG:s underordnade organ utföra
fastställda sysslor och anta bestämmelser för verksamheten endast i dessa nämnda
expertorgan/arbetsuts_kott.
Om det uppstår behov för särskilda expertutskott/verksamhetsorgan ska administrationen lägga
fram frågan för SPR. Vid hastiga ärenden kan administrationen etablera arbetsutskott/
verksamhetsorgan, men detta måste tillkännages SPR.

KAPITEL 3
Personal

9§
Tillförordnad chef

Sam i Giellagaldu leds av Sametinget i Finland under perioden 1/6-31/12 2018. Finska Sametingets
sekreterare för samiska språkfrågor tillförordnas som chef. Tillförordnad chef ska:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

leda Sami Giellagaldus kunskaps- och administrationsverksamhet
leda de anställda i Sami Giellagaldu
genomföra de sysslor som omtalas i§ 3 i Sami Giellagaldus tillfälliga riktlinjer
lägga fram en årsredovisning om Sam i Giellagaldus verksamhet till SPR
utveckla och planera Sam i Giellagaldus språkstrategier och organisering
följa utvecklingen i samiska språkfrågor
besluta om sammanträdestillfällen för språksektioner och andra verksamhetsorgan i
Sami Giellagaldu
8) medverka i språksammanträden i Sapmi och internationellt, och på detta sätt knyta
nödvändiga kontakter i språkrelaterade frågor
9) ansvara för andra aktiviteter i verksamheten och relaterade frågor som SPR beslutat om
10 §
Administrationsmedarbetare

Fagledaren i språkavdelningens terminologienhet i norska Sametinget är anställd som Sami
Giellagaldus administrationsmedarbetare. Denna medarbetare ska:
1)
utveckla och planera Sam i Giellagaldus språkstrategier och organisering
2)
handlägga övergripande frågor som rör alla språksektioner
3)
koordinera informationsinsatserna tillsammans med språkarbetare
4)
handlägga andra ärenden som tillhör verksamhetsområdet och uppgifter som
tillförordnad chef ger som uppdrag.

11 §
Språkmedarbetare

Sami Giellagaldus administration består även av språkmedarbetare. I Sami Giellagaldu arbetar nio
språkmedarbetare som sorterar under sametingen i Finland, Sverige och Norge enligt följande: 2
sydsamiska språkmedarbetare (1 i norska Sametinget och 1 i svenska Sametinget), 2 lulesamiska (1
i norska Sametinget och 1 i svenska Sametinget), 3 nordsamiska (1 från varje sameting), samt en
enaresamisk och en skoltsamisk språkmedarbetare.
Språkmedarbetarnas arbetsuppgifter är:
vara handläggare och sekreterare för språksektionerna
språkvård, terminologi- och normeringsarbete
ha ansvar för att sprida information om det egna språket
följa utvecklingen för sitt eget språk
rapportera om sina uppgifter enligt behov till tillförordnad chef och till sitt sameting.
översätta informationsärenden som berör Sami Giellagaldu till syd-, lule-, och
nordsamiska, enare- och skoltsamiska och norska, svenska och finska
7) assistera tillförordnad chef och administrationsmedarbetaren när så behövs
8} handha andra aktiviteter inom verksamhetsområdet och sysslor som chefen beslutar
om
1}
2)
3}
4)
5)
6}

12 §
Gemensamma anställningsvillkor för all personal

1} Medarbetarens och arbetsgivarens anställningsförhållande regleras av den befintliga
struktur i landet där medarbetaren är anställd.
2} Det sameting där medarbetaren är anställd och/eller det sameting där medarbetaren
har sitt kontor har arbetsgivaransvar för sin personal.
3} Beslutsrätt om verksamheten tillkommer Sam i Giellagaldu - det nordiska expert- och
resurscentret för samiska.
4) Anställda avtalar om ledigheter, exempelvis semester och tjänstledigheter med
närmsta chef och meddelar detta till tillförordnad chef.

KAPITEL4

Förvaltningsförfarande
Beredning och handläggning av ärenden i språksektionerna

13 §

Ärendena till språksektionernas sammanträden bereds av språkmedarbetarna .
Språkmedarbetarna fungerar som språksektionernas sekreterare.
Administrationen väcker ärenden till språksektionerna utifrån de behov som de samiska
varieteterna har. Ärenden kan initieras av Sam i Giellagaldus verksamhetsorgan, administration och
språkanvändare. Administrationen bereder ett väckt ärende till språksektionens sammanträde.
Administrationen kan ta hjälp av expertkunskap i beredning av ärenden. Chefen beslutar om detta.

Språksektionen bereder ärenden enligt administrationens förslag till beslut utifrån det
förfarandesätt man kommit överens om. Språkmedarbetaren har yttranderätt på språksektionens
sammanträde och kan vid behov lägga fram fakta och information under överläggningen av det
specifika ärendet på språksektionens sammanträde. Språkmedarbetarna är ej ledamöter i
språksektionen och har ingen beslutsrätt.

Beredning och handläggning av ärenden i den pitesamiska arbetsgruppen
14 §

För beredning av ärenden i det pitesamiska arbetsutskottet ansvarar organets sekreterare.

Beredning och handläggning av ärenden i andra verksamhetsorgan
15 §

För att bereda ärenden i andra verksamhetsorgan ansvarar organet självt eller den som utsetts till
sekreterare av ledamöterna. Tillförordnad chef bistår andra verksamhetsorgan i arbetet.
Verksamhetsorganet bereder frågor utifrån förslag från sekreteraren.
16 §

Att lyfta ärenden till SPR
SPR:s styrelse behandlar ärenden som språksektioner eller andra verksamhetsorgan har
beslutat om. SPR kan då förkasta, ändra eller återremittera ärendet till en ny beredning.

Gemensamma riktlinjer för förvaltningsförfarandet
Sammanträden
17 §

Sammankallande till möte i Sami Giellagaldus språksektion är ordförande eller vice ordförande om
ordförande har förhinder.
Kallelse samt föredragningslista och handlingar med bilagor till möte i språksektionen eller i ett
annat verksamhetsorgan, ska skickas till språksektionens eller verksamhetsorganets ledamöter och
ersättare minst tre veckor (21 dagar) innan mötet. Kallelsen sänds per e-post och bara vid särskilda
tillfällen per post.
18 §

En ledamot i Sami Giellagaldus verksamhetsorgan som får förhinder till att delta på möte, ska
skyndsamt meddela detta till verksamhetsorganets sekreterare, så ersättare kan kallas.
19 §

I enlighet med § 3 ska sammanträden i Sami Giellagaldus verksamhetsorgan informeras om till
_ Sam i Giellagaldus tillförordnade chef och till administrationsmedarbetaren.

20 §

Sami Giellagaldus tllförordnade chef, administrativ personal och närmaste chef för anställda, som
har personalansvar, har rätt att delta i möten i alla Sami Giellagaldus organer utan att ha kallats.
21 §

Språksektionernas och verksamhetsorganens sammanträden är stängda.
Språksektionernas ledamöter har tystnadsplikt i alla ärenden som inte är offentliga. Det gäller
också ledamöter i Sami Giellagaldus andra verksamhetsorgan.
22 §

Sammanträdesspråk i Sami Giellagaldus verksamhetsorgan är syd-, lule- och nordsamiska, enareoch skoltsamiska, norska/svenska och finska. På sammanträden i Sami Giellagaldus verksamhetsorgan har alla rätt att fritt välja vilka av dessa språk man vill använda.
23 §

Språksektionerna är beslutsföra när minst hälften av ledamöterna är närvarande. I syd- och
lulesamiska ska minst en ledamot från Norge och Sverige vara närvarande, och i den nordsamiska
sektionen ska minst en ledamot från Norge, Sverige och Finland vara närvarande. I den pitesamiska arbetsgruppen ska minst en av ledamöterna från Norge och en från Sverige vara
närvarande utöver sekreteraren.
24§

Språksektionernas och expertutskottens/verksamhetsorganens ärenden avgörs med majoritetsbeslut. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
25 §

Språksektionernas och expertutskottens/verksamhetsorganens beslut redovisas i protokoll och
tillkännages på Sami Giellagaldus hemsida http://giella.org.

Protokoll

26 §

Vid Sam i Giellagaldus sammanträden ska det föras protokoll där man anger sammanträdesplats,
när mötet börjar och när det avslutas, vilka ledamöter som tjänstgjort och vilka som ej är
närvarande, samt namn på ordförande, sekreterare och två justerare. Protokollet ska redovisa
sammanträdets beslutsförhet, vilka ärenden som behandlats, vilka beslut som fattats, beslutens
röstresultat, vilka reservationer som anmälts och andra frågor som påverkat beslutsfattandet.
Språksektionernas protokoll skrivs på sektionsspråket, och publiceras på Sami Giellagaldus
hemsida.
När protokollet skrivits klart gås det igenom och godkänns på mötet. Protokollet är justerat när
ordförande och sekreteraren har undertecknat det och justerare har justerat.

Om justerarna invänder sig mot innehållet i protokollet ska protokollet läggas fram till beslut på
verksamhetsorganets påföljande sammanträde.

Reservationer

27 §

En anmälan av reservation eller en skriftlig reservation kan noteras i protokollet och som bilaga
bifogas endast tillkännagivanden och handlingar som avser villkor i denna paragraf.
En ledamot som deltagit i överläggningen av ett ärende i Sam i Giellagaldus verksamhetsorgan, och
som ogillar majoritetens beslut - lägger fram ett motförslag eller röstar emot - eller om beslutet
går emot dennes förslag, har rätt att omgående efter beslutsfattandet lägga fram sin reservation
mot beslutet.
En reservation ska läggas fram omgående när beslutet har fattats, och ska kort noteras i
protokollet. En särskild redogörelse för reservationen kan bifogas protokollet om det förses med
rätt datum och är underskrivet och framlagt i samband med anmälan av reservationen.
En anmälan av avvikande mening ska anges i handlingarna för röstförfarandet eller anmälas
särskilt. En sådan anmälan ska göras omgående efter att beslut fattats.
En handling för skriftlig reservation, som skrivits under av en ledamot som ogillar ett
majoritetsbeslut och som innehåller underskrift från en annan person, ska inte noteras i eller
bifogas protokollet.
En ledamot som röstat mot ett beslut eller som reserverar sig mot ett beslut, bär inte ansvar för
det beslut som fattats. En ledamot har ansvar i beslut som ledamoten har varit med om att fatta
om han eller hon inte reserverat sig mot beslutet.

Protokoll och underskrifter i protokoll

28 §

I Sam i Giellagaldus initiativ, förslag, uttalanden, synpunkter och andra handlingar ska det
framkomma vilket verksamhetsorgan som fattat beslut i ärendet och tidpunkt för
beslutsfattandet.
29 §

Sam i Giellagaldus namnunderskrift görs av tillförordnad chef. Dagliga handlingar underskrivs av
tillförordnad chef eller tjänsteman eller anställd som tillförordnad chef har delegerat uppdraget
ti Il.
Under perioden 1/6-31/12-2018 ska fakturor i Sam i Giellagaldus verksamhet godkännas och
attesteras enligt de rutiner som gäller i respektive land och som Sametingets arbetsordning i
respektive land fastslår.

KAPITEL 5
Samverkansorgan

30 §
Sam i Giellagaldus formella samverkansorgan är norska, svenska och finska Sametingens
språkavdelningar. Sam i Giellagaldu ansvarar för språkfrågor i de organ som kräver
ärendehandläggning på en gemensam samisk nivå. Ovannämnda organ bistår Sami Giellagaldu i
beredning av ärenden.
Andra samverkansorgan är universitet, högskolor och andra centrala expertorgan. Dessa kan
tillfrågas om bistånd redan i ärendeberedningen, och kan också delta som observatörer på Sami
Giellagaldus sammanträden.

