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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivrasagadoalli raportta
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2019-01-18

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Stivra sagadoalli/Presideanta rapoarta stivrii.

Datum

Ort

Kommentar

Bilaga
X

28/101/1-11
4-7/11
11-16
18-25/11

Uslu

26/11

Paris
Govddessavvon/bredsel
Sharm-El-Sheik
Uslu

27/11
28-27

Uslu
Giron

1

2-6/12
11/2
12/12
13/12
13/12
13/12

lr<atowic~
Giron
Giron
Giron
Giron
Giron
Giron

14/12
14/12

Giron
Giron

17-21/12
8/1-19
10/1-19
10-11/1
15/1-19

Garesavvon
Giron
Sthlm
Sthlm
Giron

Davviriikkalas raddi ja Calgu lavdegotti
coahkkin.
OECD coahkkin .
Dievascoahkkin-Stivracoahkkin
COP 14CBD
Davviriikkaid raddi Ministar
coahkkin/Disney SPR coahkkin
SPR stivracoahkkin
Bargocoahkkin/Sagadoallivalbmen
COP24
I
Coahkkin Riikka revisuvnnan
Bargocoahkkin
Stivracoahkkin
Coahkkin/Raddedallan Vuostebealin
Stivracoahkkin
Coahkkin Duohtavuodakommisuvnna
Bellodagat .Organisasuvnnat.
Stivracoahkkin
Buseahtta raddedallan coahkkin
.Vuostebealin. Lavdegotti Sagadoallit.
Belodagat
Valbmenbargut
Stivrasagadoalli valbmen coahkkin
Coahkkin/Lunsja 5:an Leanahearrain
Bargocoahkkin
Coahkkin Halddahus hoavdan
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Redovisning

2019-01-18

Såmecliggl
Såmedigge
Såmlediggie
Saemiedigkic

Styrelseordförandes/presidentens rapport till styrelsen.

Datum
9-12/10

Ort
Giron/STHLM

Kommentar
Styrelsemöte/12/10-18
möte med oppositionen/nämnderna
Möte med landshövdingarna 11/1018
Samrådsmöte om rovdjur i Stockholm 1618/10 -22-24/10 Kansliet

28/101/1-11
4-7/11
11-16
18-25/11
26/11

Oslo

Möte med Nordiskt råd och
Välfärdsutskottet.
OECDmöte.
Plenum -Styrelsemöte
COP 14CBD
Nordiska rådets ministermöte/ möte med
Disney samt SPR möte
SPR styrelsemöte
Ordförandeberedning/arbetsmöte
tC OP24
Möte med Riksrevisionen
Arbetsmöte
Styrelsemöte
Möte/rådslag med oppositionen
Styrelsemöte
Möte om sanningskommissionen, partierna,
organisationer
Styrelse möte
Budgetsamråd med oppositionen,
nämndsordförandena, partierna
Beredning
Ordförandeberedning
Lunchmöte med S:an landshövdingen
Arbetsmöte
Möte med kanslichefen

Paris
Bredsel
Sharm-El-Sheik
Oslo

12/12
13/12
13/12
13/12

Oslo
Giron
IKatowice
Giron
Giron
Giron
Giron
Giron
Giron

14/12
14/12

Giron
Giron

17-21/12
8/1-19
10/1-19
10-11/1
15/1-19

Garesavvon/Karesuando
Giron
Sthlm
Sthlm
Giron

27/11
28-27
I
12-6/12
11712

Bilaga
X
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Redovisning

2019-01-21

Samcdiggi
Satnediggc
Såmicdiggie
Saemiedigkie

Hälsa/Styrelseledamot/Britt Sparrock

Datum
· 2018-10-06-i 07

Ort
Umeå

Kommentar
Jämställdhetskonferens för kvinnor

2018-10-1012

Kiruna

Styrelsemöte

2018-11-11-16

Storforsen

Sametingetsplenum inkl. styrelsemöte

2018-11-27

Telefon

Planeringsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa

2018-11-28

Telefon

Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa

2018-11-29

Solna

Samråd med Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen

2018-12-06

Telefon

Möte med Monica Harr Sandström (HÄi)
Kunskapsnätverkets huvudkoordinator Elin
Bergarp och Inga Maria Stoor, Sametingets kansli information om kunskapsnätverket för samisk
hälsa

2018-12-11-14

Kiruna

Arbetsmöte och Styrelsemöte

2018-12-19

Telefon

Politisk referensgrupp - Kunskapsnätverket för
samisk hälsa

2018-12-20

Telefon

Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa - arbete med strategiplan

I

I

Bilaga
X

2019-01-10Stockholm Arbetsmöte - Styrelsen
11
Styrelsens arbetsgrupp för modem samepolitik

Datum

Ort

Kommentar
Sida 1 av 1

Bilaga
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2018-xx-xx

Såmcdiggi
S:'tmedigge
Sämiediggie
Saemicdigkic

Rapport till plenum om möten för period 2018-10-08-2019-01-11

Område / titel/representant
Anders Kråik, kulturansvarig

Datum
8/10-18

Ort
Kiruna

Kommentar
Kulturmöte Sametinget

9/10 - 11/10 1

Kiruna

Styrelsemöte

Bilaga

MötePWC

21/11-18
28-29/11

Kiruna

Arbetsmöte

11/12-19

Kiruna

Arbetsmöte

12 -14/12

Kiruna

Arbetsmöte

Pågående arbete med uppdrag att färdigställa förslag arbetsordning för kommitten
samiska nationalsymboler samt genomgång av PWC rapport ang placeringsort
parlamentsbyggnad.

Datum

Ort

Kommentar

Bilaga

Skriv kortfattat vilka som närvarat på mötet samt syfte

X
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2019-01-25

S{1mediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

Rapport om möten för period 2018-12-15 - 2019-01-25

Styrelseledamoten Jan Rannerud med ansvarsområde Näring-Media - EU
Datum

Ort
Telefon
Stockholm
Stockholm
Kiruna

2018-12-15
2019-01-10-11
2019-01-21
2019-01-22-25

Kommentar
Walt Disney Group
Arbetsmöte, styrelsen
Möte styrgrupp Modem samepolitik
Styrelsemöte

Bilaga

Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum

Ort

Kommentar
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Redovisning

Rapport till Plenum för period 2018-10-01-2019-01-12

Samccliggi
Samediggc
Samiediggic
Sacmicdigkie

Ansvarsområde Rennäring, Styrelseledamot Marita Stinnerbom
Rovdjur
Informationsmöten har hållits i regionerna med utbildningsinsatser om webbaserade
förvaltningsverktyget. På mötena har Sametinget, Länsstyrelsen och SLU medverkat.
Sametinget har träffat Länsstyrelsens naturvårdsdirektörerna och Naturvårdsverket. På
mötet diskuterades hur förvaltningsverktyget ska inarbetas i rovdjursförvaltningen på
Länsstyrelsen och förebyggande skyddsjakt på järv. En överenskommelse har gjorts där
underlaget i förvaltningsverktyget och rovdjursinventeringen ska vara vägledande i arbetet
med toleransnivåer. Möte med SSRs rovdjursgrupp. Sametinget har deltagit på
inventeringsmöte i Trondheim där utvärdering om kvalitetssäkring av dokumentation av
järv och loinventeringar presenterades, innovationsprojekt och information om
forskningsprojekt om DNA data i inventering.
Sametinget har anställt en projektmedarbetare för att arbeta med rovdjurstrategin.
Möte med björngruppen där arbetet fortskrider. Sametinget har begärt ut data angående
inventering och skyddsjagade björnar samt ställt förfrågan till SLU angående analysering av
<latat.
Möte med NINA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att diskutera ett forskningsförslag
från norsk sida om björnpredationsstudie i en fjällsameby.
Möte med Naturskyddsföreningen om deltagande i seminarie.
Samhällsplanering
Möte med SGU, Statens gruvnäringsråd, syftet är att ingå i rådet för att sprida kunskap om
Sametingets arbete gällande samhällsplanering samt tidigt få information om nyheter inom
Gruvnäringen. Renbruksplan har haft konferens i Arvidsjaur.
Vindkraft
Deltog på svensk vindenergis vindkonferens 2018, i runda bordsamtal där vindkraftens
möjligheter och utmaningar diskuterades.

Sida 1 av 3

SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Styrelsen/Rennäring
Redovisning
Såmccliggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

Jämställdhet

Jämställdhetskonferens för renskötande kvinnor har genomförts den 6-7 oktober i
Umeå, 80 kvinnor deltog. På konferensen berättade tre kvinnor inom renskötseln om
möjligheter och utmaningar som kvinna i renskötseln. Grupparbeten och erfarenhetsutbyte
visar att det är stora skillnader att vara kvinna inom renskötsel inom olika regionala
områden. Praktiska hjälpmedel och hantering av olika situationer diskuterades och behovet
för kvinnor att träffas och prata renskötsel från olika områden var stort och fler arenor att
träffas efterfrågades.

Ansvarsområde Rennäring, Styrelseledamot Marita Stinnerbom

Kommentar

Datum

Ort

3-4 okt
6-7 okt
8 okt

Arvidsjaur Renbruksplanskonferens
Umeå
Jämställdshetskonferens
Jokkmokk Utbildning och information om förvaltningsverktyget

9-10 okt
11 okt
11 okt

Styrelsemöte
Kiruna
Stockholm Möte med SGU gruvnäringsråd
Stockholm Möte med NV och LST naturvårdsdirektörer
angående förvaltningsverktyget
Möte med politiska ledningsgruppen
Kiruna
Möte med Björngruppen
Umeå
Möte med Rovdjursgruppen SSR och RÄF
Umeå
Möte med SSRs Ordförande
Umeå
Möte med NINA björn.forskning fjällsameby
Umeå
Stockholm Vind 2018 konferens Svensk vindenergi
Östersund Ordförandeberedning
Bredsel
Plenum
Rennäringsnämnden
Telefon
Jokkmokk Seminarie Rovdjur och Markanvändning
Arbetsmöte styrelsen
Kiruna
Östersund Möte med Näringschefen om
Landsbygdsprogrammet
Trondheim Inventeringsmöte
Rennäringsnämnden
Telefon
Kiruna
Arbetsmöte styrelsen
Möte med Gabna och Leavas samebyar
Kiruna

12 okt
15 okt
16-17 okt
180kt
19 okt
240kt
6 nov
12-16 nov
22nov
23nov
28-29 nov
3 dec
4-5 dec
6 dec
11 dec
11 dec
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11 dec
12-14 dec
19 dec
20 dec
10-11 jan

Kiruna
Kiruna
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Möte med Muonio sameby
Styrelsemöte
Möte med Ruona Burman, Naturskyddsföreningen
Möte med SSR och RÄF
Arbetsmöte Styrelsen

Marita Stinnerbom, ansvarig för rennäringsfrågor i styrelsen
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Samediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

Rapport om möten för period 2018-12-12- 2019-01-12
Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi

Datum
12-14 dec
13 dec

Ort
Giron
Giron

10-11 jan

Stockhohn

Kommentar
Styrelsemöte
Samrådsmöte med det samiska samhället om
sanningskomrnission
Arbetsmöte
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Styrelsens redovisning till plenum i Bredsel för period 2018-10-01-2019-01-12

Styrelsens sammanträden
Datum
9-11 okt
11 okt

Ort
Giron
Giron

120kt
5nov
13nov
15nov
28nov
12-14 dec
13 dec

Giron
Telefon
Skajdde/Bredsel
Skajdde/Bredsel
Giron
Giron
Giron

10-11 jan

Stockholm

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 158-196
Överläggningar med ordförandena för nämnder,
presidiet, Samefonden, SamS
Rådslag med företrädare för Sametingets partier
Styrelsemöte,§§ 197-200
Styrelsemöte,§§ 201-205
Styrelsemöte,§§ 206-208
Styrelsemöte, §§ 209-210
Styrelsemöte,§§ 211-238
Budgetberedning med företrädare för
Sametingets partier, nämnder, presidiet
Arbetsmöte, styrelsen

Ordförandebeslut
Datum
5nov
29nov

Beslut
Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Treasures of Sam i land 2018 den
23 -25 november i Murmansk
Uppdrag till Per Mikael Utsi att utarbeta förslag till verksamhetsplan

Möten med regeringens företrädare

(-

/

Under den redovisade perioden har aktiviteten gentemot reg~ ingenVarit låg under
regeringsbildningsprocessen som följt efter riksdagsvalet 2018,
Vice styrelseordförande har för Sametingets räkning deltagit på kulturdepartementets
uppföljn:ingsmöte om Europarådets konventioner till skydd för nationella minoriteter och
minoritetsspråk, som genomfördes den 13:e november.

Konsultationsordningen
Konsultationsordningen, Ku2017/01905/DISK, är fortfarande under beredning. Inga nya
uppgifter om ärendets utveckling har framkommit under den redovisade perioden.
Sida 1 av 18
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Redovisning ·

2019-01-28

Kulturdepartementet har tidigare varit tydlig med de utmaningar som visat sig i
beredningen av ärenden. Sametingets styrelse haft möjlighet att tydliggöra och
lägga fram Sametingets 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.

Såmccliggi
Sämecligge
Såmiediggie
Saemiedigkie

OECD-möte, Paris 4-6 november

Styrelseorrlförande närvarade.
Rapporten antogs.
5-6 november - Workshop- Urfolksornråden och utveckling, Paris
Mötet började med introduktion och presentation av deltagare: Chris McDonald, Joaquim
Oliveira Martins. Enrique Garcilazo OECD. Måndag 5/11 diskuterades bakgrund och hur
man planerar mötessessionema framåt. Vi hade en grundlig genomgång av OECD
rapporten, och dryftade hur urfolk och regional utveckling kan förenas på bästa sätt.
Tisdagen hölls mötet där OECD rapporten lades fram. Sametingets styrelseordförande höll
ett inlägg om hur svenska Sametinget tänker jobba med rapporten och processen framöver
(se bilaga 1).

Koordineringsmöte tisdag 13 november, CBD - COP14
Deltagare: Per Olof Nutti (sammankallande), Matilda Månsson, Tuomas Asiat Juuso, Inga
Saara-Arttijeff, Sten Olav Hetta, Åsa Larsson Blind.
,CBD Konferens Sharm El Sheil<h 2018-11-19--25
Partsmötet öppnades formellt av Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi. Hans närvaro har
gett CBD processen politisk dignitet och förankring. Egyptens miljöminister leder COP
konventionens arbete och protokoll.
1) Det togs två viktiga beslut angående urfolk och lokala samhällen:
• Säkra villkoren för sociala och miljömässiga finansieringsmekanismer för
biologiskt mångfald
• Collective actions - att få urfolkens och lokala samhällens stöd för att säkra och
främja biologiskt mångfald.
Agendapunkt 9 om resursmobilisering var särskilt värt att lyfta fram för förhandlingarna.
Dessa två beslut ligger under samma agendapunkt som resursmobilisering; därför kom de
lite i skymundan i Parties inlägg i frågan. Samtliga aktörer från urfolk och lokala samhä.llen,
och civilsamhället som yttrade sig, underströk betydelsen av dessa två beslut och att det är
mycket viktigt att man vid finansiering av biologisk mångfald vid genomförande av
Sida 2 av 18
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konventionen, tillämpar säkerhetskriterier, så att inte urfolk och lokala samhällen
·såml!diggi
som förvaltar mångfalden påverkas negativt av insatserna. Beslutet innehåller ett
Såme_d igge
Såmfodiggie
annex, som ger vägledning om vad man ska tänka på för att säkerställa detta. Man Snentlediglde
framhöll också vikten av att urfolk och lokala samhällens bidrag till att bevara och
hållbart nyttja biologisk mångfald kan rapporteras som värdefulla bidrag till Konventionen,
och den vägledning som ges i detta beslut.
Närvaro på IPCC Side-Events
IPCC informerade om konsekvenser av klimatförändringar och mångfald.
EU:s koordineringsmöte hela förmiddagen. Närvaro vid EU:s speaking point.
Svenska och finska sametingen föreslog vissa ändringar.

EU:s koorclineringsmöte 20 november

Styrelseordförande närvarade.
Arbete med Item 19 texten. När den var färdigställd föreslog ordföranden att man inte
tillgängliggör ursprungstexten. Men originalförslaget skulle skickas till CRP och det hölls
inlägg angående detta. Förslaget godkändes.
Agendapunkt 13 om förbättrad integrering av Artikel 80) om traditionell kunskap och
urfolk och lokala samhällens fulla och effektiva deltagande i konventionens protokoll.
Förslaget om bättre integrering av Art 8G) i konventionens arbete, handlar om processen för
att avsluta pågående arbetsprogram för 8j, och påbörja en ny etapp, med aktualiserade
frågor, och med strukturer anpassade för fullt och effektivt deltagande av urfolk och lokala
samhällen under Post2020. Eftersom texten i praktiken var klar från SBI 2, uppmanade
ordföranden till en snabb process till ett CRP, som nu väntar på att behandlas i WG 2.
EU hade ett bilateralt möte med International Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) redan
den andra dagen av förhandlingarna, eftersom IIFB önskade diskutera just denna punkt med
EU före den kom upp på agendan. Framförallt ville man lyfta frågan om en möjlig ATHEG,
som föreslagits av EU i Submission 047 från i juli. Mötet var givande för såväl EU som IIFB,
och ledde till att IIFB - liksom EU - började se detaljerna i processen framåt mer strukturerat.
I sitt inlägg under Item 13 fokuserade IIFB därmed på att koppla planen för integration av
WG 8 G) tydligare med processen i Post2020. IIFB underströk särskilt vikten av att i första
hand fokusera på innehållet i det framtida arbetet med traditionell kunskap under Post2020
ramverket, och säkerställa att det är med i beslutet på COP15. Arbetet med att ta fram ett
institutionellt ramverk kan sedan arbetas fram under en ytterligare WG 8 G), kompletterat
med den föreslagna AIBEG, att hållas år 2021 när Post2020-agendan är igång.
Särskilt viktiga punkter i förhandlingarna: -
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IIFB anser det som viktigt att förtydliga terminologin angående "indigenous and
local knowledge", som inte återfinns i ordlistorna, men som används som
motsvarighet till traditionell kunskap i CBD och 8j.
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Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiedjggie
Snemiediglde

Japan, Kanada, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Mexiko och EU stödjer IIFB-statement, och
item19 CRP.

EU-möte och urfolksmöte IPLC, 21 november

Styrelseordförande närvarade.
Den samiska gruppen hade ett eget gemensamt möte med information från
Samerådet och sametingen om deltagande i Vision 2020, FPIC och om hänvisningar
till FN urfolksdeklaration i texten.
Biodiverisity law and govemance day, 2018-11-23, Cop 14 Sharm El Sheikh

Nature and Culture summit i Ras Muhammed, 22 november

Styrelseordförande närvarade.
Besök hos egyptiska urfolket beduinerna. Nästan hela LCIP- gruppen deltog.

Sametingets side event, 23 november

Styrelseordförande och folkrättsjurist Matilda Månsson höll en presentation (side event) om
hur man kan använda moderna verktyg i traditionell kunskap.
Agendapunkt 13 om förbättrad integrering av Artikel 8G) om traditionell kunskap och urfolk
och lokala samhällens fulla och effektiva deltagande i konventionen dess protokoll
EU hade ett bilateralt möte med Intemational Indigenous Forum on Biodiversity (IIFB) redan
den andra dagen av förhandlingarna, eftersom IIFB önskade diskutera just denna punkt med
EU före den kom upp på agendan. Framförallt ville man lyfta frågan om en möjlig ATHEG,
som föreslagits av EU i Submission 047 från i juli. Mötet var givande för såväl EU som IIFB,
och ledde till att IIFB - liksom EU - började se detaljerna i processen framåt mer strukturerat.
I sitt inlägg under Item 13 fokuserade IIFB därmed på att koppla planen för integration av
WG 8 (j) tydligare med processen i Post2020. IIFB underströk särskilt vikten av att i första
hand fokusera på innehållet i det framtida arbetet med traditionell kunskap under Post2020
ramverket, och säkerställa att det är med i beslutet på COP15.
9. Det handlar om frivilliga riktlinjer för repatriering av traditionell kunskap, en ordlista för
begrepp som används under 80), samt ämne för dialog på nästa WG 80), som planeras att
vara om IPLC och dess bidrag till Post2020. Dessa tre står nu i tur för att behandlas i WG 2.
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Nordiskt råds ministermöte i Oslo, 26-27 november

\&
.,,-•~ I
~

·samediggi
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Närvarande: SPR president Per Olof Nutti, vice President Aili Keskitalo, vice
President Tiina Sanila Aikio, kommunalminister Monica Mreland, svenska
kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh, Finland ambassadör i Norge Mikael
Antell
Frågor på ministermötet:
1) Gollegiella-priset 2018: man enades om att ändra i texten: samegiella till samegielat
(det samiska språket- de samiska språken).
2) FN:s språkåi· för urfolk 2019: ministrarna och presidenterna stödjer målen för
språkåret, och vill verka för att samiskan ska användas mera i vardagen. Sametingen
och regeringarna vill verka för att synliggöra språkåret tillsammans med UNESCO.
3) Sami giellagaldu: Ministrarna och presidenterna ber det nordiska
ämbetsmannaorganet för samiska frågor, NÄS, om rådgivning angående hur den
framtidiga organiseringen av giellagaldu kan genomföras utifrån arbetsgruppens
utredning.
4) Projektet skola och förskola över gränserna: Ministrarna och presidenterna ser
positivt på projektet.
5) Sannings- och försoningsprocessen: Ministrarna och presidenterna tar till sig
informationen.

Conference of the parties COP 24 Katowice
Styrelseordförande närvarade.Närvaro på urfolksgruppens möte 3 december.
Information från de som deltog vid mötet i Bolivia. Även genomgång/referat från mötet i
Bonn. Positionerna har ändrats sedan dess. Staterna som var mest motvilliga, t.ex Kina och
Brasilien har gett efter på vissa punkter. Man har enats om att antal ledamöter i FWGgruppen ska vara 7+7, sju urfolksrepresentanter och sju från staterna. Man diskuterade om
urfolken ska dela sina platser i gmppen med LC-representanter (local communities).
Möte med svenska miljöministern Karolina Skoog. Vi diskuterade rovdjurssituationen i
Sverige med särskilt fokus på Sametingets yttrande om art- och habitatdirektivet. Vi bad om
ett möte med henne och departementet längre fram.
Möte i den samiska gruppen om planer och strategier inför departementsmöten.
Diskussion också om att man vill fortsätta med den positiva avsikt som finns i SBSTTA 48
ursprungstext, men som inte bifölls.
Resultat av Cochabamba förmötet är att staterna har kommit bättre tillmötes, och
kommunikationen inom IPLC i samband med INFCCC har förbättrats.
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Uppföljningsmöte den 4:e december med svenska delegationen och miljöminister
Karolina Skoog. Urfolksgruppens morgonmöte 4 december samt Caucus.

Samediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemiedigkie

IIPFCC Möte, 4:e december
Draft decision-/CP.24
•
•
•
•

Local Communities and Indigenous Peoples Platform.
Utdraget möte om texten till operativa para 3-18, och om representation i FWGgruppen.
Avbrott i processen när Kinas textdel i para 19 och preamblen skulle förhandlas
angående staternas oberoende och regioners självbestämmande
Förhandlingarna försattes i ett känsligt läge eftersom några parter inte godkände
texten.

Fyra meningar tillades under dagen.
Möte i Arctic-gruppen den 5:e december, samt möte i IIPFCC-gruppen. Uppföljning och
återkoppling till LCIP- förhandlingarna. Förnya uppgifterna. Mediagrupp. Focal point.

Klimatstrategi
Sametinget har uppdragit till kansliet att tillsammans med ansvariga i näringsnämnden och
rennäringsnämnden att utforma en klimatstrategi i vilken konkreta åtgärder och insatser
redovisas hur rennäringen och samiska näringar ska kunna hantera konsekvenserna av
klimatförändringar på kort och lång sikt.
Ett utkast till klimatstrategi är under utformning och kommer att behandlas av Sametingets
styrelse i januari 2019.

Sanningskommissionen
Sametinget i Sverige har under åren 2016-2018 sammanfört representanter från samiska
organisationer och sametingspartier för att diskutera, analysera och beskriva behoven och
förväntningarna inför en eventuell framtida sanningskommission. Sametinget har genomfört
ett seminarium med experter och tagit del av internationella erfarenheter på området, samt
låtit göra en egen SWOT-analys. Sametinget och samiska organisationer ser ett stort behov
av en oberoende sanningskomrnission med uppgift att sammanställa och beskriva övergrepp
och oförrätter mot samer och samers mänskliga rättigheter, beskriva vilka konsekvenser
assimileringspolitiken inneburit för det samiska folket samt ge rekommendationer och
förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik. Erkännande och
försoning handlar inte bara om förhållandet mellan det samiska folket och den svenska
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staten, utan även om relationerna mellan olika samiska grupper. Samiska
lokalsamhällen har olika erfarenheter av assimileringspolitiken och dess
konsekvenser.
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Det senaste samrådet med representanter från samiska organisationer och sametingspartier
som genomfördes den 13 december diskuterades och överenskoms att en referensgrupp,
underställd styrelsen, på sex ledamöter, tre från oppositionen samt tre från samiska
organisationer ska tillsättas. Man var även överens om att ett förslag till hemställan skulle
utformas av styrelsen utifrån riktlinjer man bestämt under samrådet, och att styrelsen ska
samråda med referensgruppen angående utformningen av hemställan innan den skickas till
regeringen. Ärendet kommer att behandlas vidare av Samtingets styrelse i januari 2019.

Kartläggning av rasism mot Samer i Sverige

Regeringen har tagit ett samlat grepp om arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet
och hatbrott på nätet med en nationell handlingsplan. Planen är en grund och inriktning för
arbetet inom fem strategiska områden som regeringen har identifierat med hjälp av
internationella organ, samt civila och statliga aktörer. Sametinget har deltagit i möten kring
denna plans tillkomst samt efteråt. Sametinget har uttryckt en önskan om att det arbete som
ska genomföras gällande samiska frågor inte ska ligga på en annan myndighet, utan att det
är Sametinget som har kompetensen inom detta område samt kan prioritera inriktning och
utforma det exakta arbetet för genomförandet. Sametinget har fått ett uppdrag samt medel
för att genomföra den av regeringen beslutade handlingsplanens del gällande hatbrott och
fördomar mot samer.
Kartläggningen har genomförts och redovisning har inlämnats till Kulturdepartementet den
28 september 2018. Den 4 oktober genomfördes ett dialogseminarium i Staare med titeln
"Dialogsemiarium: Kartläggning av rasism mot samer i Sverige". Seminariet kommer ligga
till grund för en åtgärdsplan med förslag på insatser som kan vidtas för att minska rasismen
som samer möter i Sverige idag. Vice styrelseordförande deltog och höll ett anförande (se
bilaga 2). Styrelseledamot med ansvar för hälsa deltog också.

Sam.i Giellagaldu
De tre Sametingen i Norden bedriver ett gemensamt projekt för att omorganisera
språksamarbetet, kallat Giellagaldu-projektet. Giellagaldu är organisatoriskt underlagt
Samiskt Parlamentariskt Råd. Det finska Sametinget har huvudansvaret för arbetet.
Giellagaldu är ett kunskaps- och expertorgan som ger stöd och rådgivning i samiska. Det
innebär till exempel råd om hur man skriver ord och termer på samiska. Utöver
terminologifrågor och språknormering, arbetar man också med språkvård. Giellagaldu ska
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bedriva informationsverksamhet om samiska språk och språkfrågor, och meddela
och informera om språkärenden som handläggs.

Samcdiggi
Samedigge
Såmiediggie

Projektet avslutades under våren 2018. Regeringen beviljade ett extra anslag på 1
Saemiedlgkie
miljon kronor för att kunna fortsätta Giellagaldus verksamhet under hela 2018. Samtidigt
fortsätter Sametingets arbete med att hitta en lösning för att Giellagaldu ska bli en varaktig
verksamhet.

God ortnamnssed
Sametinget anger i språkpolitiska handlingsprogrammet som insats bl.a. att granskning och
godkännande av samiska ortnamn ska överföras till Sametinget.
Regeringen har beslutat att Sametinget, jämte Institutet för Språk- och fol1<111innen (ISOF),
från och med 1:a oktober 2018 har ansvar att yttra sig om i ärenden om fastställande av
samiska ortnamn och samiska personnamn.
Samråd med ISOF har genomförts och planeras framöver i och med det nya ansvarsområdet.
Anpassningar i verksamheten har gjorts för att resurser kan avsättas för detta
ansvarsområde.

Samrådsmöte angående framtida språkcentrum på nord- och lulesamiskt område med
samebyar, sameföreningar, organisationer och partier.

Sametinget arrangerade den 20-21 november ett samrådsmöte angående framtida
språkcentrum på nord- och lulesamiskt område med syftet att inhämta synpunkter och föra
en dialog med företrädare för samerna angående samiska språkanvändarnas behov.
Vice styrelseordförande tillika ordförande i språknämnden öppnade mötet (se bilaga 3) och
avslutade med sammandrag av slutsatser. Flera ledamöter från språknämnden deltog också.
Samrådet bestod av presentationer av Sametingets verksamhet, grupparbeten, presentationer
av språkcentrums arbeten i Norge, med mera.
Samrådet genomförs som en del av regeringens uppdrag åt Sametinget att utreda formerna
för hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska
varieteter. I uppdraget ingår att göra kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser av
myndighetens förslag, inklusive personella konsekvenser. Sametinget ska redovisa
uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 mars 2019.
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2019 Internationellt år för urfolksspråk

.Såmediggi
Sämedigge
S3!11iediggie

UNESCO har beslutat att 2019 är det internationella året för urfolksspråk. Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerar Sapmis insatser inom språkåret. Sametinget har
Saemiedigkie
tagit fram förslag till verksamheter under året för Sametinget och regeringen att genomföra.
Planeringen är igång för urfolksspråkåret. Öppningen på svensk sida genomförs den 7:e
februari 2019 i Jokkmokk i samband med Sametingets språkseminarium "Mija giella".

Samiskt förskoleprojekt "Sam.i 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 förbereder tillsammans med Sameskolstyrelsen 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.
Samråd med Sameskolstyrelsen har genomförts.
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.
Arbetet med förslaget fortsätter under 2019.

Rovdjur

Rennäringsansvarige har deltagit på följande aktiviteter:
Informationsmöten har hållits i regionerna med utbildningsinsatser om webbaserade
förvaltningsverktyget. På mötena har Sametinget, Länsstyrelsen och SLU medverkat.
Sametinget har träffat Länsstyrelsens naturvårds direktörer och Naturvårdsverket. På mötet
diskuterades hur förvaltningsverktyget ska inarbetas i rovdjursförvaltningen på
Länsstyrelsen och förebyggande skyddsjakt på järv. En överenskommelse har gjorts där
underlaget i förvaltningsverktyget och rovdjursinventeringen ska vara vägledande i arbetet
med toleransnivåer.
Sida 9 av 18

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
Redovisning

2019-01-28

Möte med SSRs rovdjursgrupp. Sametinget har deltagit på inventeringsmöte i
Trondheim där utvärdering om kvalitetssäkring av dokumentation av järv och
loinventeringar presenterades, innovationsprojekt och information om
forskningsprojekt om DNA data i inventering.

Såmediggi
Samedlgge
Samiediggie
Saemiediglde

Sametinget har anställt en projektmedarbetare för att arbeta med rovdjurstrategin.
Möte med björngruppen där arbetet fortskrider. Sametinget har begärt ut data angående
inventering och skyddsjagade björnar samt ställt förfrågan till SLU angående analysering av
data.
Möte med NINA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att diskutera ett forskningsförslag
från norsk sida om bjömpredationsstudie i en fjällsameby.
Möte med Naturskyddsföreningen om deltagande i seminarium.

Samhällsplanering

Rennäringsansvarige har deltagit på möte med SGU, Statens gruvnäringsråd, syftet är att
ingå i rådet för att sprida kunskap om Sametingets arbete gällande samhällsplanering samt
tidigt få information om nyheter inom Gruvnäringen. Renbruksplan har haft konferens i
Arvidsjaur.

Vindkraft

Rennäringsansvarige deltog på svensk v:indenergis vindkonferens 2018, i rundabordssamtal
där vindkraftens möjligheter och utmaningar diskuterades.

Jämställdhet

Jämställdhetskonferens för renskötande kvinnor har genomförts den 6-7 oktober i Umeå, 80
kvinnor deltog. Rennäringsansvarige deltog. På konferensen berättade tre kvinnor inom
renskötseln om möjligheter och utmaningar som kvinna i renskötseln. Grupparbeten och
erfarenhetsutbyte visar att det är stora skillnader att vara kvinna inom renskötsel inom olika
regionala områden. Praktiska hjälpmedel och hantering av olika situationer diskuterades och
behovet för kvinnor att träffas och prata renskötsel från olika områden var stort och fler
arenor att träffas efterfrågades.
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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.

Såmediggi
Såme_digge
Sarrijediggie
Saemiedlglåe

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.
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.
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.
Den utdragna processen att utse en regering har inneburit att arbetet gentemot
regeringskansliet i denna fråga stått stilla.

Duodji

Sametinget har beslutat att ingå samarbete med Samerådet med inriktning på att stärka och
utveckla skyddet för bl.a. duodji. Arbetet kommer beröra flera nämnders
verksamhetsområden.
Sametinget ser över hur slöjden kan stärkas ytterligare, tex. genom utökade stöd. Den
planerade näringslivskonferensen kan bidra med kunskap.

Näringspolitiska handlingsprogrammet

Näringspolitiska handlingsprogrammet har högt satta mål för utveckling av samiska
näringar och ska enligt arbetsordningen uppdateras med jämna mellanrum. Ett av de
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viktigaste målen för Näringsnämnden är att arbeta med sametingets
näringspolitik. Näringsnämndens handlingsprogram hanterar politiska frågor som
även berör andra nämnder varför dialog mellan nämnderna är viktig.

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Snemiedigkie

I arbetet med bl. a. nationalparksbildande kan konstateras vikten av att samiska näringar,
och då särskilt areella näringar, definieras. Vikten av en fungerande statistikförande
myndighet, Sametinget, kan även konstateras och måste prioriteras med tanke på
definitionen av samiska näringar men också för att synliggöra duodji.

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)
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.
Walt Disney Group har haft möten med sametingen. Svenska, norska och finska sametingen
har utsett en förhandlingsgrupp med mandat att teckna avtal som, när de blir offentliga,
också redovisas i respektive sameting i de delar där företagssekretess inte råder.

Samiska hälso- sociala- äldre- och idrottsfrågor
Styrelseledamot med särskilt ansvar för område hälsa, deltar 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 vårdtjänster. Under projekttiden (20172019) ska kunskapsnätverket:
1) Etablera samisk hälsa på agendan genom utbildningsinsatser för politiker och
anställda inom region och landsting - workshops, seminarier och e-utbildning.
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2) Mobilisera och utveckla samisk kompetens genom att inrätta samiska
Såmcdiggi
personalnätverk.
Så_m edigge
Såmiciliggie
3) Formulera en gemensam strategi för samisk hälsa som ökar tillgången på
Sa~micdigkie
kultur- och språkanpassade tjänster.
4) Föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden. Hur ska
Kunskapsnätverket organiseras efter projektiden och vilken roll ska det ha. Hur kan
ett framtida centrum för samisk hälsa utformas.
Prioriterade vårdornråden för hela projektet är primärvård, vuxenpsykiatri, barn och
ungdomspsykiatri och geriatrik.
Under projekttiden har nätverket fokuserat på att uppmärksamma området samisk hälsa
bland politiker, tjänstemän och övrig personal och visa på förbättringsområden.
Kunskapsnätverket arbetar med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kompetensnätverk i respektive region med syfte att tillvarata befintlig samisk
kompetens bland vårdpersonal
utbildningsinsatser om samisk hälsa och kulturförståelse till ledningsgrupper och
vårdpersonal
regionala arbetsgrupper för implementering av arbetet kopplat till överenskommelse
om att Samverka och handla för psykisk hälsa i Sapmi
framtagande av E-utbildning för ökad samisk kulturkompetens
samiska översättningar av vårdfraser (nord, syd, lule- och umesamiska)
dialogmöten med samiska målgruppen samt genomförd webbenkät
samverkan Sanks, Sametinget, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
MHFA-utbildning med samisk kulturkompetens (Första hjälpen till psykisk hälsa)
framtagande av regionsgemensam strategisk plan för samisk hälsa
pilotprojekt inom respektive region:
o öka samisk kompetens och tillgänglighet på ungdomsmottagning - Region
Västerbotten
o Minoritetsdiplomering med samisk inriktning - Region Jämtland Härjedalen
o Internetbaserad KBT-behandling med samisk inriktning - Region Dalarna
o Samisk hälsa - att kunna välja personal med samisk kulturkompetens i
vårdmöten, samt ingång i appen Ung i Norr med möjlighet till samisk
kulturkompetens - Region Norrbotten

Kunskapsnätverket består idag av en samordnande huvudkoordinator, samt av regionala
koordinatorer. Nätverkets insatser sker i nära samverkan mellan koordinatorerna. För att
säkra riktning, relevans och delaktighet har Nätverket en styrgrupp och en politisk
referensgrupp med representanter från respektive region, Sametinget och de samiska
organisationerna.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region norrbotten, Västerbottens läns
landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna.
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Skogssamiska frågor
Sametinget har tidigare uttalat sitt stöd för Skogssamerättsutredningen med
delutredningen Muonio sameby. Sametinget har antagit en motion om

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

återställande av bruten rätt för Muonio sameby, att återställa rätten som skogssameby.
Arbetet med denna fråga fortsätter.

Kulturansvarig

Pågående arbete med uppdrag att färdigställa förslag arbetsordning för kommitten samiska
nationalsymboler samt genomgång av PWC rapport angående placeringsort
parlamentsbyggnad.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modern Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modem Samepolitik.
Styrelseledamöter Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock och Jan Rannerud
arbetar med Modern Samepolitik.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Ett utkast för genomförandet har tagits fram med förslag till aktiviteter, tidsplan och budget.
Ett processmöte ska genomföras den 21 januari tillsammans med representanter för alla
partier i Sametinget. Syftet med mötet är att diskutera hur vi ska utforma arbetet så att vi får
en god uppslutning från hela det samiska samhället på folkmötena som ska genomföras
inom detta projekt.
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Ansvarsområde miljö, klimat, internationella frågor, sannings- och
försoningskonunission, styrelseordförande Per Olof Nutti
Datum

Ort

Kommentar

11 okt
16-18 okt
22-24 okt
28 okt-1 nov
4-7nov
18-25 nov
26nov

Stockholm
Stockholm
Giron
Uslu
Paris
Sharm-El-Sheik
Uslu

27nov
29nov
2-6 dec
11 dec
13 dec

Uslu
Giron
Katowice
Giron
Giron

17-21 dec
8jan

Garesavvon
Giron
Stockholm

Möte med landshövdingarna
Samrådsmöte om rovdjur
Kansliet
Möte med Nordiskt råd och Välfärdsutskottet.
OECDmöte
COP14CBD
Nordiska rådets ministermöte / möte med
Disney samt SPR möte
SPR styrelsemöte
Ordförandeberedning/arbetsmöte
COP24
Möte med Riksrevisionen
Möte om sanningskommissionen, partierna,
organisationer
Beredning
Ordförandeberedning
Lunchmöte med 5:an landshövdingen

lOjan

,

~

\& I
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Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
4okt

5-9 okt

80kt
15 okt
17-18 okt
240kt
6-7nov
12-16nov
13nov

20-21 nov

Ort
Staare

Kommentar
Bilaga
2
Dialogsemiarium: Kartläggning av rasism mot
samer i Sverige
Sammanställning av styrelsens rapport till plenum
i Bredsel utifrån de redovisningar som styrelsens
ledamöter lämnat för perioden 2018-04-21 - 09-30.
Jåhkkåmåhkke Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Via telefon
Möte med Amnesty Umeå
Stockholm
Möte, ortnamnsrådet
Möte med utredningen "Effektiva och
Via länk
ändamålsenliga tolktjänster (U2017:09)
Sametingets
kulturkonferens
Skåjdde
Skåjdde
Plenum
Stockholm
Kulturdepartementets uppföljningsmöte om
Europarådets konventioner till skydd för
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Jåhkkåmåhkke Samrådsmöte med Sametinget angående framtida 3
språkcentrum på nord- och lulesamiskt område
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1 dec
3 dec

Uksjuo
Via telefon

4 dec

Ka:rasjohka

4dec

Karasjohka

5-6 dec
11 dec
13 dec

Stockhohn
Giron
Giron

Release av umesamisk-svensk ordbok
Möte med Kaisa Raitio och Rasmus Kl0cker
Larsen om Modem Samepolitik
Möte med norska och finska Sametingen om
projektet Gränsöverskridande skolsamarbete
Möte med norska Sametingets president Aili
Keskitalo om urfolksspråkåret 2019 och ume- och
pitesamiska frågor
Språknämndsmöte
Möte med Muonio sameby
Samrådsmöte med det samiska samhället om
sanningskommission

Ansvarsområde näring, EU-frågor och mediepolitik, styrelseledamot Jan Rannerud
Datum
16 okt
17 okt
22-23 okt
29 okt
31 okt
3-4 dec
3 dec
5 dec
6 dec
15 dec

Ort
Stockhohn
Stockhohn
Åmliden
Giron
Julevu
Staare
Telefon
Telefon
Skype
Telefon

Kommentar
Näringsnämnden
Näringsdepartementet
Region Västerbotten KKN
MöteSVT
Samtal på residenset, Landshövdingen
Näringsnämnden
Walt Disney Group
Walt Disney Group
Walt Disney Group
Walt Disney Group

Bilaga

Ansvarsområde Rennäring, styrelseledamot Marita Stinnerbom
Datum
3-4 okt
6-7 okt
80kt
11 okt
11 okt

Ort
Arvidsjaur
Umeå
Jokkmokk
Stockhohn
Stockhohn

12 okt
15 okt

Kiruna
Umeå

Kommentar
Renbruksplanskonferens
Jämställdshetskonferens
Utbildning, info om förvaltningsverktyget
Möte med SGU gruvnäringsråd
Möte med NV och LST naturvårdsdirektörer
angående förvaltningsverktyget
Möte med politiska ledningsgruppen
Möte med Björngruppen
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16-17 okt
18 okt
19 okt
240kt
6nov
12-16nov
22nov
23nov
3 dec

Umeå
Umeå
Umeå
Stockholm
Östersund
Bredsel
Telefon
Jokkmokk
Östersund

4-5 dec
6 dec
11 dec
11 dec
19 dec

Trondheim
Telefon
Kiruna
Kiruna
Stockholm

20 dec

Stockholm

Möte med Rovdjursgruppen SSR och RÄF
Möte med SSRs Ordförande
Möte med NINA bjömforskning fjällsameby
Vind 2018 konferens Svensk vindenergi
Ordförandeberedning
Plenum
Rennäringsnärrrri.den
Seminarie Rovdjur och Markanvändning
Möte med Näringschefen om
Landsbygdsprogrammet
Inventeringsmöte
Rennäringsnämnden
Möte med Gabna och Leavas samebyar
Möte med Muonio sameby
Möte med Ruona Burman,
Naturskyddsföreningen
Möte med SSR och RÄF

Ansvarsområde Hälsa, styrelseledamot Britt Sparrock
Datum

Ort

Kommentar

6-7 okt
11-16nov
27nov

Umeå
Storforsen
Telefon

28nov

Telefon

29nov

Solna

6 dec

Telefon

19 dec

Telefon

20 dec

Telefon

Jämställdhetskonferans för renskötarkvinnor
Sametingets plenum inkl. styrelsemöten
Planeringsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsc1.
Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa
Samråd med Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen
Möte med Monica Harr Sandström (HÄI)
Kunskapsnätverkets huvudkoordinator Elin
Bergarp och Inga Maria Stoor, Sametingets kansli
- information om kunskapsnätverket för samisk
hälsa
Politisk referensgrupp - Kunskapsnätverket för
samisk hälsa
Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa - arbete med strategiplan
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Ansvarsområde kulturfrågor, styrelseledamot Anders Kråik
Datum
80kt
21nov

Ort
Kiruna

Kommentar
Kulturmöte Sametinget
MötePWC

Såmc:cliggi
Såmedigge
Såmiediggic:
Saemicdigkie

Bilaga

Bilagor:
1. Statement on adoption of country case study of Sweden, OECD Working Party on
Rural Policy, Per-Olof Nutti, 2018-11-06
2. Anförande vid Dialogseminarium: kartläggning av rasism mot samer i Sverige, Lars
Miguel Utsi, 2018-10-04
3. Anförande vid Samråd angående framtida språkcentrum på nord- och lulesamiskt
område, Lars Miguel Utsi, 2018-11-20
4. Briefing note - Linking Indigenous Communities with Regional Development, 201810-05
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Statement on adoption of country case study of Sweden at the meeting
of the OECD Working Party on Rural Policy
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Saemiedigkie
Sametinget

First of all, I would like to thank the OECD for having us on this meeting and letting us share
some of our thoughts on the Linking Indigenous Communities with Regional Development
project and the country case study of Sweden.

My name is Per-OlofNutti and I am the President of the Sam i Parliament in Sweden.

The Sami Parliament has followed and patticipated in this project from the very beginning at
the 2016 meeting ofthe Working Party on Rural Policy, the 2017 ]aunch in Wendek, Quebec,
the missions to Sweden and Canada this year, the Policy workshop in Brussels as well as
yesterday's workshop. We are happy to now see its outcomes: the global thematic report and
the country case studies. We hope to follow the next steps and continuation ofthe project.

The OECD is an influential institution deriving its legitimacy from its member states. lts work
cuts through many themes and sectors. As such the OECD is an important actor in strengthening
indigenous peoples' voices. Especially in areas, such as business and economic development,
where our rights and needs are usually not addressed.

We all know that historically indigenous peoples have not been allowed to sit at the table to
discuss and influence decisions that concern our future. Step by step this is changing.
Indigenous peoples are now represented within various UN procedures such as the work on
implementing the Sustainable Development Goals and addressing climate change. The
international recognition of indigenous peoples' rights, cultures, traditions and livelihoods is
reinforcing and encouraging changes and improvements at a national level. We strongly believe
that in a Swedish context, the country case study can further facilitation of such improvements.

www.sametinget.se

During the OECD mission to Sweden it became clear that there is a common goal and
motivation shared by the Sami Parliament, the County Administrative Boards and Regions in
strengthening Sami inclusion in regional and rural development efforts. It is our believe that the
country case study can help translate this motivation into action. Not the least through its
recommendations on improving engagement with Sami society in the context of regional and
rural development; about annual dialogues, agreements and duty to consult.

W e welcome the report on Sweden where Sami perspectives are in the center. Where our right
to self-determination and right to development are the points of departure. Where our
understanding of economic development and what measures are needed guide the
recommendations.

For the Sami Parliament, the report and its recommendations are highly valuable. Both as a tool
for our own current and future initiatives and actions to create an enabling environment for
Sami businesses and Iivelihoods and build our interna] capacity. But also as a roadmap on what
actions are required by the government in order do so. In this regard we find the
recommendations on improving data collection and dissemination especially crucial.

However, we would also like to stress that for us this report is not just about the
recommendations. To us, the constructive dialogues and information exchange that the OECD
mission to Sweden facilitated are very valuable. Especially, in terms of establishment of new
contacts between the Sami Parliament and representatives from the government, regional
agencies, academia and industry. In addition, we also appreciate the opportunities provided
through the peer-reviewer mechanism to link indigenous communities with indigenous
communities and open doors to learn from each other.

The report and its recommendations echo issues that the Sami Parliament has already brought
to the government's attention but have not yet been adequately resolved. For example, I can
mention enhancing the role and activities of the Sami Parliament in statistics collection, the
need fora Consultation Act, increased Sami land management, amend EU funding requirements
to better match the needs of Sami businesses. With the OECD repor! reaffirming the need of
changes being undertaken we expect the government to lake its responsibility and actively
implement the recommendations. W e invite the government to carry out this work in close
partnership with the Sami Parliament and the Sami people.

wvVW.sametinget.se

Through our contacts with the OECD before, during and after the mission to Sweden we have
gotten an insight in OECD's modus operandi. We would like to take this opportunity to
compliment the OECD secretariat involved in the case study of Sweden for its transparency,
cultural sensitivity, inclusiveness and responsiveness to our views. We are thankful for the
opportunities given by the OECD to provide input on the report.

We strongly encourage the OECD to keep up this work and extend the project to include other
states and indigenous populations. This, in order to continue the sharing of guiding practices,
to keep learning from each other and create links and partnerships between states and
indigenous peoples. With this I would like to conclude and say we look forward to receive and
read the final version ofthe report and to participate at its launching, hopefully in my homeland
Sapmi.

Thank you for your attention!

www.sametinget.se

2018-10-04, Staare

Sämediggi
Sämedigge
Sämiediggie
Saemiediglde

Sametingets vice styrelseordförande Lars Miguel Utsis anförande vid Dialogsemiarium:
Kartläggning av rasism mot samer i Sverige

Bures,
I maj förra året gav regeringen i uppdrag till Sametinget att kartlägga rasismen mot samer i
Sverige i dag. Sametinget har i sin tur gett uppdraget till Vaartoe - Centrum för samisk
forskning, att genomföra kartläggningen. Den är nu färdig och rapporten har lämnats in till
regeringen i förra veckan.
Vi samer har länge levt med rasismen mot oss. Vi har, mer eller mindre, vetat om rasismens
utbredning - det är nog många av oss som pratat om detta med familjemedlemmar och
släktingar, vänner och kollegor och andra, och därigenom fått en aning om hur vitt rasismen
mot samer faktiskt är spridd i vårt samhälle.
Vi har också delvis fått bekräftat genom forskningen, bla. om samisk hälsa, om rasismen och
dess effekter, att den till och med kan kopplas till ökad fysisk ohälsa bland samer.
Vi ser m edia rapportera om hur rasismen tar sig olika uttryck - barn förbjuds prata samiska i
skolor, renar plågas och tjuvjagas, hat på debattforum och sociala medier. Vår kunskap och
erfarenheter ifrågasätts på systematisk nivå, våra upplevelser av rasismen trivialiseras och
den rasism vi faktiskt utstår förminskas eller ignoreras.
Vi får också stöd från internationella granskningsorgan som kritiserar Sverige för att man
inte upprätthåller våra rättigheter som urfolk. Senast har Sverige kritiserats utifrån FN:s
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, och av Europarådets
ministerkommitte. De åtgärder som FN och EU:s ministrar föreslår att Sverige ska
genomföra återspeglas också i Sametingets rapport - åtgärder som leder till att effekten av
rasismen mot samer minskas.

Cujuhus/Adress
Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA

Telefovdna/Telefon

E-post/webbplats

0980-780 30 (växel)

kansli@sametinget.se
www.sametinget.se

Rapporten visar tydligt det som vi känner igen från samtalen hemma, från media och från
forskningen. Rasismen gentemot samer är utbredd.
Nästa steg för oss påbörjas nu, genom dagens diskussioner. Utifrån rapporten, särskilt dess
förslag på åtgärder, och vad som framkommer under dagens seminarium och samtal
kommer Sametinget att kräva åtgärder från staten. Det bör bli uppenbart för regeringen, men
också landsting, kommuner, organisationer, företag och enskilda personer, att det nu behövs
ordentliga insatser för att stävja rasismen.
Därför ser jag fram emot bra diskussioner under detta seminarium. Det som kommer ut av
dagen kommer vara viktigt för Sametingets arbete framöver.
Giitu.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Sametinget
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2018-11-20, Johkamohkki

Dearvvuodat Lars Miguel Utsi Samedikki raddehallamiin Sami giellaguovddaziid
birra
Bures buohkat.
Mu namma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre stivrasagadoalli.
Samedil<l<l stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Samediggi galga bargat ealli sami kultuvrra dihte. Oassi das lea bidjat ulbmiliid ja ladestit
sami giellabarggu.
Odne mii leat coahkkanan sagastit sami gielaid darbbuid birra, earenomazit jos okta
coav ddus nannet gielaid dili lea cegget giellaguovddaziid maid julev- ja davvisami
guovlluide.
Mii leat ovdal gullan Norgga bealde ahte giellaguovddazat leat hui avkkalaccat gillii doppe.

Thttin gullat eanet dan birra.
Mii oaidnit maid ahte stahta guorahallan giellapolithka birra, nu gohcohuvvon, Nästa Steg,
cajeha ahte Samedikki giellaguovddazis leat buori bohtosat giela buorrin.
Mii leat guhka akkastallan ahte giellaguovddazat leat buorit ja dan dihte mii leat sihttan ahte
dat doaibma viiddiduvvo Ruota bealde. Go juo stahta iezas guorahallan cajehii ahte dat
doaibma bures de lei alki maid akkastallat ahte dan galga viiddidit. Raddehus lea danin dan
jagi juolludan ruda Same digga.i guorahallat movt nannet giellaguovddaza doaimmaid.
Samis galga leat alki samastit ja servodat galga ladjat saji vai samit alut oldejuvvojit samastit
- hehttehusat, jos leazza teknihkalas aggat, servodaga arvvut, heajos skuvlejupmi,
ruhtavatni, vailevas servodatdoaimmat, dehe mii nu, eai galgga gavdnot.
Samedikkis lea stuora ovddasvastadus das. Samediggi galga geavahit ja calmmustahttit sami
giela nu bures go sahtta. Samediggi galga maid ovddidit servodaga darbbuid. Dat lea juoga
mainna mii bargat vai gielas sadda beaivecielga baiki juohke sajis.
Danin mii leat coahkkanan otne deike Johkamohkkai, ja danin mon ja oassi Samedikki
giellalavdegottis leat dappe. Mii haliidit gullat makkar vuordamusat leat sami servodagas
vai sahttit vel buorebut bargat sa.nu gielaid buorrin das ovddusguvlui.
Dainguin saniiguin mon sa.van Samedikki giellalavdegotti bealis buohkaide buriid beivviid
dappe. Bohotosat dappil bohtet leat stoura avkin Samedikki ja giellalavdegotti bargui.
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Giitu.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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November 5, 2018 - Briefing note - Linking lndigenous Communities with Regional Development
Purpose
To provide an update on progress to date, and identify options for next steps on this work.

Background
1.

The 2016 meeting ofthe OECD Working Party on Rural Policy (RURWP), which is part ofthe
Regional Development Policy Committee, included an item for discussion on lndigenous
communities and rural development. This item for discussion was informed by a paper prepared by
the Secretariat on Indigenous communities and rural development, which identified the potential a
place-based approach to improving economic development and well-being outcomes for Indigenous
peoples.

2.

The discussion an this item at the 2016 RURWP meeting was led by representatives ofthe Sami
Parliament of Sweden and the Jndigenous Peoples Secretariat af the Arctic Council. These
Indigenous leaders presented on the challenges and opportunities they face in relation to regional
and rural development. At the meeting Australia, Canada, Colombia, New Zealand, Sweden, and the
United States gave interventions on Iessons and good practices in regards to Indigenous economic
development.

3.

Drawing on this input and feedback from countries at the meeting, a project proposal was then
developed, which was circulated to countries for feedback in November 2016. Sufficient interest
was expressed to proceed with further scoping work.

4.

In early 2017, a survey was sent to countries on the topics they would like the proposed project ta
focus on. Survey responses were received from Australia, Canada, Colombia, Peru and Sweden.
Highlights from the survey findings were:
• Policy drivers for the project: Evidence about what works in regards to Indigenous economic
development, better evidence abont indigenous economies, and a comparative/shared view
across countries;
• Project outcomes: tailored advice about better economic development policies for Jndigenous
communities, increased awareness and visibility about Jndigenous issues, and a common pool
of knowledge arnongst countries;
• Types of regions lo be included: focus on rural areas ( clase ta cities and remate), and need to
recognise difference with those living an traditional lands; and,
• Learning from other countries: business growth and investment, access to services, leadership
and capacity, and land and resource management.

5.

The project was formally launched at Wendake, Quebec in September 2017 with participation of
officials and Jndigenous leaders from Australia, Canada, Colombia, Peru, the United States and
Sweden. The launching event included discussion regarding the scope af the work, and expected
outputs and autcomes (Attachment 1).

6.

Voluntary contributions were received from Australia, Canada and Sweden, along with an in-kind
contribution from the European Commission (DG MARE), which enabled the project to proceed.

1

Linking Indigenous Communities with Regional Development Project
7.

The objective of the project is to develop policy recommendations that improve economic
development outcomes for Indigenous peoples by better linking them with regional and rural
development effo1is. It focuses on four key themes:
• Trends and statistics - including definitions, population size and distribution, economic
development and well-being outcomes, and measures to improve data;
• Lands and economic development - including land rights, mechanisms for Indigenous peoples
to use land and resources for development, and benefit-sharing arrangements;
• Business and community economic development - including defining Indigenous
entrepreneurship, areas of competitive advantage and opportunity, policies to support growth;

and,
•

Multi-leve! governance and capacities - including policy coherence, aligning objectives and
implementation across levels of government, and empowering lndigenous organisations.

8.

The project will deliver two key products:
Thematic repor! - identify lessons and leading practices from across OECD member countries,
•
and a policy checklist to guide future policy development and implementation (delivered by
June 2019); and,
•
Country case studies - (Australia, Canada, and Sweden): provide a diagnosis, assessment and
recommendations specific to the country (delivered between March and October 2019).

9.

A number of other associated products and activities will also be delivered including interna! OECD
seminars, blogs, and workshop proceedings. This includes the proceeedings of a workshop on June
5 th in Brussels, bosted by DG MARE with representatives from Denmark (Greenland), the European
Commission, Finland, Norway and Sweden (Attachment 2).

Methodology and lessons
10. By early 2018 four draft working papers were prepared which reviewed the existing literature and
developed an analytical frarnework for the study 1• Data and information was then collected through:
• Long-form surveys sent to the 3 countries that were undertaking country case studies (Australia,
Canada and Sweden);
• Short-form surveys to other countries (member and non-member) that participate on the
Regional Development Policy Committee, and have Indigenous populations (survey responses
were received from Argentina, Chile, Colombia, Finland, Greenland [Denmark], Mexico, New
Zealand, Peru, the Russian Federation, and the United States);
• Desktop review of policy documents/ reports, and collection of existing statistical data
(primarily focusing on Australia, Canada, Mexico, New Zealand and the United States where
dissagregated and up-to-date data is available)
• Missions to Sweden (February 2018), United Nations Permanent Forum on Indigneous Issues,
New York (April 2018), Alaska (April 2018), Canada (May and September 2018), Brussels
(June 2018), Australia (July 2018).
11. The data collection and initial engagement has revealed a number ofkey lessons that can guide future
work by the OECD on this topic:

1 These papers were circulated for comrnent ta countries in April 2018 and after a process af interna! peer review will
be released as OECD Working Papers by December 2018.
2

•
•
•

•
•

Importance of including Indigenous leaders and institutions in the research and analysis - in
terms of expert advice, peer review, reality checks, and legitimacy;
Engagement with local Indigenous communities (spending time with them, and engaging in
dialogue with them on their own territory);
For some countries this is perhaps their most important inclusive growth challenge - the OECD
approach of analysis, peer review, and the identification of lessons and good practices has the
potential to help make progress in addressing it;
Be open to conceptual and methodological dialogue - e.g. kinship relations, custodial
relationships with land, traditional knowledge, up to 500 years of asset erosion; and,
Data gaps and quality isa key issue where the OECD can potentially play an importa11t role.

Next steps and options for future work
12. The key outputs of this work will be submitted for approval to the Regional Development Policy
Committee and launched progressively in 2019. At this stage, the schedule is to have a lau11ch in
Sweden in early 2019, an event at the UN Permanent Forum on Indigenous lssues in May 2019 011
the global findings, a launch in Canada in June 2019, anda launch in Australia in September/October
2019.
13. The Secretariat will further publicise the work by participating in events, conferences, roundtables
and meetings, both at the OECD headquarters and internationally.
14. Beyond launching these products there are a number of options to extend this work on Indigenous
economic development:
• Option 1: Policy workshops in countries throughout 2019 on the global findings and holding
events to provide opportunities for dialogue between Indigenous leaders, government
authorities, and industry on high level policy implications and possible ways ofimplementation.
The OECD could produce some short proceeedings from these workshops/ roundtables.
• Option 2: 2 to 4 countries participate in a 2 nd round of country case studies and peer review.
This could commence in the first half of 2019, depe11ding upon interest and commitment.
• Option 3: OECD Secretariat u11dertakes deeper technical work 011 agreed topics of interest
betwee11 countries to identify leading practices and provide recommendations (e.g. Indigenous
business data, measuring and comparing well-being outcomes, public procurement, benefit
sharing).
For further information and inquiry please contact Chris McDonald: chris.mcdonald@oecd.org and see
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/indigenous-communities.htm .
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Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 180928 - 190122
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 2018. De två vakanta platserna i presidiet har ej tillsatts.
Under perioden 180928 - 190122 har möten genomförts enligt nedan:
12:e Oktober.
Ordförandemöte med Sametingets styrelse och nämndernas ordföranden, med fokus

på prioriteringar inför det kommande budgetarbetet.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok
14:e December.
Budgetberedningsmöte med Sametingets styrelse samt representanter från två

oppositionspartier.

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok

Under perioden 180928- 190122 har representation genomförts enligt nedan:

Inga representationsuppdrag har utförts under denna period.

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk
2019-01-22
Bårjås

Sametingets Hälsa - Äldre - Idrottsnämnd, redovisning perioden
juni 2018 - december 2018. Rapport 1

Sametingets Hälsa -Äldre - Idrottsnämnd
Ordinarie

Ersättare

Monica Harr Sandström, ordförande

Marina Nilsson Ederlöv

Britt Sparrok, vice ordförande

Per-Henrik Bergkvist

Mariann Lörstrand

Inger Baer Omma

Agneta Rimpi

Elisabeth Önnhall

Anders Axelsson

Magnus Lindberg

Hälsa-Äldre-Idrottsnämndens sammanträden
2 oktober i Östersund Nänmdens första sammanträde där nänmden
konstituerades

Ordförandeberedningar
19 juni Joldrmokk. Träff med Sametingets kansli, Anja Taube och Inga Maria
Stoor för planering av nänmdens arbete
30 augusti i Umeå. Träff med Sametingets styrelse inför att påbörja uppdraget at

Samrådsmöte
29 november i Stockholm. Samrådsmöte med Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen utifrån deras uppdrag i regeringens regleringsbrev for 2018 om
samråd med nationella minoriteter och urfolk

Övriga möten/konferenser
3 oktober i Östersund. Deltagande i konferens, Urfolk o demens: Jämlika
förutsättningar och villkor

4 oktober i Östersund. Deltagande i Dialogseminarium: Kartläggning av rasism
mot samer i Sverige

9 - 10 oktober i Arjeplog Nu utvecklar vi samisk äldre omsorg. Förändringar i
lagen om minoritet och minoritetsspråk. Förvaltningskommunerna inbjöd
Lennart Rohdin som skrivit lagen. Kommunerna redogjorde för hur de arbetade i
de olika kommunerna.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa hade kallat på möte i Stockholm 19 oktober
där ingen från nämnden deltog. Kontakter hålls digitalt och det planeras ett
telefonmöte med koordinator Elin Bergarp inför det fortsatta samarbetet.

6 december dialogmöte på telefon med koordinator Elin Bergarp med anledning
av att ordf. och v.ordf. inte deltog på mötet i Stockholm den 19 oktober. Vi fick
en genomgång på vad kunskapsnätverket jobbat med vad de kommer fortsätta
med under kommande år. Mötet utmynnade i att kunskapsnätverket ska träffa
sametingets styrelse och att nämnden kommer att ha en workshop med
kunskapsnätverket samt att nämnden håller ett möte i januari 2019.

Den 14 december deltog ordförande i budgetbreddningen med styrelsen i Kiruna
om medel för 2019.

Den 17 december deltog ordföranden i ett seminarium i Jokkmokk som Haldi
inbjudit till. Haldi är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med syfte att
studera hälso- och levnadsförhållandena Sapmi. Projektet är finansierat av
Socialdepartementet och samarbetar nära med norska SAMINOR-studien, som
drivs av senter för samisk helseforskning. Haldi kommer att under 2019/2020,
om medel beviljas, tillsammans med hälsocentralen i Jokkmokk och region
Norrbotten försöka starta hälsoundersökning bland samer med samisk personal.

Malå 2019-01-09
Monica Harr Sandström
Ordförande

Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 20 september 2018 13 januari 2019 - rapport nr 4.
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
Fia Kaddik
Hilding Andersson
Daniel Holst, vald 23-25 maj 2018

2018-2019
11-12 dec 2018

Kulturnämndens sammanträden
Kulturnämndens möte i Kiruna för beslut om projektbidrag från 41
projektansökningar.

2018-2019
5 dec 2018

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte 11-12 december
2018 i Kiruna.

2018-2019
28 september 2018

Övriga möten
Möte med Sami Duodjis ordförande i Övre Soppero tillsammans med
kulturhandläggaren Anna Mämmi

15-17 nov 2018

Kulturnämndens ordförande och vice ordförande deltar vid Bago
in Books litteraturfest i Jokkmokk. Ordförande presenterar den
norska samiska författaren Gerd Mikalsen och hennes bokÄchigiella.
Vice ordförande presenterar författaren Linnea Axelsson och hennes
bok.A!dnan samt deltar vid andra aktiviteter under Bagos
litteraturfestivalen.

2018-2019
3 oktober 2018

Övrigt
Telefonmöte med Svenska filminstitutet, Internationella samiska
filminstitutet, Sami Nuorra om Filminstitutets uppdrag att stödja
tillgången till film för barn och unga på de nationella
minoritetsspråken

4 oktober 2018

Möte med Institutet för språk och folkminne i Jokkmokk tillsammans
med Sametingets kulturchef ang samiskt kulturarv och samiskt
arkivmaterial.

5 oktober 2018

Möte med Arkivutredningen i Härnösand ang översyn av
arkivområdet för att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar både nu och i framtiden.

12 oktober 2018

Överläggningar mellan Sametingets nämnder, opposition samt
Sametingets styrelse

16 oktober 2018

Skype-möte med Kulturdepartementet tillsammans med
Sametingets kulturchef om Samiska arkiv

6 november 2018

Kulturnämnden deltar vid möte med Svenska Filminstitutet ang
uppdraget att främja film för barn och unga ur de nationella
minoriteter i Storforsen.

1 december 2018

Vice ordförande Marina Ederlöf-Nilsson och ledamoten Nils-Johan
Labba deltar vid lanseringen av den umesamiska ordboken som
Henrik Barruk färdigställt i Lycksele.

14 december 2018

Kulturnämndens ordförande deltar vid Sametingets styrelses
budgetberedning i Kiruna .

2018-2019
6-7 nov 2018

Konferenser
Sametingets kulturkonferens i Storforsen med 52 deltagare .
Konferensen utgick från 4 teman - teater, litteratur, film och duodji
som plattform för traditionell och innovativ samisk kultur

2018-2019
9+18 oktober 2018

Remissyttranden samt övriga yttranden
Inlämnade synpunkter till Arkivutredningen ang Samisk arkiv

7 januari 2019

Sametingets synpunkter till Svenska Filminstitutet ang
regeringsuppdraget att stödja film till barn och unga på nationella
minoritets språk.

2018- 2019
8 oktober 2018

Samråd med styrelsens kulturansvarige ledamot Anders Kråik
Telefonmöte med Sametingets kulturchef och ledamoten Anders
Kråik ang Etiska rådets skrivelse ang bildmaterial av samer vid
Uppsala universitet

För Kulturnämnden

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

SÅMEDIGGI
Eal6.husl6.vdegoddi
Stefan Mikaelsson.

11januari 2019.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta Andersson,
Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö, Charlotta
Svensson, Mona Persson och Peter Holmqvist.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 18
september 2018 och fram till njanuari 2019.
Näringsnämndens tionde sammanträde avhölls den 16-17 oktober i Stuehkie.
Nämnden förberedda sig inför sammanträffandet med Näringsdepartementet och
hade följande rubriker med på ärendelistan: - EU och den nya programperioden,
Samiskt program, Egen nationell finansiering, Stöttande av samiska
branschorganisationer.
Från departementet deltog Marie Alsved, Patrik Johansson, Mattias Moberg & Göran
Ternbo. Kortfattat kan redovisas att departementet meddelade att man inom EUsystemet jobbar för att bli klar med ett nytt Landsbygdsprogram innan EU
parlamentsvalet till våren. Departementet betonade också att Sametinget kommer att
vara en del av & delaktig i diskussionen. Och att det kommer att finnas rätt mycket
möjligheter att påverka fram till mitten av våren.
Budgetäskandet för verksamhetsåret 2019 lades som bilaga till protokollet. Detta
äskande innehåller verksamhetsplan och en budget för nämndens sammanträden.
Noteras kan att det äskas särskilda medel för en näringslivskonferens, för ett besök
vid relevanta organ vid EU-kommissionen och politiska enheter i Bryssel samt för
implementeringen av OECD-rapporten.
Näringsnämndens elfte sammanträde avhölls den 4 december i Staare.
Detta nämndsmöte var förlagt till Staare så att Sametingets kansli kunde besökas.
Planeringen för dels Näringspolitiskt handlingsprogram och dels
Näringslivskonferensen genomgicks med uppdatering av det aktuella dagsläget.
Budgetunderlaget för 2020-2022 diskuterades.
Utöver detta erhölls muntliga statusrapporter från Näringsavdelningen och från
tingsstyrelsen.

Ordförandens representation, sammanträden & konferenser12 oktober, Nämudsordförandenas överläggningar med styrelsen- Giron.
22-23 oktober. Nationellt Exportlyft för KKN och livsmedel, Åmliden.
3 december, dialogmöte mellan Näringsnämndens ordförande och
Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom på kansliet, Staare
14 december, Styrelsens budgetberedning, Giron.

Det samiska sättet - Samivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli såmi
birras. Den samiska kulturella mångfalden är viktig och det ska lyftas fram även i
nämndens arbete och förhållningssätt.
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 cirkumpolära Arktis. Inte mer värt än
andra urfolk, men inte heller mindre.
Näringsnämnden avser att dessutom fortsätta med att följa verksamhetsplanen för
året och att i möjligaste mån dessutom inldudera valda delar ur Sametingets
näringspolitiska program; Såpmi -en näringsmässig resurs Dnr 2013- 525.

För Näringsnämnden,
STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning
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Rapport till plenum Rennäringsnämnden för period 2018-10-01-2018-12-31
Sametingets
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

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

Nämnden har behandlat föreskrifter om ersättning för kostnader för medling som remissas
till samebyar och berörda myndigheter. Nya föreskrifter utifrån §35 a, katastrofskadeskydd
och nya föreskrifter för pristillägg, utsett nya ledamöterna till viltförvaltningsdelegationema
i de olika länen. N ämnden har behandlat budgeten för 2019 och budgetunderlagen till
Sametingets äskande.
Ett genomgående arbete i Sametinget har varit att arbeta med förvaltningsverktyget och
webbverktyg som visar p å rovdjurens predation på ren. Informationsmöten i har genomförts
i alla regioner och en rovdjurskonferens ska genomföras i Umeå.
Nyvalda ledamöterna i länens viltförvaltningsdelegationer har inbjudits till möte för
gemensamt arbete med miniminivåer och förvaltningsplaner.
Sametinget har anställt en projektanställd för genomförande av rovdjursstrategin.
Rennäringsnämndens ordförande har medverkat på följande möten
Möte med Länsstyrelsens naturvårdsdirektörer och Naturvårdsverket. På mötet
diskuterades hur förvaltningsverktyget ska inarbetas i rovdjursförvaltningen på
Länsstyrelsen och förebyggande skyddsjakt på järv. En överenskommelse har gjorts där
underlaget i förvaltningsverktyget och rovdjursinventeringen ska vara vägledande i arbetet
med toleransnivåer. Möte med SSRs rovdjursgrupp.
Inventeringsmöte i Trondheim där utvärdering om kvalitetssäkring av dokumentation av
järv och loinventeringar presenterades, innovationsprojekt och information om
forskningsprojekt om DNA data i inventering.
Möte med björngruppen där arbetet fortskrider. Sametinget har begärt ut data angående
inventering och skyddsjagade björnar samt ställt förfrågan till SLU angående analysering av
<latat.
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Möte med NINA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att diskutera ett
forskningsförslag från norsk sida om bjömpredationsstudie i en fjällsameby.
Möte med Naturskyddsföreningen om deltagande i riksdagsseminarie som
planeras.

,'##• . . ,

Såmcdiggi
Såmcdigge
Sårniediggic
Saen\.icdigkie

Möte med SGU, Statens gruvnäringsråd, syftet är att ingå i rådet för att sprida kunskap om
Sametingets arbete gällande samhällsplanering samt tidigt få information om nyheter inom
Gruvnäringen. Renbruksplan har haft konferens i Arvidsjaur.
Deltog p å svensk vindenergis vindkonferens 2018, i runda bordsamtal där vindkraftens
möjligheter och utmaningar diskuterades
Jämställdhetskonferens för renskötande kvinnor h ar genomförts den 6-7 oktober i Umeå, 80
kvinnor deltog. På konferensen berättade tre kvinnor inom renskötseln om möjligheter och
utmaningar som kvinna i renskötseln. Grupparbeten och erfarenhetsutbyte visar att det är
stora skillnader att vara kvinna inom renskötsel inom olika regionala områden. Praktiska
hjälpmedel och hantering av olika situationer diskuterades och behovet för kvinnor att
träffas och prata renskötsel från olika områden var stort och fler arenor att träffas
efterfrågades.
Kansliet har anställt en rennäringsjurist för att förstärka rennäringsavdelningen.

Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten
Datum
llnov
6 dec
21jan

Ort
Telefon
Telefon
Telefon

14!

~

Kommentar
Rem1äringsn ämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
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Övriga möten
Rennäringsnämndens ordförande och rennäringsansvarig i Styrelsen
Datum

Ort

3-4 okt
11 akt
11 okt

Arvidsjaur Renbruksplanskonferens
Stockhohn Möte med SGU gruvnäringsråd
Stockhohn Möte med NV och LST naturvårdsdirektörer
angående förvaltningsverktyget
Möte med St}'J:else och ordförande i nänmderna
Kiruna
Umeå
Möte med Björngruppen
Möte med Rovdjursgruppen SSR och RÄF
Umeå
Möte med SSRs Ordförande
Umeå
Möte med NINA bjömforskning fjällsameby
Umeå
Stockhohn Vind 2018 konferens Svensk vindenergi
Östersund Ordförandeberedning
Jokkmokk Seminarie Rovdjur och Markanvändning
Östersund Möte med Näringschefen om
Landsbygdsprogrammet
Inventeringsmöte
Trondheim
Möte med Gabna och Leavas samebyar
Kiruna
Möte med Muonio sameby
Kiruna
Stockholm Möte med Ruona Burman, Naturskyddsföreningen
Stockhohn Möte med SSR och RÄF

12 akt
15 akt
16-17 akt
18 akt
19 akt
24 akt
6nov
23nov
3 dec
4-5 dec
11 dec
11 dec
19 dec
20 dec

~

~

Kommentar

Rennäringsnänmdens ordförande Marita Stinnerbom

Sida 3 av 3

Samed,iggi
Samedigge
Samied,iggie
Saemiedi Ide

Bilaga

Redovisning av verksamheten i Samefonden 2018-10-01- 2018-12-31
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

Sylvia Simma, ordförande

Göran Jonsson

Lars Jon Allas, vice ordförande

Tomas Unga

Elisabeth Nejne Vannar

Per Mikael Åhren

Veronika Håkansson

Louise Skerk

Håkan Jonsson

Sten Wälitalo

Lars-Paul Kroik

Kristina Nordling

Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 11 miljoner kronor disponeras
ur Samefonden under 2018.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft ett möte i Luleå 8 november. Styrelsen
har på mötet beslutat att föreslå regeringen att besluta om en medelsram på 11,2 miljoner
kronor för verksamhetsåret 2019. Styrelsen beslutade också att bevilja 5,5 miljoner kronor
till Kulturnämnden för främjande av samisk kultur och organisationer för verksamhetsåret
2019.
Samefondens ordförande och Sametingets styrelse har haft ett gemensamt möte 12
december i Kiruna för att diskutera bland annat frågor kring finansiering av rättsprocesser,
rättskydd och bevisbörda.
Sylvia Simma
Ordförande 5amefonden

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-01-17
SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 29 september fram till och med den 17 januai-i
2019.

Protokollförda möten
Under perioden har nämnden för Sameskolstyrelsen haft fyra protokollförda möten.

26-27 september
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkåmåhkke. Några av ärendena under
mötesdagama var uppföljning av elevers resultat, besök av vice
ordförande i Sametinget och dialog angående utbildningsnämnd,
information om Sami manat odda searvelanjain av projektledare
Sikku och information om skolinspektionens
inspektionsrapporter.

22 oktober
Telefonsammanträde

Framtida organisering av utbildnings/rågar inom sametinget
Sametinget arbetar med att se över den framtida organiseringen av
utbildningsfrågor inom Sametinget. Nämnden för
Sameskolstyrelsen ges möjlighet att ge inspel till Sametingets
fortsatta arbete med frågan.

29-30 november

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkmåhkke. Några av ärendena under
mötesdagarna var budget 2019, information om
fjärrundervisning och fastställande av reviderade reglementen
och policys.

Jåhkåmåhkke

21 december

Telefonsammanträde

Budget 2019 och modul Giron
Budget 2019 återremitterades vid föregående möte vilket dock
var tvunget att göras igen. Nämnden beslutade om fler moduler
i Giron.

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2019-01-17
SAMESKOLSTYRELSEN

Övrigt
8 oktober

Dialogmöte med Sametinget
Sameskolstyrelsen, ordförande och skolchef, hade dialogmöte
med Sametingets utbildningsansvarige i styrelsen, Lars
Miguel Utsi samt kanslichef på Sametinget. Några av
ärendena som togs upp var betänkandet från
skolmyndighetsutredningen, utbildningsnämnd vid
Sametinget och revidering av utbildningspolitiska
handlingsprogrammet.

16 november
Stuebkie

MR.-dagarna
Ordförande, Johanna Njaita, deltog i en paneldebatt under MRdagarna i Stockholm, "Samerna och den svenska skolan historiskt och idag".

28 november
Jåhkåmåhkk:e

Möte med revisorerna
Ordförande och vice ordförande, Karin Vannar, hade möte med
Sameskolstyrelsens revisor Anton Lindqvist.

Undertecknat

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2018-10-01-2019-01-12
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Anne M Kuhmunen
Åsa Blind
Agneta Rim.pi
Krihke Kristina Nordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
Fia Kaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Hohnqvist

Sami 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 användas till de
kostnader Sametinget har för Sami Giellagaldus verksamhet under 2018. Styrelsen har
genom beslut överlämnat till språknämnd att besluta om Giellagaldus 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 pitesamiska ortografin samt se över möjlighet att arbeta med lulesamisk
språkhandbok.
Utredning Samisk språklag
I december presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor om
Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.

Arbetet med en samisk språklag fortsätter med rapporten som grund. Språknämnden har
begärt från styrelsen att Sametinget bistår i det vidare arbetet med resurs i form av juridisk
kompetens.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Språknämnden
Redovisning

2018-10-01-2019-01-12

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

Samcdiggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

insatserna.
Språknämnden har beslutat att påbörja arbetet med insats 19: Sametingets språkstrategi.

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.
Språknämnden har föreslagit Sametingets styrelse att hos regeringen ansöka om 1 000 tkr
utöver ordinarie anslag för att genomföra arrangemang som synliggör och stärker de
samiska språken under urfolksspråkåret 2019, samt att regeringen genomför
informationsinsatser för att höja allmänhetens kunskap om samer och de samiska språken,
särskilt riktat mot ungdomar och riksdagens ledamöter.

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 har genomfört samråd med samiska civilsamhällesorganisationer den 20-21
november, där språknämnden deltog med ordförande och flertalet ledamöter. Samrådet
öppnades av ordförande, se bilaga 1. Därtill har Sametinget inhämtat synpunkter från
berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet
senast 29 mars 2018.

Språknämndens sammanträden
Datum
5-6 dec

Ort

Stockholm

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 46-56

Bilaga

Övriga möten
Datum
8 okt
24 okt

Kommentar
Jåhkkåmåhkke Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Möte med utredningen "Effektiva och
Via länk
ändamålsenliga tolktjänster (U2017:09)
Ort
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Språknämnden
Redovisning
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Såmediggi
Samedigge
Samicdiggic
Saemicdigldc

6-7nov
13nov

20-21 nov
1 dec
4 dec
4 dec

Sametingets kulturkonferens
Kulturdepartementets uppföljningsmöte om
Europarådets konventioner till skydd för
nationella minoriteter och minoritetsspråk
Jåhkkåmåhkke Samrådsmöte med Sametinget angående framtida
språkcentrum på nord- och lulesamiskt område
Release av umesamisk-svensk ordbok
Liksjuo
Möte med norska och finska Sametingen om
Karasjohka
projektet Gränsöverskridande skolsamarbete
Möte med norska Sametingets president Aili
Karasjohka
Keskitalo om urfolksspråkåret 2019 och ume- och
pitesamiska frågor

Skajdde
Stockholm

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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2018-11-20, Johkamohkki

Dearvvuodat Lars Miguel Utsi Sam.edikki raddehallamiin Sami giellaguovddaziid
birra
Bures buohkat.
Mu namma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre stivrasagadoalli.
Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Samediggi galga bargat ealli sami kultuvrra dihte. Oassi das lea bidjat ulbmiliid ja ladestit
sami giellabarggu.
Odne mii leat coahkkanan sagastit sami gielaid darbbuid birra, earenomazit jos okta
coavddus nannet gielaid dili lea cegget giellaguovddaziid maid julev- ja davvisami
guovlluide.
Mii leat ovdal gullan Norgga bealde ahte giellaguovddazat leat hui avkkalaccat gillii doppe.
Ihttin gullat eanet dan birra.
Mii oaidnit maid ahte stahta guorahallan giellapolithka birra, nu gohcohuvvon, Nästa Steg,
cajeha ahte Samedikki giellaguovddazis leat buori bohtosat giela buorrin.
Mii leat guhka akkastallan ahte giellaguovddazat leat buorit ja dan dihte mii leat sihttan ahte
dat doaibma viiddiduvvo Ruota bealde. Go juo stahta iezas guoral1allan cajehii ahte dat
doaibma bures de lei alki maid akkastallat ahte dan galga viiddidit. Rad:dehus lea danin dan
jagi juolludan rud:a Samediggai guorahallat movt nannet giellaguovddaza doaimmaid.
Samis galga leat alki samastit ja servodat galga ladjat saji vai samit alut oldejuvvojit samastit
- hehttehusat, jos leazza teknihkalas aggat, servodaga arvvut, heajos skuvlejupmi,
ruhtavatni, vailevas servodatdoaimmat, dehe mii nu, eai galgga gavdnot.
Samedikkis lea stuora ovddasvastadus das. Samediggi galga geavahit ja calmmustahttit sami
giela nu bures go sahtta. Samediggi galga maid ovddidit servodaga darbbuid. Dat lea juoga
mainna mii bargat vai gielas sadda beaivecielga baiki juohke sajis.
Danin mii leat coahkkanan otne deike Johkamohkkai, ja danin mon ja oassi Samedikki
giellalavdegottis leat dappe. Mii hiliidit gullat makkar vuordamusat leat sami servodagas
vai sahttit vel buorebut bargat sami gielaid buorrin das ovddusguvlui.
Dainguin saniiguin mon sa.van Samedikki giellalavdegotti bealis buohkaide buriid beivviid
dappe . Bohotosat dappil bohtet leat stoura avkin Samedikki ja giellalavdegotti bargui.
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2018-11-20, Johkamohkki

Giitu.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Samediggi
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Sametingets Ungdomsråds redovisning till plenum i februari 2019
Ledamot
Anja Fjellgren Walkeapää, ordf.
Julia Omma vice ordf.
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

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

Protokollförda sammanträden
15 november Storforsen
Representation
20-21 november, Jåhkamåhkke, sannådsmöte framtida språkcentrum
15 december, Giron, budgetberedning
Regeringskansliet
Vi har etablerat kontakt med näringsdepartementet. Vi planerar under våren att boka möte
med både näringsdepartementet och kulturdepartementet för att överlämna PM om att stärka
renskötselns skydd och rättigheter, samt att följa upp föregående ungdomsråds inlämnade PM.
Öka kunskapen om samer
Ungdomsrådet tycker att öka kunskapen om samer och samtidigt minska rasism går hand i
hand. Vi har fått kontakt med stiftelsen "Teskedsorden- en röst för mångfald". De har skapat
en app som heter "Reality check". Målet med appen är att ta fram verktyg för att minska
rasism genom att skapa olika karaktärer.
Ökat inflytande i Sametinget
Det ungdomsliga perspektivet är viktigt. Därför har vi bjudit in uämndsordföranden och
styrelseordförande till ett dialogmöte. Där vi kommer lägga fram vår syn på vissa frågor samt
höra vad ordförandena har att säga om sina nämndsfrågor som kan beröra ungdomar.
Utbildning för unga samer inom samepolitik
Stora delar av ungdomsrådets ledamöter tillbringade en vecka i december på sametingets
kansli i Kiruna. Detta för att få större kunskaper om Sametingets uppbyggnad och
organisering. Detta kommer ligga till grund för ett utbildningsmaterial för främst unga samer.
Målet är att materialet ska vara levande och föränderligt över tid, samt att det ska kunna
anpassas till olika nivåer och tidigare kunskaper. Ungdomsrådet är inbjudna att berätta om
sametingets och ungdomsrådet verksamhet, till dags dato, under två tillfällen.

Valnämndens redovisning till plenum 19-21 februari 2019
Valnämndens redovisning omfattar tiden från 28 september 2018 fram till och med den 12 januari
2019.

Vah1ärnnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget'
Ledamöter

Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamema
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Je:nnie Granberg, Skogssamema
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Marianne Marainen
Peter Holrnqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skerk, Jakt- och fiskesamema
Agneta Rirnpi, Jald- och fiskesamerna

Möten

Vah1ärnnde:n har under den redovisade perioden haft ett protokollfört möte den 15
:november 2018 i Bredsel i samband med att :nämndens promemoria Ändringar i
bestämmelserna om val till Sametinget redovisades för Sametingets ledamöter vid ett
seminarium den 13 november 2018.
Ordförande har den 14 december 2019 medverkat vid styrelsens budgetberedning med
:närnndsordförandena och representanter för sametingspartier.

Per Mikael Utsi
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Verksamhet (tkr)
Folkvalda

Utfall 2015
10 215

1
Budget 2016 Utfall 2017 Budget 2017 J Prognos 2018 Budget 2018 Budget 2019
14 961
14 961
15 496
15 290
14823
10090
9 571

Utfall 2016

-

~

'##1,,,,,,

Samediggi
Samedigge
S:äniiediggie.
Saemiedigkie

Förvaltning

Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språkavdelningen
Kulturavdelning
Näringsavdelningen
Rennäringsavdelninger
Summa
Anslagskred it
Summa
Resultat

3 408
12 482
7 012

3 395 13189
6 523

.

5110
28 012

3 892
26 999

3 850
27 475

38 227

36 570
995

37 565

-1827

3 689
13 986
7 751

3 506
12194
7 925

0
29 380
14 823
29 914

4 021
29 447

44 737
0

12 002
13 617
2 829
2 282
154
4449
35 333

12 336
13 667
3 747
2 998
179
4513
37 440

12 559
13 872
3 803
3 043
182
4 581
38040

so 829

52 401
0

53 001
0

1572

Prognosen för 2018 är HÖGST preliminär.

~

Obs! Prognosen är högst preliminärt!
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1. I Budget samt utfall för folkvalda delen under 2017 ingår 3 mkr särskild markerade i regleringsbrevet 2017 för Sametingsvalet.

1

Folkvalda

BUDGET2018
FOLKVALD VERKSAMHET {tkr)

Kulturnämnd
Plenum
Rennäringsnämnd
Näringsnämnd
Språknämnd
Presidium
Uppdrag/projekt
Valberedning
Partistöd
Styrelseordförande
Vice styrelseordförande
Styrelse arbete
Interna komrnittuppdrag
Nordiskt och int. arbete
SPR
Ungdomsråd
Valnämnden
Rådslag (utskott)
Hälso och idrottsnämnd
Årets resultat 2018 dvs 3 % av anslaget
Summa

Utfall 2016

372
3 071
381
224
216
367
230
16
521
1226
662
351
559
76
471
201
629

9 571

Beslutat plenum

Utfall 2017

452
5 067
451
218
122
526
71
96

538
1218
540
1152
310
207
85
474
3255

14 781

Budget 2017

Prognos 2019

450
4390
450
250
350
300
350
80
530
1250
800
860
480
200
150
600
3200

Budget 2018

Budget 2019

448
5161
561
378
333
405
1634
14
753
1303

450
3 939
450
400
350
350
1 710
30
800
1250

480
3 939
480
380
380
380
2 220
30
800
1250

3307

3 633

3 354

488
291
446

1500
380
380
200
380
-1572
14961

*
*

600

187

1060
350
350
200
175

15 290

15709

15 496

14961

Årets resultat 20181572 tkr.

*Ingår i uppdrag/projekt

Obs! Prognosen är högst preliminärt!
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Folkvalda

BUDGET 2018

Uppdrag/Projekt {tkr)

Budget 2019

Budget 2018

Utfall

50

Renskötselkonvention

20

20

Etiskt råd
Övervakningskommitten

55

75

70

5

50

50

Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete

15
84

150

100
100

Samisk språklag

73

150

50

Pitesamiska arbetsgruppen

17
150

150

250

50
200

Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen

135

Konferenser näring
Metodik för möten; modern samepolitik
Spårkkonferens
Muonio historia

18

Rovdjustrategi
Hälospolitiskt handlingsprogram

Summa

422
Budget Upprdag/projekt

30

50
40
60

500

350
150

500

1495

2 220

200
20
150
2 220

3

Rennäringsanslaget

BUDGET 2018

Verksamhetstext

Renmärkesregister-Företagsregister
Underhåll riksgränsstängsel

Budget2019

Budget2018

Prognos 2018
620

1400

1 500

6426

7000

7 000

6 344

6 000

6 000

15 390

17 000

17000

1734

3 750

3 500

Miljöprojekt, Eallinbiras
Förvaltningsverktyg toleransnivåer
Projektmedel Främjande av rennäringen

240

500

500

250

1500

2300

44

900

900

Statistik om samiskt näringsliv

911

1000

1000

1 705

1500

3 000

Katastrofskadeskydd, kostnad

15 983

8 726

9 000

Rovdjursersättningar

54368

53 000

53 000

764

800

1000

816

1700

2 265

Anslagsfinansierade investeringar

1500

Använd anslagskredit från föregående år

3 589

3 589

261

350

250

3 663

3 700

4 700

113 108

113 9 15

113 915

Ersättning Tjernobyl, inkl. avskrivn mot anslag
Pristillägg
Markanvändningsredovisning

Renbruksplaner/Girdnu

Skadeersättning för massdöd
Skadeförebyggande åtgärder

Underskott vägföreningar-kostnad
Rovdjursinventering
SUMMA

Resultat

1000

807

Budget enligt regleringsbrevet 2019 för anslag 1 :22 främjande av rennäring m m
Utfallet är uttaget efter rennäringsnämndens beslut.

Obs! Prognosen är högst preliminärt!
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BUDGET2018

Verksamheter (tkr)

Övriga sakanslag

Utfall 2018

Budget 2018

Budget 2019

Nationella minoriteter
NATIONELLT UPPFÖUNINGSANSVAR
HEMSIDA NAT MINORITETER
STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDSTING
SAMISKA SPRÅKCENTRUM

2 200

2 200

2 200

1

1200

1200

21

21230

22 670

6443

6000

6000

17 835

17 878

17 878

5 500

5 500

5 500

1500

1500

1500

Utgiftsområde 17, anslag 1:2 ap 5 samt samefonden
BIDRAG SAMISK KULTUR
Samefonden

Samefonden
Samefonden

Observera att utfallet är preliminärt!

5

övriga externa medel

BUDGET2018

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2290 Renbruksplaner
2276 LANDSBYGDSUTVECKLING
22708 Samisk mat
2220 Rasism mot samer
2275 Klimat- sårbarhetsanalys o handlingspla
22964 Giellagaldu (uppdrag)

Budget 2019 Not

Budget 2018

Utfall 2018
819

1078

1078

1829

2 000

2 000

2 509

2 500

2 500

272

1000

1000

500

500

500

2

441

750

750

3

1082

1000

1000

4

1

1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel: lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion,
ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel)
2. Projektet är avslutat
3. Avtalsperioden var till 2018-08-31
4. Giellagaldus särskilda finansiering avslutas sista december 2018.

Obs! Prognosen är högst preliminärt!
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Inledning
Sametinget överlämnar härmed sitt budgetunderlag för perioden 2020-2022 enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisningar och budgetunderlag. Sametinget vill främst uppmärksamma regeringen på Sametingets arbete med
att möta klim atförändringar, höjda rovdjursersättningar, bristen av både politiska resurser och tjänstemannaresurser
för att klara av krav och direktiv gällande utförandet av Sametingets verksamhet.
För att kunna vara det samiska folket till gagn, möta en ökande arbetsbelastning att vara en aktiv part i rådande
samhällsutveckling och att leda det samiska språkarbetet är Sametinget i stort behov av ett ökat förvaltningsanslag.
Detta är en förutsättning för att Sametinget ska kunna utföra både sitt politiska uppdrag och sitt myndighetsuppdrag
att ta tillvara det samiska folkets intressen samtidigt som Sametinget kan vara ett stort stöd till regeringen och andra
myndigheter inom andra områden som tangerar samisk kunskap såsom, klimatanpassning, minoritetsfrågor, rasism
traditionell kunskap, samhällsplanering (ekosystemtjänster, grön infrastruktur, biologisk mångfald och hållbarhet),
samiskt kulturarv och samiskt näringslivsutveckling.

Vår verksamhet som folkvalt parlament och statlig myndighet
Sametinget har i egenskap av både folkvalt samiskt parlament och statlig myndighet vitt skilda verksamheter och
uppdrag. Dessa spänner över stora områden som samhällsplanering, samiskt näringsliv, rennäring,
landsbygdsutveckling, främjande av samiska kulturyttringar, kulturarvsfrågor, att leda det samiska språkarbetet,
gränslöst nordisk samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och urfolksfrågor.
Syftet med införandet av Sametinget som statlig institution var att ge samerna ett betydande inflytande i frågor som
berör den samiska kulturen och de samiska näringarna. Som samisk folkvald institution och myndighet är Sametinget
alltså det centrala nav i vilket samiska frågor ska behandlas.

Samiskt självbestämmande
Främjandet av den samiska kulturen och de samiska näringarna är en rättighet som enligt folkrättsliga instrument
tillkommer samerna i egenskap av urfolk och folk. Samerna erkänns i grundlagen som ett folk. I sin rapportering till FN
har Sverige tydligt markerat att samerna både är att betrakta som ett urfolk och ett folk i förhållande till folkrättens
bestämmelser. Den särskilda ställning som det samiska folket har som Sveriges urfolk ska respekteras och
efterlevnaden av deras rättigheter ska säkerställas.
I egenskap av urfolk har samerna också rätt till självbestämmande. Denna rättighet stadgas bl.a. i artiklarna 3-5 i FN:s
urfolksdeklaration (UNDRIP) från år 2007 som Sverige undertecknat. 1 Det samiska självbestämmandet behandlas även
i den nordiska samekonvention som är under förhandling.
Enligt principen om urfolks rätt till självbestämmande har samerna rätt att upprätthålla sina egna politiska system och
institutioner, därtill rätt att autonomt bestämma över interna frågor inklusive medel för att finansiera dessa
funktioner. Sametinget ser att det finns luckor att fylla för att syftet med ett samiskt organ med betydande inflytande
fullt ut ska kunna uppfyllas. Samerna har rätt till effektivt deltagande/inflytande i frågor som berör dem och rätt att
autonomt besluta i frågor som enbart berör dem.
Sametinget ska inte enbart fungera som en institution som enbart avger yttranden eller deltar i samverkan med andra
myndigheter. Sametinget ska säkras ett effektivt deltagande och aktivt inflytande i frågor som rör samer så tidigt som
möjligt i beslutsprocessen. Den samiska kulturen och näringarna måste värnas och utvecklas utifrån samernas
uppfattning. Sametinget ska därmed ha en central roll i formandet av det allmännas samepolitik och insatser enligt
vad det samiska folket anser. Om Sametinget inte har de medel som krävs för detta, hämmas det samiska samhället
vilket innebär ett åsidosättande av samernas rätt till självbestämmande.
Samiskt självbestämmande kräver inte minst ett aktivt deltagande i internationella processer rörande urfolk och en
möjlighet att stödja ett nationellt genomförande av Sveriges internationella åt aganden gentemot urfolk i allmänhet
och samerna i synnerhet . För att uppnå dessa mål måste Sametinget få en möjlighet att:

1
Rätten till självbestämmande återfinns också i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och är en del av den
internationella sedvanerätten som Sverige är bunden av. Även om varken ICCPR eller UNDRIP är direkt tillämplig i svensk rätt ska Sverige tillämpa
och tolka svensk rätt i enlighet härmed, s.k. fördragskonform tolkning. Se även regeringens skrivelse Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) där det
konstateras dels att samerna är ett urfolk i Sverige, dels att Sverige är bundet av ett antal internationella konventioner som i olika avseenden
tillförsäkrar urfolken vissa rättigheter.
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•
•
•
•

•
•

verka för nationell implementering av internationella instrument och Sveriges åtaganden som rör samiska
frågor/rättigheter/intressen
rapportera till internationella organ om Sveriges implementering
bevaka internationell utveckling, beslut m.m. i frågor som rör urfolk (omvärldsbevakning).
informera det samiska folket om den internationella och nationella utvecklingen av internationella frågor av
relevans för det samiska folket samt informera om Sametingets arbete med internationella frågor
använda och ta stöd i internationella instrument för att stärka samernas situation på nationell nivå
stödja och visa solidaritet med andra

Ökat förvaltningsanslag
Under invigningen av den nya mandatperioden 2017- 2021 utlovades förstärkning av Sametinget på sammanlagt 16
Mkr. 2018 förstärktes Sametinget med 10 Mkr vilket innebar att den politiska delen och förvaltningen fick

ramförstärkning för att utveckla Sametinget inom vissa prioriterade områden. Eftersom Sametingets ansvarsområden
och uppgifter fortfarande växer krävs att Sametingets personella och finansiella resurser ökar i motsvarande
utsträckning. Även om ramen förstärkts räcker de ekonomiska resurserna inte till för att driva ordinarie verksamhet på
ett kvalitativt godtagbart sätt, vilket Sametinget både har rätt och skyldighet till enligt folkrättsliga instrument,
författningar och regleringsbrev.

Trots ramförstärkningen 2018 har Sametinget med nuvarande resurser en svår uppgift att motsvara regeringens
uttalade ambitioner samt de krav, de behov och den efterfrågan som finns på Sametinget både från externt håll av
andra myndigheter och internt samepolitiskt. En förutsättning för att Sametinget ska kunna möta det samiska folkets
behov och efterfrågan är att det finns resurser för konsultation med det samiska samhället och politiska
beredningsresurser till styrelse och nämnder. Det saknas ofta tid och resurser för att möta upp mot andra
myndigheters önskemål om Sametingets yttranden, deltagande i möten och projekt. Detta är även något som ESV
lyfte upp i sin granskning av Sametinget 2017.

Under första delen av innevarande mandatperiod har Sametingets styrelse prioriterat att utveckla Sametingets
folkvaldas möjlighet till inflytande. Sametinget har förstärkt det politiska arbetet i styrelsen och arbetar med att
utarbeta en modern samepolitik som ska grunda sig på samiska principer.För att fortsätta detta viktiga
utvecklingsarbete inom den folkvalda delen behöver framtida satsningar inom området genomföras. Detta innebär
att exempelvis de samiska partierna måste ges förutsättningar för att driva de demokratiska processerna vidare i
likhet med riksdagspartierna.

För Sametinget finns behov av en markant ökning av resurser till språkinsatser såsom översättningar, skapa möjlighet
till språkarenor genom att erbjuda tolkning men också att kunna stärka språkområden som har behov av insatser, tex
tolkutbildningar, basmaterial som ordböcker, grammatikböcker, andra utgivningar, stipendieordningar, appar för barn
med mera. Samiska språk har samma behov som välmående språk har av utveckling och främjande, samtidigt som det
finns behov av stödåtgärder som tillkommer små och hotade språk. Det handlar om att stödja de samiska språken på
ett brett plan och på olika nivåer, genom bland annat språkvård, revitaliseringsinsatser och stöd till enskilda.

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturarvet och ansvaret delas av alla. Sametinget vill ta ett
större ansvar för det samiska kulturarvet. Precis som andra folk har det samiska folket rätt till sina kulturarv och
inflytande i samiska kulturmiljöfrågor. Med ökade personalresusrer skulle Sametinget ha en möjlighet att värna,
bevara och synliggöra det samiska kulturarvet samt stärka kunskaperna om samisk tradition och historia. Vi skulle
också bli en tydligare samrådspart på samma sätt som länsstyrelserna samtidigt som vi har en möjlighet att vägleda
ägare av bevarandevärda samiska kulturmiljöer samt medverka till samordningen av dokumentationen av samisk
kulturhistoria och traditionell kunskap. Målet med ett ökat ansvar är att förvalta och förmedla det samiska kulturarvet
med bakgrund av egen historia och egna värderingar.
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Sametinget har regelbunden kontakt med flera centrala förvaltnings myndigheter, fem länsstyrelser och ett stort antal

narrlandskommuner. Trycket från olika aktörer som önskar nyttja och ändra användningen av naturresurserna i Såpmi
är större än någonsin tidigare1 samtidigt som klimatförändringen ställer stora krav på anpassning och ökar pressen på
Sametinget. Med nuvarande arbetsbelastning och resurstilldelning kan inte Sametinget helt och fullt uppfylla sin
lagstadgade roll och samtidigt bevaka och främja klimatanpassningen, varken på tjänstemannanivå eller på politisk
nivå. Utöver kapacitet för samordning och utveckling av klimatanpassningen saknar Sametinget helt personalresusrer
för djurhälsa och ren köttproduktion samt tillräckliga resurser för skogs- och rovdjursfrågor (förvaltningsverktyg för

toleranmsnivåer samt invenetringsfrågor}.
Samisk näringslivsutveckling är idag helt kopplat till landsbygdsprogrammet och lnterreg. De tjänster som Sametinget
förfogar över <i-äf-har funktionen av handläggning och utbetalning av ansökningar. Det betyder att det inte finns några
personalresurser för att t.ex samordna kopplingarna mellan samer och den regionala och lokala
näringslivsutvecklingen för att på så sätt tillvarata möjlighterna för de samiska näringsutövarna att utveckla det
samiska näringslivet. Den nödvändiga uppföljningen och samverkan med norrlandslänen och deras regionala
utvecklingsstrategier blir lidande vilket självfallet är en brist för regionförbunden, länsstyrelserna och kommunerna.
Till skillnad mot rennäringen finns idag inget tillförlitligt statistiskt material för de övriga samiska näringarna. För att
Sametinget skall kunna få en heltäckande bild av det samiska näringslivet krävs finansiering för:

•
•
•
•

att identifiera omfattningen av samiska företag inom samiskrelaterade näringar,
att göra en multiplikatorstudie utifrån värdet av allt samiskt näringsliv inom olika samiska områden
att utreda eventuella skillnader i mäns och kvinnors företagande
att göra fördjupade studier om samiskt näringslivs möjligheter

Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap samt dess
betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Den samiska traditionella kunskapen,
Årbediehtu är central i förvaltningen av samiska näringar, språk och kultur.
Med tillräckliga resurser skulle Sametinget på ett helt annat sätt kunna bidra till Sveriges arbete med och uppföljning
av konventionen för biologisk mångfald och speciellt artiklarna 8(j) och lO(c). I denna kapacitet kan Sametinget
•

•

ta fram underlag och på annat lämpligt sätt hjälpa till med att förbereda Sveriges agerande inom ramen för den
mellanstatliga processen inom artikel 80). 1detta sammanhang ska Sametinget i lämpliga delar ha kontakter med
ansvarigt departement och delta i politisk beredning
bevaka och delta på relevanta möten och i internationella nätverk inom ramen för artikel 8(j) (och

•

u rolksrättigh eter)
ta fram underlag för den nationella rapporteringen till konventionens sekretariat samt för annat policyarbete

•

liksom upprättande av NBSAP.
informera samiska kunskapsbärare och besvara på frågor om artikel 8(j)

Sametinget skulle då även ha möjlighet att samordna/underlätta samverkan mellan samiska kunskapsbärare och
myndigheter. Inom denna roll skulle Sametinget kunna främja respekten för och öka användandet av samisk
traditionell kunskap och sedvanebruk samt att stärka samiska kunskapsbärares deltagande in myndigheternas
besluts- och förvaltningsprocesser. I denna kapacitet kan Sametinget
•

•

inrätta och ansvara för ett samiskt programråd. I programrådets funktion och uppgifter bör ingå att utbyta
information om behov, hinder, svårigheter i fråga om implementeringen av artikel 8(j) och lO(c) och föreslå
lösningar och positiva exempel som underlättar genomförandearbetet
sprida samisk traditionell kunskap och betydelsen av denna för bevarandet av biologisk mångfald (och grön
infrastruktur och ekosystemtjänster) hos andra myndigheter

Sametinget saknar även tillräckliga resurser för att driva, följa upp olika internationella författningar och rapporter. Ej
heller finns medel för att delta vid de av FN sanktionerade konferenserna. Sametinget skulle på ett mycket positivt sätt
kunna bidra till att nå Sveriges ambitioner vad gäller de konventioner man undertecknat och som berör urfolk. Att
samerna i Sverige även har möjlighet att delta och bidra med urfolkskunskap i FN systemet borde vara en
förutsättning för Sveriges regering då man indirekt uttryckt detta i såväl olika konventioner och deklarationer som
berör urfolksfrågan. Även i många rapporter poängterar Sverige att urfolksfrågor prioriteras högt. Det bör säkerställas
att det finns tillfäckliga resurser för samiskt deltagande och inflytande i olika svenska delegationer.
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Norge har en bra modell där Sametinget och regeringen avtalat om samernas deltagande och roll vid internationella
event, både när det gäller att ingå i den norska delegationen eller när Sametinget själva har ackreditet till eventet.
Sametinget bedömer därutöver att det kommer att behövas ytterligare personal för att klara stabsfunktionen samt
den administrativa verksamheten; och dels frågor som griper över flera sakområden, dels i sakfrågor där det idag inte
finns någon ansvarig handläggare som inom till exempel klimatanpassning, samiskt näringsliv, utbildning, samisk social
omsorg, kulturarv och samisk hälsa.
Oavsett om den konsultationsordning som håller på att arbetas är ovanstående resursförstärkning nödvändig.
Resursförstärkningen av förvaltningsanslaget är en förutsättning för ökad delaktighet och inflytande.

lnformationssatsningar
I maj 2018 framförde FN:s rasdiskrimineringskommitte skarp kritik mot Sverige för hur samerna behandlas och deras
brist på rättigheter. Bland flera rekommendationer till den svenska regeringen för att förbättra samernas situation och
minska diskrimineringen nämns att skapa lagstiftning som skyddar samerna på deras traditionella landområden och
att vidta åtgärder mot hatbrott och diskriminering.
Ett av åtgärdsförslagen i Sametingets rapport med kartläggning av den forskning som finns gällande rasism mot samer,
är att höja kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som
urfolk med sjukvård, skola, samiska och icke-samiska beslutsfattare som prioriterade målgrupper.
En nationell informationskampanj om samerna som urfolk var ett av förslagen i Sven Heurgrens utredning av vad en
ratificering av ILO 169 skulle innebära i Sverige (SOU 1999:25). Regeringen beslutade därefter att starta en nationell
informationssatsning om samerna som urbefolkning i Sverige och samernas kultur för att öka kunskapen i hela landet.
Denna informationssatsning mynnade 2005 ut i bildandet av Samiskt informationscentrum och webbportalen
samer.se som drivs av Sametinget.
Idag finns det både digitalt och tryckt informationsmaterial att t illgå. Resursmaterial för lärare utvecklas ständigt2 och
enstaka insatser som riktar sig mot specifika målgrupper görs av både samiska organisationer3, samebyar4 och
Sametinget'. Våra kunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Sametingets informationsenhet har idag tre
anställda, driver två webbportaler och finns på lnstagram, Twitter och Facebook. Vi producerar t rycksaker och kan i
begränsad utsträckning hålla föredrag, delta i samarbetsprojekt6 och närvara på konferenser och mässor. Allt detta är
bra - men det räcker inte.
När myndigheter vill förkovra sig och utbilda sin personal, har Sametinget för lite resurser för att möta efterfrågan. Ett
positivt exempel på en myndighet som gjort stora framsteg och förändrat sitt sätt att arbeta i kontakter med
rennäringen är Trafikverket, som håller på med att utbilda sin berörda personal om renskötsel i samarbete med
Sametinget.
Vi ser att det finns stora kunskapsluckor hos myndigheter och beslutsfattare när det handlar om samernas rättigheter
som urfolk, till och med på departementsnivå. I november 2018 framkom det att Sametinget varken konsu lterats av
Miljödepartementet eller Naturvårdsverket i frågan om vägledningen i EU:s art- och habitatdirektiv som har stor
påverkan på renskötseln och den svenska rovdjurspolitiken. Det beror troligen på okunskap om de internationella
konventioner som Sverige undertecknat, som t ill exempel Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, FN:s
konvention om civila och politiska rättigheter, Konventionen för biologisk mångfald och EU:s resolution från juni 2018.
Detta är några exempel på att vi ser ett stort behov av riktade informationsinsatser mot myndigheter och
beslutsfattare för en i förlängningen förändrad diskurs. Kunskapsbristen om samerna som urfolk och samernas
rättsliga ställning måste åtgärdas för att motverka fördomar, diskriminering och ra sism mot samer.

2

http://www.samer.se/skola
http://www.minoritet.se/5087
4
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7 l l 3979
5 http://www.samer.se/mittsapmi
6 Exempel är Kulturen i Lund: https://www.kulturen.com/utstallningar/fokus-sapmi/ och Utbildningsradion:
https://urs ko la.se/Produkter?q=samer
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Sammanfattning - förvaltningsanslaget

•

Förstärkning av politiska verksamheten och fortsatt utveckling av samepolitiken

•
•
•
•

Handläggare inom rennäringsfrågor
Handläggare inom kulturfrågor
Handläggare inom samiskt näringsliv
Förstärkning av staben, dels kulturarvsfrågor, dels kompetens i och ansvar inom hälsa, omsorg och idrott, dels i
frågor som griper över flera sakområden {utbildning, kulturarv etc.)
Förstärkning av arbete med traditionell kunskap
Förstärkning av informationsverksamheten
Förstärkning av språkarbetet, permanent Giellagaldu samt stöd på individnivå.

•
•
•
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Översikt av Sametingets finansiering
2018

2019

2020

2021

2022

beräkning

utfall

prognos

beräkning

beräkning

ap.1

50831

52 401

91401

95 701

91901

ap.3

1500

1500

1500

1500

1500

4 200

8 200

14 200

22 670

22 670

22 670
6 000
4 200

ANSLAG (tkr)

Ut/iftsområde 1
-anslag 1:3 Sametinget

-anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
2138
ap.12
ap.13

16134

2 200
22 670

ap.14

5 748

6000

6000

6000

ap.15

1168

1200

1700

2 700

Utgiftsområde 17
-anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete
ap.5

17 878

61119

61407

61907

105 271

113 915

125 915

137 915

149 915

4000

4000

1000

2 000

3 000

15 222

Utgiftsområde 23
-anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m.
ap.2
Utgiftsområde 24
-anslag 1:5 Näringslivsutveckling
ap.1
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Utgiftsområde 1, 3:1 Sametinget
UTÖKNING FÖRVALTNINGSANSLAG (tkr)

2018

2019

2020

2021

2022

utfall

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

Fortsätta utveckingen av samepolitiken

4 000

4 000

4000

lnformationssatsning

3 000

3000

Jämställdhetsarbete

800
6 000

800

3 000
800

6000

6 000

Kultur

Samernas bibliotek
Immateriella kulturarv
Samiska arkivsamlingar
Samsiska kulturmiljöer
500

500

500

7 300

7 600

7 800

Samhällsplanering

1000

1000

1000

Internationellt arbete

1000

1000

1 000

10000

10000

10000

Stipendieordning för samiska studier

1000

1000

1000

Korttidsstudiestöd

1000

1000

1000

Giellagaldu

5400

5400

5 400

Hälsa och omsorg

2 000

2 000
4000

2000

39 000

43 300

39 500

Repatriering och etiskt råd
Samiskt näringsliv

Samiska branschorganisationer
EU-program
Utveckling samiska näringslivet

Konsultationsordningen

Samiska språkcentrum7

Sametingsvalet 2021
SUMMA UTÖKNING FÖRVALTNINGSANSLAG

0

0

Finns en siffra i varje kolumn på samma rad innebär det en årlig ökning. En enstaka summa på en rad är en tillfällig ökning det året.

lnformationssatsningar
I maj 2018 framförd e FN :s rasdiskrimin eringskommitte skarp kritik mot Sverige för hur samerna behandlas och deras
brist på rättigheter. Bland flera rekommendationer till den svenska regeringen för att förbättra samernas situation och
minska diskrimineringen nämns att skapa lagstiftning som skyddar samerna på deras traditionella landområden och
att vidta åtgärder mot hatbrott och diskriminering.
Ett av åtgärdsförslagen i Sametingets rapport med kartläggning av den forskning som fi nns gällande rasism mot samer,
är att höja kunskapsnivån i samhället om det samiska folket, deras livsvillkor, kultur och historia och rättigheter som
urfolk med sjukvård, skola, samiska och icke-samiska beslutsfattare som prioriterade målgrupper.
En nationell informationskampanj om samerna som urfolk var ett av förslagen i Sven Heurgrens utredning av vad en
ratificering av ILO 169 skulle innebära i Sverige {SOU 1999:25). Regeringen beslutade därefter att starta en nationell
informationssatsning om samerna som urbefolkning i Sverige och samernas ku ltur för att öka kunskapen i hela landet.
Denna informationssatsning mynnade 2005 ut i bildandet av Samiskt informationscentrum och webbportalen
samer.se som drivs av Sametinget .
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Under utredning, redovisas kulturdepartementet 20 190329 enligt kulturdepartementets dnr KU2018/01453/DISK
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Idag finns det både digitalt och tryckt informationsmaterial att tillgå. Resursmaterial för lärare utvecklas ständigt8 och
enstaka insatser som riktar sig mot specifika målgrupper görs av både samiska organisationer9, samebyar10 och
Sametinget 11• Våra kunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Sametingets informationsenhet har idag tre
anställda, driver två webbportaler och finns på lnstagram, Twitter och Facebook. Vi producerar trycksaker och kan i
begränsad utsträckning hålla föredrag, delta i samarbetsprojekt12 och närvara på konferenser och mässor. Allt detta är
bra - men det räcker inte.
Det finns alltför många exempel på situationer där det samiska perspektivet glöms bort eller förbigås. När möten och
samråd genomförs med kommuner, landsting, bolag m.m. saknas ofta kunskap om hur ett reellt samråd ska gå till för
att följa vedertagna riktlinjer, och mötena blir ofta informationsmöten där samiska synpunkter inte tillvaratas. Och när
myndigheter vill förkovra sig och utbilda sin personal, har Sametinget för lite resurser för att möta efterfrågan. Ett
positivt exempel på en myndighet som gjort stora framsteg och förändrat sitt tillvägagångssätt i kontakter med
rennäringen är Trafikverket, som i samarbete med Sametinget håller på med att utbilda sin berörda personal i
rennäringen.
Vi ser att det finns stora kunskapsluckor hos myndigheter och beslutsfattare när det handlar om samernas rättigheter
som urfolk, till och med på departementsnivå. I november 2018 framkom det att Sametinget varken konsulterats av
Miljödepartementet eller Naturvårdsverket i frågan om vägledningen i EU:s art- och habitatdirektiv som har stor
påverkan på renskötseln och den svenska rovdjurspolitiken. Det beror troligen på okunskap om de internationella
konventioner som Sverige undertecknat, som till exempel Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, FN:s
konvention om civila och politiska rättigheter, Konventionen för biologisk mångfald och EU:s resolution från juni 2018.
Hanteringen av kulturdepartementets förslag till en ny ordning för konsultation i frågor av särskild betydelse för
samer, är ett annat exempel som visar på motståndet som finns mot att ge samer mer inflytande. Remissvaren
uppvisade en brokig bild. SKL var positiva till införande av en konsultationsordning men ville undanta kommunerna.
Vattenfall och LRF var tillsammans med 16 andra remissinstanser emot ett införande av en konsultationsordning med
motiveringen att den "går för långt". Hanteringen av konsultationsordningen har pågått länge inom regeringskansliet
men arbetet verkar ha avstannat.
Ett tredje exempel rör implementeringen av riksdagsbeslutet från 2013 om en hållbar rovdjurspolitik och därmed även
en ny toleransnivå; rennäringen skulle inte behöva acceptera större förluster än max 10% av renhjorden till rovdjur.
Varken riksdagens beslut eller myndigheternas förslag har ännu resulterat i författningsåtgärder och riksdagsbeslutet
har inte fått genomslag i förvaltningen.
Detta är några exempel på att vi ser ett stort behov av riktade informationsinsatser mot myndigheter och
beslut sfattare för en i förlängningen förändrad diskurs. Kunska psbristen om samerna som urfolk och samernas
rättsliga ställning måste åtgärdas för att motverka fördomar, diskriminering och rasism mot samer.

Jämställdhet
Sametinget antog 2016 ett jämställdhetsprogram med syfte att arbeta för att öka jämställdheten i det samiska
samhället. 2010 genomförde Sametinget särskilda satsningar för samiska kvinnor utifrån regeringens uppdrag. 20132014 fick Sametinget tillsammans med 18 andra myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med
jämställdhetsintegrering.
Sametinget bör identifiera kunskapsluckor för vad och vi lka jämställdhetsproblem som f inns i det samiska samhället.
För att klara detta avser Sametinget att kartlägga inom vilka områden utvecklingsbehoven är som störst. Utifrån
genomförd kartläggning och nulägesanalys ska Sametinget skapa mål, aktiviteter och inriktning på
jämställdhetsområdet.
För att kunna genomföra kartläggningen bedömer Sametinget ett behov av konsultstöd som genomför kvantitativa
alternativt kvalitativa undersökningar i det samiska samhället. Utifrån undersökningen genomförs en analys.
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http://www.samer.se/skola
http://www.minoritet.se/5087
10
https://sverigesradio .se/sida/artikel.aspx?programid=23 27&artike1=7 i l 3 979
11
http://www.samer.se/ mittsapmi
12
Exempel är Kulturen i Lund: https://www.ku lturen.com/utstallningar/fokus-sapmi/ och Utbildningsradion:
https://urskola.se/Produkter?g=samer
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Inom en del av samebyarna och renskötseln är det många som anser att kvinnor och män har olika förutsättningar

inom renskötseln medan i andra områden så finns det samebyar där man anser att kvinnor och män är jämställda.
Renskötseln är idag mansdominerad men statistiken visar att andelen kvinnliga gruppledare och renägare har ökat
under de senaste tio åren. Sametinget vill arbeta aktivt med att öka jämställdheten inom rennäringen. Arbetet ska bli
ledande för insatser att öka jämställdhet även inom andra näringar. Effektiva metoder kan vara jämställdhetsplaner,
utbildningar, mentorskap och nätverk för att nå framgång.
Under hösten 2018 genomförde därför Sametinget en konferens om Kvinnor och renskösel med syftetatt föra
diskussioner om kvinnors ställning inom renskötselyrket samt för att en möjlighet till erfarenhetsutbyte viilket skulle
utmynna i förslag och ideer till hur Sametinget kan arbeta vidare med jämställdhetsfrågor konkret som bland annat
forum för dialog, erfarenhetssammanstälnningar som sedan skulle mynna ut i problemlösningsverktyg.
Konferensdeltagarna påtalade också vikten att få in samtliga kön inom Sam pi i jämställdhetsarbetet.
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Kultur
Vi samer har en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där vi bedrivit vår näring och utvecklat vår
kultur, långt före tiden för nationalstatens bildande. Grunden för samisk kultur är att alla delar av tillvaron hör
samman i en naturlig enhet. Samisk kultur har sitt ursprung i den traditionella samiska kunskapen och
förhållningssättet till naturen. Renen och renskötsel, jakt och fiske, det naturnära levnadssättet, språket och släkten
är fortfarande idag en viktig grund för både det traditionella och det innovativa samiska konst- och kulturlivet.
Samisk kultur innefattar såväl de konstnärliga uttrycken som institutionernas, föreningarnas och organisationernas
verksamheter. En av kulturens och konstens viktigaste uppgifter är att ta upp svåra frågor som berör oss. Samisk
litteratur, scenkonst, jojk, film samt bild- och formkonst uttrycker och berättar om våra livsvillkor. Samiska
kulturinstitutioner, organisationer, föreningar och kulturcentra bidrar till en känsla av sammanhang. För Sametinget är
det viktigt att skapa förutsättningar för att stärka och utveckla ett levande samiskt kulturliv för att uppnå en livskraftig
och hållbar samisk livsmiljö13• Ett levande och starkt samiskt kulturliv stärker samisk samhörighet och identitet
samtidigt som kulturen bidrar till ett aktivt lokalsamhälle där folk vill leva och bo. Kulturaktiviteter har därför en viktig
roll i det samiska samhället. Samisk kulturutövning skapar tillhörighet, trivsel och livskvalitet men även arbetsplatser
med samisk kultur som grund.
Vi vill skapa bestående och långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar att främja alla delar av det samiska
kulturlivet, som även inkluderar samiska kulturarv och kulturmiljöer. Det finns idag ett stort resursbehov för både
insatser som främjar och stärker en stark och levande samisk kultur och för åtgärder som möjliggör en stabil
infrastruktur för de samiska institutionerna, organisationerna och föreningarna. Anslaget 1:2, ap.5 Bidrag till samisk
kultur behöver därför utökas under de kommande åren. Förslag till åtgärder inom kulturområdet bygger på
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram för 2018-2021.

Stärka Sametingets förvaltningsansvar för samisk kultur
Sametinget är förvaltningsmyndighet inom rennäringens områden och för samisk kultur14. Många samiska frågor
förvaltas av andra myndigheter, såsom Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd, Institutet för språk
och folkminnen med flera. Sametinget vill föreslå regeringen att samla förvaltningsansvaret och resurserna för samiska
kulturfrågor hos Sametinget. De är omfattande ansvarsområden, men Sametinget är berett att ta ansvaret för att
kunna nå målet att bibehålla, stärka och utveckla ett levande samiskt kulturliv.

Samernas bibliotek
Regeringen beslutade år 2017 att uppdra till Sametinget att utvärdera och analysera verksamheten vid samernas
bibliotek15 samt lämna förslag på ytterligare åtgärder för att vidareutveckla biblioteket. Regeringen gjorde
bedömningen att Sametingets biblioteksverksamhet är en central del i arbetet med att revitalisera de samiska språken
och stärka deras ställning i samhället. En levande och modern biblioteksverksamhet bidrar till en positiv utveckling för
de samiska språken genom att bland annat synliggöra och tillgängliggöra den samiska litteraturen samt stödja de
samiska språken inom utbildningsområdet. Uppdraget redovisades till regeringen i mars 2018.

16

Utvärderingen visade att verksamheten på Samernas bibliotek inte har kunnat följa den utveckling som har skett på
biblioteksområdet i övrigt. Bland annat saknas samiska skolbibliotek med rikt utbud av samisk litteratur för barn, och
överlag tillräckligt med böcker och annan media på de samiska språken. Intresset och framförallt kännedomen om för
bibliotekets verksamhet och service är låg hos den samiska allmänheten, vilket har fått till följd att biblioteket nyttjas i
låg grad.
Sametinget anser att biblioteksverksamheten behöver utvecklas och därför föreslås att Samernas bibliotek blir ett
nationellt samiskt - och urfolksbibliotek. Biblioteksverksamheten har en central roll i arbetet med att revitalisera de
samiska språken och stärka deras ställning i samhället. En levande och modern biblioteksverksamhet bidrar till en
positiv utveckling för de samiska språken genom att synliggöra och tillgängliggöra den samiska litteraturen samt stödja
de samiska språken inom utbildningsområdet. Samernas bibliotek har en viktig roll i att synliggöra samernas

Eallinbiras - Sametingets livsrniljöprogram, antaget av Sametingets plenum 2009-02-19, § 11
1 §, Förordningen (2009: 1395) med instruktion för Sametinget
15 Regeringsbeslut 2017-09-28, Ku2015/02788/DSK, Uppdrag till Sametinget avseende Samernas Bibliotek
16 https://www.sametinget.se/ 120745?fi1e id= l
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berättelser, historia, nutida livsvillkor samt öka kunskapen om samiska frågor i det omgivande samhället. Det i sin tur
leder till ett starkare och mer livskraftigt samisk samhälle.
Det krävs mer resurser till såväl verksamheten vid Samernas bibliotek som till samisk skolbiblioteksverksamhet.
Biblioteket ska särskilt prioritera service till barn och unga och till skolbiblioteken, men även till dem med olika typer
av funktionsnedsättningar, till forskare och alla andra. Biblioteket ska informera och ge råd till låntagare både fysiskt
och via webben, ägna sig åt strategiskt arbete i samverkan med andra aktörer, katalogisering av samiskt material och
erbjuda utbud av medier och tjänster. Behovet är även stort av personal med barnpedagogisk inriktning. En ordning
bör även inrättas där pliktexemplar av all nyproducerad samisk litteratur lämnas till Samernas bibliotek, så de kommer
den samiska allmänheten till godo. Samiska talböcker på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bör även finnas
tillgängliga vid Samernas bibliotek. Även utgivning och produktion av samisk litteratur bör öka, liksom av samiska
ljudböcker, punktskriftsböcker, lättlästa nyheter, e-böcker och talböcker. Personer med olika funktionshinder ska
kunna ta del av samisk litteratur och övriga media på samiska på jämlika villkor.
Samiskt kulturarv
Arbediehtu (traditionell kunskap) har en central roll i det samiska samhället. Den förs vidare från generation till
generation genom muntligt berättande och traditionella sedvänjor. Sametinget anser det viktigt att stärka, utveckla
och sprida arbediehtu i det samiska samhället. En levande och stark traditionell kunskap inom kulturuttryck och
kulturutövande bidrar till att stärka det samiska konst- och kulturlivet. Genom att förstå vår egen plats i tiden kan vi
skapa bättre förutsättningar för förändring. Därför anser Sametinget det viktigt att främja, bevara och lyfta fram det
samiska kulturarvet.
Immateriella kulturarv
Den 9 december 2010 ratificerade Sverige Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet {Convention
for the Safeguardlng ofthe lntangible Cultural Heritage}, som Uneco antog vid sin generalkonferens 2003.
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) utsågs av regeringen att som samordnande myndighet utveckla arbetet med
tillämpningen av konventionen i Sverige. I förslaget till nationellt genomförande föreslogs att Nordiska museet,
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet och Statens musiksamlingar genom Svenskt visarkiv blir
nodansvariga myndigheter/institutioner inom sina respektive fackområden. Nodernas ansvar är muntliga traditioner,
sociala sedvänjor, tankemönster och ritualer, immateriella kulturarv som bygger på handens kunskap, kulturmiljö i
anslutning till ortnamn, skötselfrågor och \raderad kunskap samt platsspecifika berättelser samt expressiva
uttrycksformer i form av sång, instrumentalmusik och dans. Ett viktigt arbetssätt för noderna är att till sig knyta ett

nätverk av intressenter, aktörer och experter inom respektive område. I regeringsbeslutet anges särskilt att i frågor
avseende det samiska immateriella kulturarvet ska arbetet ske i samråd med Sametinget. Från 2011 till 2015 har
Sametinget och Äjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, deltagit i arbetsmöten med ISOF och nodansvariga myndigheter
och institutioner. Sametinget tillsatte 2012 en samisk arbetsgrupp med sakkunniga representanter för de olika
områdena inom konventionen, tillika nod representanter till de fyra noderna. Arbetsgruppen deltog på nod möten och
Sametinget inlämnade synpunkter till lSOF:s rapporter. 2016 var Sametinget på grund av bristande resurser tvungen
att lägga arbetsgruppen vilande. Sametinget ingår i dagsläget i samrådsgruppen för arbetet med konventionen
tillsammans med ISOF och andra berörda myndigheter och institutioner.

Sametinget ser sig som den part som ska arbeta med de samiska immateriella kulturarven inom konventionen och vill
därför föreslå att Sametinget får i uppdrag att vara nodansvarig myndighet för samiska kulturarv inom arbetet med
denna konvention. Eftersom Finland och Norge också har ratificerat konventionen, finns även en intention att arbeta
med de samiska kulturarven på nordisk nivå. Ett sådant arbete kan Sametinget utveckla mer ifall Sametinget blir
utsedd till nod ansvarig myndighet för samisk kultur.

Samiska arkivsamlingar
Den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk, artikel 12.1.g, innehåller en bestämmelse rörande
arkivering. Där anges att i fråga om kulturell verksamhet och kulturella inrättningar ska staterna uppmuntra och/eller
underlätta upprättandet av organ med uppgift att insamla samt förvara, presentera eller offentliggöra verk framställda
på landsdels- eller minoritetsspråk.
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I Sverige finns i dag ingen statlig myndighet som har detta ansvar när det gäller arkivmaterial på de samiska språken.
Enligt förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen ska myndigheten bl.a. samla
in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det svenska språket, de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen,
folkmusik och namn i Sverige. Myndigheten har således inget utpekat ansvar för att samla in, bevara och vetenskapligt
bearbeta arkivmaterial på eller om de samiska språken.
Sametinget är enligt förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget förvaltningsmyndighet för samisk
kultur och ska enligt sametingslagen (1992:1433) leda det samiska språkarbetet. Det innebär att myndigheten har
ansvar för samisk språkvård och fördelar bidrag till samisk kultur och språk. Myndigheten har dock inget ansvar för att
samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta samiskt arkivmaterial, utöver det ansvar som alla myndigheter har att
hålla myndighetsarkiv bestående av inkomna och upprättade handlingar. Samernas bibliotek, som är Sametingets
bibliotek, samlar bl.a. litteratur på samiska men är inget arkiv för samiskt material.
Stiftelsen Åjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, har enligt stiftelsens stadgar bl.a. i uppgift att bedriva
huvudmuseiverksamhet i Sverige för den samiska kulturen, innefattande forskning kring denna kultur samt att
dokumentera, belysa och informera om den samiska kulturens utveckling och de samiska traditionerna. Det åligger
stiftelsen särskilt att bl.a. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och det
dokumentationsmaterial som har anförtrotts stiftelsen. Stiftelsen har således i uppgift att samla in, bevara och
vetenskapligt bearbeta material om den samiska kulturen, men har ingen utpekad uppgift kring de samiska språken,
även om det finns material på samiska i museets samlingar och arkiv. Material finns bl.a. tillgängligt i Åjttes arkiv- och
bibliotekscentrum, Aja, som delar lokaler med Samernas bibliotek. Härutöver finns naturligtvis även andra enskilda

organisationer som i sina arkiv och samlingar har material med samisk anknytning, men det finns ingen statlig
myndighet som har ett samlat utpekat ansvar för insamling, bevarande och bearbetning av arkivmaterial med koppling
till urfolket samerna. Regeringen har i propositionen Kulturarvspolitik gjort bedömningen att det finns skäl att
överväga om det finns behov av ytterligare insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial
med koppling till urfolket samerna och de samiskaspråken. Regeringen har därför gett Institutet för språk och
folkminnen och Sametinget i uppdrag att, efter samråd med samiska organisationer, se över behovet av sådana
insatser och om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret.
Sametingets ståndpunkt är att det statliga ansvaret bör ligga hos Sametinget som förvaltningsmyndighet för samisk
kultur och vill därför föreslå att ett nationellt samiskt arkiv inrättas under Sametinget. Arbetet kan ske i samråd med
Riksarkivet och andra arkivinstitutioner med samiska samlingar. Förutsättningarna för att få en samlad överblick av
samiskt arkivmaterial skulle kunna förbättras avsevärt genom inrättandet av ett samiskt arkiv. Lokaliseringen av ett
samiskt arkiv skulle kunna ske på exempelvis Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk eller flera orter i Såpmi.
Åjtte fungerar redan idag som arkivcentrum för samiskt arkivmaterial genom verksamheten på Åja (arkiv- och
bibliotekscentrum). Enskilda personer, föreningar och organisationer kan skänka eller deponera sina samlingar där.
Genom en samverkan mellan Sametinget och Åjtte skulle även Åjttes verksamhet och roll som ansvarsmuseum för
samisk kultur stärkas. Sametinget föreslår därför att Sametinget tilldelas ett statligt ansvar för ett framtida samiskt
arkiv, med särskilda resurser för verksamheten. Sametinget föreslår vidare att förvaltningsuppdraget för ett samiskt
arkiv införs både i arkivlagen och i sametingslagen. Genom detta tydliggörs det samiska folkets inflytande och
delaktighet när det gäller samiska arkivsamlingar.
Samiska kulturmiljöer
Att skydda och vårda kulturarvet är en nationell angelägenhet och ansvaret delas av alla. Sametingets definition av
samiskt kulturarv är det samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en svunnen
tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur. Kulturmiljön och
kulturlandskapet är en del av kulturarvet.
Sametinget vill föreslå att Sametinget utses som förvaltningsmyndighet även för samiska kulturmiljöer, såsom i Norge.
I Norge har Riksantikvarien ett överordnat ansvar, men förvaltningen av samiska kulturminnen ligger på Sametinget.
Sametingets nio lokalkontor fungerar som kulturminnesförvaltningarna på fylkeskommunerna (motsvarande
länsstyrelserna). Sametinget förvaltar samiska kulturminnen enligt kulturmiljölagen och handlägger plan- och

byggfrågor så som fylkeskommunerna. Deras ansvarsområden överlappar varandra. Även de samiska museerna i
Norge ligger under Sametinget.
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Viktiga utgångspunkter för Sametingets ståndpunkt är FN:s urfolksdeklaration, Konventionen om biologisk mångfald,
Konventionen om det immateriella kulturarvet och den Europeiska landskapskonventionen. Precis som andra folk har
det samiska folket också rätt till sitt kulturarv. Målsättningen är ett långsiktigt hållbart nyttjande av marker och

naturresurser inom samiskt område där utgångspunkten är samisk historia och samisk värdering. Sametinget vill
värna, bevara och synliggöra det samiska kulturarvet, stärka kunskaperna om samisk tradition och historia samt
förvalta det samiska kulturarvet med bakgrund av egen historia och egna värderingar. Genom att Sametinget blir
förvaltningsmyndighet för samiska kulturmiljöer tillförsäkras nuvarande och kommande generationer tillgång till en
mångfald av kulturmiljöer. Det bidrar även till Sveriges arbete med att nå miljökvalitetsmålen samt internationella
konventioner. Fördelar med Sametinget som förvaltningsmyndighet för samiska kulturmiljöer:
•
•
•
•
•
•
•

En tydlig samrådspart vad gäller bland annat samhällsplanering och förvaltning
Aktuell kunskap om samiskt kulturarv upprätthålls och samlas hos berörda myndigheter, organisationer och
allmänheten
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning som underlag för politiska och
förvaltningsmässiga beslut
Principen om fritt och informerat förhandssamtycke {FPIC} kommer att praktiseras
I det samiska perspektivet är alla frågor miljöfrågor; kultur går inte att skilja från natur, därför får miljöfrågor
större utrymme i det övriga samhället
Information om tillståndet på samiska kulturmiljöer insamlas och kulturmiljöer bevaras, restaureras och
förvaltas på rätt sätt
Möter behovet av att skydda samiska kulturmiljöer

Sametinget vill också verka för ett särskilt skydd i lagstiftningen för samiska kulturmiljöer eftersom Sapmi ständigt
hotas av exploateringar. Därför finns det behov av att dokumentera samiska kulturmiljöer genom exempelvis
fornminnes- och fältinventeringar.
Repatriering av samiska mänskliga kvarlevor
Krav på återförande {repatriering) av föremål och kvarlevor har rests bland världens urfolk sedan 1970-talet, i takt
med ökat politiskt medvetande och krav på självbestämmande. Repatriering handlar om rätten till det förflutna och till
sina förfäder. Det handlar också om försoning mellan urfolk och statsmakterna. Sametingets arbete med repatriering
sker utifrån ICOM:s etiska regler {punkterna 3.7, 4,3, 6.2) 17, FN:s declaration om urfolkens rättigheter {art. 11, 12, 31)
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter {art.SJ samt ILO 169.
Sametinget har 2007 beslutat att kräva en fullständig identifiering av allt samiskt skelettmaterial i samtliga statliga

samlingar, en kartläggning av hur museer och institutioner tillskansat sig materialet samt en repatriering av de samiska
mänskliga kvarlevorna. 18 Styrelsen har beslutat att tillsätta ett etiskt råd som ska vara ett rådgivande organ för etiska
frågor vad gäller hantering och förvaring av samiska kvarlevor. Det etiska rådet ska ur ett urfolksperspektiv på historisk
och samisk kulturell grund skapa rådgivande, nationella riktlinjer samt verka som ett rådgivande organ i etiska frågor.
Sametinget förväntar sig att regeringen finansierar ett återförande av mänskliga kvarlevor från svenska institutioner
till det samiska folket.
Stärka samiska konstnärers och kulturarbetares villkor
Sametinget anser det viktigt att stödja samiska konstnärer och kulturarbetare och vill därför arbeta för att inrätta en
stipendieordning inom kulturuttrycken bild konst, dans, film, musik, litteratur, foto, duodji och scenkonst. För att
skapa kultur behövs det kulturarbetare. Genom en stipendieordning stärker man samisk kultur och säkerställer en
mångfald i samiskt konst- och kulturliv. Detta kan möjliggöras genom en ändring i regleringsbrevet jmf hemställan
korttidsstudiestöd - samt ett utökat anslag (1:2, apS).
Sametinget vill att förslagen i den konstnärspolitiska utredningen "Konstnär- oavsett villkor" ska gälla även samiska
konstnärer, t.ex. statsbidrag till konstnärliga produktionshus för samiska ungdomar, stärkt arbetsmarknad för samiska
konstnärer, samiska projekt i EU-programmet Kreativa Europa, offentliga inköp av samisk konst till samiska bild- och

17

ICOMs etiska regler, International Council ofMuseums, Danagårds grafiska 2005

18

Plenumsbeslut 2007-02-20-22, § 14
14

formkonstnärer och biblioteksersättning till samiska upphovsmän av litterära verk, stipendier (arbets- och
långtidsstipendier) samt projektbidrag.
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Samiskt näringsliv
Samiska näringar - näringslivsutveckling
De näringar som traditionellt brukar vara kännetecknande för samerna är rennäring, samiskt hantverk (duodji ja
daidda), gårdsbruk, jakt och fiske. Idag är dock samisk näringsverksamhet betydligt mer mångfacetterad.
Tillväxtverkets definition på kulturella och kreativa näringar är näringar består av företag med kulturskapande eller

kreativa processer som sin affärside eller som sin råvara. Det finns också företag som bygger vidare på andras
skapande, exempelvis genom distribution och handel el/er genom utveckling av digitala tjänster med kulturellt
innehåll.
Samisk näringsverksamhet kan sammanfattningsvis sägas att det är alla näringar som samer bedriver och som på
något sätt kan kopplas samman till den samiska kulturen och levnadssättet och som också riktar in sig mot
glesbygdens behov.
Ut ett urfolksperspektiv är det angeläget att de samiska näringarna stärks och utvecklas dels med den traditionella
kunskapen i fokus men också för att stärka företagsamheten på landsbygden. Av den anledningen är det av viktigt att
fortsatta utvecklingsinsatser genomförs för att möjliggöra de samiska näringarnas överlevnad. En vital förutsättning
för att få de olika verksamheterna att vara ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbara, är att det samiska
näringslivet tillförs ekonomiska medel.

Ökad samisk medverkan i den regionala utvecklingen
Med anledning av OECD:s slutrapport från projektet Linking /ndigenous Communities with Regional Development har
ett antal slutsatser med rekommendationer redovisats. Ett starkt och livskraftigt samiskt näringsliv förutsätter ett
antal aktiviteter kopplade till nedanstående huvudområden:
•

Förbättra insamling och spridning av data/statistik/information om samiska förhållanden - näringsliv, hälsa

•
•

Skapa en miljö där samiska näringar och företag kan stärkas
Stärka kopplingarna mellan samer och regional utveckling

m.m.

Samverkan mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Sametinget
behöver bättre samverkan och inflytande i de regionala utvecklingsstrategierna för norrlandslänen men också tillgång
till egna regionala tillväxtmedel för att stimulera det samiska näringslivet regionalt i utvecklingsområden som inte kan
stödjas inom ramen för gällande EU-stöd.

Samiska branschorganisationer
Den samiska företagsstrukturen består i huvudsak av mikroföretag. Sapmi är dessutom vidsträckt och det är långt
mellan företagen oavsett det gäller samiskt hantverk, turism/besöksnäring, design, mat, musik eller annat. Avstånden
gör det svårt att bilda företagskluster inom samma bransch. Det finns en avsaknad av hjälp och samordning för de
olika branscherna och behovet att utveckla egna organisationer för att tillvarata och förenkla företagens vardag är

stort. Permanent grundfinansiering för samiska branschorganisationer för att dessa i sin tur ska kunna driva den
samiska näringslivsutvecklingen framåt och vara till hjälp skulle vara en lösning. I enlighet med betänkandet Ett land
att besöka (SOU 2017:95) behöver Sametinget förstärkas för att arbeta med samisk branschorganisering.

Kommande EU-programperiod 2020-2026
För samerna har inträdet i EU på många sätt varit positivt då det genererat ekonomiska stöd för närings utveckling, i
likhet med andra företag och branscher. Sametinget har sedan 1997 varit stödmyndighet för EU-stöd som riktar sig till
utvecklingsinsatser för samisk verksamhet både nationellt och interregionalt. Stöden har dock förändrats genom de
olika programperioderna och idag är Sametinget en av stöd myndigheterna i Landsbygdsprogrammet samt finns med i
lnterreg-programmet Nord. Sametinget har inte längre egna utvecklingsmedel i vare sig regionala eller sociala fonden
utan deltar som en part i de två nordliga regionala partnerskapen för regionala fonden.
Innevarande programperiod tar slut den 31 december 2020. Sametinget kan bevilja stöd fram till slutdatum vilket
innebär att kontroll och beredning av slututbetalning kan pågå fram till 2023. Dock tar det tekniska stödet för
administrativa kostnader slut i slutet av 2020. För att ha en fortsatt kontinuitet gällande personaltillgång behöver
Sametinget tillförsäkras fortsatt finansiering av TA-stöd.
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Utveckling av samiskt näringsliv
Sametinget ser att det finns ett behov av resurser för att arbeta med utveckling av det samiska näringslivet och att
samarbeta med andra parter som regioner och kommuner för att på så sätt möjliggöra för de samiska näringsutövarna
att utveckla det samiska näringslivet.
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Rennäringen
Samhällsplanering
Sametinget är enligt lag skyldig att medverka i samhällsplanering och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten. Detta innebär kontakt med flera centrala
förvaltningsmyndigheter, fem länsstyrelser och ett stort antal norrlandskommuner. Eftersom pressen från olika
aktörer som önskar nyttja och ändra användningen av naturresurserna i Såpmi är större än någonsin tidigare, ökar
också pressen på Sametinget. Med nuvarande arbetsbelastning och resurstilldelning riskerar Sametinget att inte
kunna uppfylla sin lagstadgade roll.
Sametingets uppdrag från riksdagen är att tillvarata samiska behov och rennäringens intressen i samhällsplaneringen
(Sametingslagen 2 kap. § 1 p.4). Ett återrapporteringskrav som regeringen ställt i regleringsbrevet är att Sametinget

ska göra en samlad bedömning av hur verksamheten bidragit till en levande samisk kultur, stärkt ach utvecklat
samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där de samiska behoven

beaktas. I regleringsbrevet anges också att Sametinget ska redovisa markanvändning, riksintressen, och marker som är
speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövärden.
De senaste åren har det varit ett markant ökat intresse både från mineralföretag och regering samt regionala
myndigheter att öka gruvverksamhet och vindkraftsetableringar. Skogsbruket har stått för en omfattande avverkning
inom många samebyar. Turismen har ökat starkt genom olika turistanläggningar med krav på ytterligare utbredning i
form av nya vägar, leder och aktiviteter i fjällområdet. Därutöver kommer konsekvenserna av klimatförändringen
direkt att påverka samernas traditionella marker och renskötsel på kort sikt med mycket varierande väderlek och risk
för att renbetet låser sig på grund av isbildning. Det är inom areal- och samhällsplaneringen som hanteringen av
konsekvenserna av klimatförändringarna måste ske.
Omvärldsförändringarna innebär att aktiviteterna tilltar både i det privata näringslivet och i den offentliga
förvaltningen. Båda dessa sektorer påverkar Sametingets beredskap och verksamhet. Det ovan nämnda innebär att
areal- och markförvaltningen är ett mycket viktigt och strategiskt område att utveckla både för renskötseln och för
samerna 1 men också för Sametinget som förvaltningsmyndighet.
Regeringen har även uppdragit till andra myndigheter att i eller efter samråd med Sametinget lämna förslag i olika
frågor. Förutom de av regeringen beslutade samrådsuppdragen efterfrågar också länsstyrelser, kommuner,
universitet, intresseföreningar och privata företag Sametingets medverkan i olika samråd, projekt eller konferenser.
Ett viktigt underlag i samhällsplaneringen är Sametingets markanvändningsredovisning (iRenmark). Renskötselns
markanvändningsdata omfattas dessutom av EU direktivet lnspire, vilket innebär omfattande krav på anpassning och
prestanda när det gäller data och tillhandahållande av data. Sametingets geodata kan komma att omfatta ett flertal av
EU utpekade teman. Sammantaget ställer detta stora krav på Sametingets resurshantering.
Med nuvarande personalstyrka har Sametinget svårt att motsvara de krav, de behov och den efterfrågan som finns
inom samhällsplaneringsområdet. Nuvarande arbetsbelastning och resurstilldelning räcker inte till för att Sametinget
ska kunna uppfylla sin lagstadgade roll.
Näringshandläggarna hinner inte med att på ett kvalitetssäkrat arbetssätt besvara remisser och förfrågningar som
inkommer. Planeringsunderlag, så väl internt som externt, kan inte utvecklas till stöd för handläggning i den takt som
är nödvändig. Det finns inte heller tillräckligt med tid och resurser för att möta upp mot andra myndigheters önskemål
om Sametingets deltagande i möten och projekt. Myndighetens arbete sker hela tiden på marginalen, vilket innebär
att inga resurser finns till Sametingets egna initiativ.
Sametinget konstaterar att nuvarande resurstilldelning inte uppfyller kraven varken utifrån urfolksdeklarationen, CBDs
artikel 8j, CBD:s handlingsplan för l0(c) eller CBD:s arbetsprogram för skyddade områden. Sametinget påpekar att det
är viktigt att det finns en process som tillgodoser fullt och effektivt deltagande av samer. Dagens förvaltnings- eller
sakanslag tillgodoser inte samiskt inflytande.
Sametinget bedömer att det kommer att behövas ytterligare två heltidsanställda för att klara
samhällsplaneringsfunktionen. I första hand behövs en resursförstärkning i form av en handläggare med juridisk
kompetens. Avdelningen samhälle, miljö och rennäring skulle på så sätt tillföras en förstärkning i
samhällsplaneringsarbetet och kunna ta en mer aktiv roll inom bygg- och planarbetet. Sametinget skulle också kunna
fungera som en resurs för andra myndigheter när det gäller exploateringar i samiskt område, klimatanpassningen 1
miljö- och hållbarhetsfrågor och svara upp bättre på de förfrågningar och önskemål om samråd som kommer från
andra myndigheter.
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Internationellt arbete
Sametinge behöver förstärka det internationella arbetet för att driva, följa upp olika internationella författningar och

rapporter. Ej heller finns medel för att delta vid de av FN sanktionerade konferenserna. Sametinget skulle kunna bidra
mycket till Sveriges ambitioner vad gäller de konventioner man undertecknat och som berör urfolk. Att samerna i
Sverige även har möjlighet att delta och bidra med urfolkskunskap i FN systemet borde vara en förutsättning för
Sveriges regering då man indirekt uttryckt detta i såväl olika konventioner och deklarationer som berör urfolksfrågan.
Även i många rapporter poängterar Sverige att urfolks/rågar prioriteras högt.
Norge har en bra modell där Sametinget och regeringen avtalat om samernas deltagande och roll vid internationella
event, både när det gäller att ingå i den norska delegationen eller när Sametinget själva har ackreditet till eventet.

Konsultationsordning
När konsultationsordningen mellan regeringen och Sametinget träder i kraft kommer Sametinget att behöva mer
resurser för att arbeta i paritet med den, både politiskt och på tjänstemannanivå.
Oavsett hur omfattningen av konsultationsordningen kommer resulteratet bli att Sametingetbehöver ett ökat anslag
för att uppfylla sin del i konslutationsordningen.

19

Att leda det samiska spårkarbetet
Språk
Sametinget bör förstärkas i arbetet med att leda det samiska språkarbetet genom att regeringen inrättar och
finansieras ett anslag för samiskt språkarbete. Sametinget har enligt sametingslagen uppgift att fastställa mål för och
leda det samiska språkarbetet. Sametinget arbetar för en egen samisk språklag och behöver resurser för detta arbete.
Sveriges efterlevnad av Europarådets ramkonvention och språk- och landsdelstadga har paradoxalt nog blivit ett hot
mot samiska språket och den samiska kulturen då Sveriges hållning i dessa frågor har blivit att hålla det inom
minoritetspolitiken, samiska frågor måste också av regeringen betraktas utifrån att samerna är ett urfolk. Sametinget
föreslår att samiska språkrättigheter skrivs in i nuvarande sametingslag och att vid inrättande av språkanslag så
bedöms anslaget utifrån de behov som språk vanligtvis har, det finns andra myndigheter, tex Institutet för språk och
folkminnnen som har ansvar och uppgifter inom språk som kan utgöra normgivande i anslagets storlek. I proposition
1992/93:32, om samerna och samisk kultur m.m., förde fram förslaget att ge Sametinget ett ansvar bör omformuleras
- för att leda det samiska språkarbetet och propositionen bedömde även behov av att tilldela särskilda resurser för
detta ändamål, det senare har inte infriats av Sveriges regeringar.

De samiska språken är små och definieras som hotade språk enligt Unescos kriterier för hotade språk. Samiska
språken delar sin historia med andra koloniserade urfolksspråk i världen och har genom tiderna varit offer för
språkmord, vilket i sin tur medfört att dessa språk räknas som hotade språk.
Då de samiska språken återfinns i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och med andra ord inte har ett enskilt
hemland är det viktigt att de nordiska länderna tar ett särskilt ansvar för jämlik status och utvecklingsmöjligheter för
de samiska språken i respektive land. Sverige måste aktivt arbeta för samiska språkens ställning i samhället, ta ansvar
för tidigare bedriven politik som gick ut på att assimilera samerna genom att bl. a. förgöra samiska språken. En passiv
hållning från Sveriges sida gentemot samiska språken i nutid är lika skadlig för samernas språk som dåtidens aktiva
assimileringspolitik.
Samiska språk har samma behov som välmående språk har av utveckling och främjande, samtidigt som det finns
behov av stödåtgärder som tillkommer små och hotade språk. Det handlar om att stödja de samiska språken på ett
brett plan och på olika nivåer, genom bland annat språkvård, revitaliseringsinsatser och stöd till enskilda. Sametingets
förvaltning bör förstärkas med ansvar, uppdrag och resurser för alla språkliga funktioner och uppdrag ett
samhällsbärande språk kan behöva. Den senaste vetenskapliga under- sökningen" visar att de svenska samerna
befinner sig i en långt framskriden språkbytes- process. Sametinget anser att ytterligare aktiva revitaliseringsåtgärder
bör sättas in för att vända på språkbytesprocessen men saknar resurser för att vända den nedåtgående spiral.
Samiska språket indelas i nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska, pitesamiska och umesamiska, varav fyra av språken
har egen godkänd ortografi (den fjärde ortografin godkändes så sent som 2016). Arbetet med att godkänna en

ortografi för ytterligare ett språk, pitesamiskan, är påbörjat och kan förväntas fullbordas senast 2019. Ett
godkännande av ortografi för ett språk innebär att språkarbete kan formaliseras för det språket och det ökar bl. a.
behov av texter sammanlagt inom samiska språken. Ett språk är bärande i en kultur och att det egna språket blir
tillgängligt som skrift språk är av stor betydelse på individnivå. Här måste poängteras att det förekommer skillnader i
ordförråd och grammatik mellan de olika samiska språken. Skillnaden mellan sydsamiska och nordsamiska kan liknas
med svenska och färöiska 20
För Sametinget finns behov av en markant ökning av resurser till språkinsatser såsom översättningar/ skapa möjlighet
till språkarenor genom att erbjuda tolkning men också på att kunna stärka språkområden som har behov av insatser, t
ex tolkutbildningar, basmaterial som ordböcker, grammatikböcker, andra utgivningar, appar för barn m.m.

Revitaliseringsarbete handlar inte bara om att återta det som är förlorat, för samiska språket handlar också om att
skapa det som inte funnits tidigare i form av aktiviteter, händelser som med tiden kan permanentas eller bli
återkommande, ex vis konferenser, kurser och liknande. Det räcker inte att bedriva ett arbete på expertnivå med att
utarbeta ny terminologi, det måste finnas kanaler ut till språkanvändare för att tillgängliggöra språket genom
aktiviteter, material etc. Samiska språken behöver också förstärkas inom de traditionella språkdomänerna genom bl.
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Svonni Mikael 2006, Språksituationen för samerna i Sverige, Sami dutkan/Samiska studier
SOU 1990-91, Samerätt och samiskt språk
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a. dokumentation, aktiviteter vilket på sikt kan leda till självgående språkprocesser i samiska samhället. Sametinget
har ansvar att lyfta samiska språkets status och visa på vikt av kunskaper i samiska språket.

Stipendieordningar
Sametinget har tidigare uppmärksammat att det finns svårigheter att få fungerande undervisning på samiska till
samiska barn och ungdomar. Barn och ungdomar har inte möjlighet att inom svenska skolsystemet tillgodogöra sig
undervisning som främjar samiska språkets utveckling vilket leder till svårigheter att rekrytera studenter till
universitetsstudier i samiska språk. Detta medför en brist på kvalificerad personal för tjänster som kräver kompetens i
samiska språket. Sametinget pekar i det språkpolitiska handlingsprogrammet ut behovet av en stipendieordning för
studier i samiska, bland annat för att kompensera studenter för att de väljer att fortsätta studera för en samisk.
kompetens istället för att efter examen gå till avlönat arbete. Det finns behov av stöd för att stimulera till språkstudier
i samiska för att fylla de behov av språkresurser som finns i samhället på alla samhällsområden. Stipendieordningar
förväntas stimulera till språkstudier, vilket i sin tur bidrar till att fylla det behov språkresurser som finns i samhället på
alla samhällsområden. En stipendieordning kan redan på gymnasienivå leda till att studier i samiska blir attraktivt,
vilket förväntas generera att fler går till högre studier i ämnet. Sametinget har i sitt språkpolitiska handlingsprogram
lyft upp områden som exempelvis stipendieordning för studier i samiska på olika nivåer. Stipendier kan vara ett sätt
att öka studiemotivationen och rikta insatser för att i bristyrken säkerställa kompetens i samiska språken. Det är
ytterst nödvändigt att öka antalet lärare i samiska, en stipendieordning kan fylla sin funktion där.
Stipendieordning är ett sätt, men även andra sätt att stimulera samisk allmänhet att bedriva samiska studier kan
göras. Genom att till exempel anpassa redan befintliga stödordningar respektive författningar ett syfte att stimulera
till samiska studier för att kunna möta samhällets behov av befattningshavare med samisk kompetens.Omformuleras Sametinget saknar resurser för att främja och stärka samiskans användning, samt synliggöra samiskan i samhället. Det
finns behov att stärka samiska utbildningsvägar i Sverige för att möjliggöra för samiska språkets fortlevnad.
Sametinget bör ges resurser för att genomföra och administrera dessa stödformer. En ramförstärkning om 1 000 tkr
årligen beräknas behöva för att främja och stärka samiskans användning genom stöd på individnivå. Sametinget har
även skickat en särskild hemställan om detta.Inrättande av fler språkcentra
Sametinget har i budgetunderlaget 2019-2021 pekat på behov av utökade resurser till fler språkarbetare för att
möjliggöra för Sametinget att inrätta fler språkcentra i syfte att få ett brett och fungerande revitaliserings- och
främjandearbete som utgår från samiska lokalsamhällets speciella behov och förutsättningar. Redan inför etablering
av nuvarande språkcentra på sydsamiskt område har Sametinget framfört behov av språkcentra även i nord- och lule
samiskt område. SOU 2006:19 (s. 290) hade samma åsikt i frågan:

"Efter hand bör etableringar även ske i de fule- och nordsamiska områdena, så att språkarbetet kan
stärkas även där."
Sametinget har tagit del av erfarenheter från Norge som visar att lokalisering av språkcentra har stor betydelse för
lokalsamhället då ett språkcentrum bidrar till att stärka kompetensen i samiska språk och kultur, bidrar till att skapa
språkarenor och kan verka för att vara identitetsskapande för den samiska befolkningen i verksamhetsområdet.
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SOU 2006:19 pekades just erfarenheter från Norge och Finland ut som tillräckliga för att skapa underlag för
igångsättande av språkcentra. Sametinget ser behov av utökade resurser till inrättande av språkcentra för att förstärka
det samiska språkarbetet och vill att regeringen tillskjuter medel för detta ändamål. Inledningsvis finns det behov av
förstärkning av fyra språktjänster samt resurser för en verksamhet.
Sametinget har i juni 2018 fått uppdrag att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas och
Sametinget förväntar sig att resurser för utökning av verksamhet inom hela svenska sidan av Sapmi tillförsäkras till
halvårskiftet 2019.
Utöver ovanstående stipendieordning behöver regeringen säkra medel för utbetalning enligt förordningen

(2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier samiska. Dessa medel har Sametinget administrerat sedan 2009. Under
åren har förändrade formuleringar i regleringsbrevet bidragit till att dessa medel belastat anslag 1:2 ap 5 bidrag till
samisk kultur vilket fört med sig att anslagets diponibla belopp för bidrag till samiska organisationer och projekt inom
kulturområdet minskat och därmed minskar även effekterna av bidragsmedlen.
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Samnordiskt språkarbete, Giellagaldu
I dagsläget har inte det samnordiska språkarbetet, Giellagaldu, tillförsäkrats resurser för permanent verksamhet.
Giellagaldu som gränsöverskridande språksamarbete är en självklarhet för oss samer som ett folk i flera länder. Det
samnordiska språkarbetet påbörjades på 1970-talet då utarbetande av samiska ortografier tog fart, det är ett
samnordiskt gemensamt språkvårds- och terminologiarbete som har stor vikt för språkutvecklingen att samtliga
nordiska länder. Det handlar om att ha möjlighet att vara delaktiga i språkarbetet när det gäller ny terminologi och
språknormering för att undvika att språken utvecklas åt olika håll. Risken för detta ska ske är stor när
majoritetsspråket i respektive land påverkar de samiska språken.
Giellagaldu har senaste åren bedrivits i projektform som finansierats via Eu-medel och under andra halvåret 2018 med
riktade medel från regeringen". Det är viktigt att ett språks terminologiarbete sker på ett sådant sätt att det blir
relevant för språkanvändarna samt att det har legitimitet i det samiska lokalsamhället där språket talas.
Sametinget äskar medel för fyra språkarbetare samt att detta arbete kan bedrivas i språksektioner som är utsedda
experter med beslutanderätt.

Public service bolagen
Sametingets förväntning med kommande sändningstillstånd för public service bolag är att regeringen beslutar att
avsevärt öka resurser för samiska verksamheter inom public service bolagen (SVT-Sapmi och Sameradion). Ökningen
av resurser kan handla om resurser till att öka tillgång på samiskspråkiga journalister men också utökad sändningstid.
Regeringen bör säkerställa att reswser avsätts för detta. Att utöka resurserna för samiska för public-service bidrar till
Sametingets språkmål om de samiska språkens synlighet, vilket ska relateras till Sametingets språkmål om att samiska
ska vara ett av Sveriges huvudspråk. Satsningar genom ökning av sändningstider inom public service innebär också att
Sverige tar ansvar för samisk språkutveckling.

Läromedel
Samisk utbildning och undervisning bör prioriteras av regeringen och det bör tillföras resurser för detta. Behovet är
stort av att stärka tillgång på läromedel på samiska språken, både inom Sameskolstyrelsens verksamhet och för
utbildning därutöver. I Sametingets språkpolitiska handlingsprogram framgår att Sametinget bör ha det övergripande
ansvaret för utvecklandet av läromedel på samiska. Det bör göras satsningar på digitala verktyg som läromedel, spel.
Digitala verktyg kan vara komplement för barns lärande då det kan vara brist på klasskamrater som läser samiska.
Vidare är behov av specialpedagogiska läromedel för alla nivåer av utbildning, såsom inläst litteratur. Sametinget bör
också få möjlighet att göra satsningar som främjar språket, bl. a. behövs åtgärder för att få yngre personer till
tolkutbildning och med det möjlighet att genomgå auktorisering.
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Hälsa och omsorg
Samernas hälsorelaterade rättigheter som urfolk
Som urfolk i Sapmi har samerna krav på urfolksrättigheter vilket inkluderar hälsorättigheter. I Förenta Nationernas
(FN) urfolksdeklaration, artiklarna 22-24, anges bland annat att urfolken ska vara skyddade från all form av
diskriminering och våldsutsatthet, att urfolken har rätt till den bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa samt möjlighet
att påverka sin egen hälsosituation (så långt som möjligt genom sina egna institutioner). Dessutom anges att urfolken
har rätt att ta del av hälso- och socialtjänster utan någon som helst diskriminering,
FNs granskning av Sverige
FN:s specialrapportör för den mänskliga rätten till hälsa, Paul Hunt, besökte Sverige 2006. I sin officiella rapport
noterade specialrapportören att Sverige erkänt samerna som urfolk 1977 men att åtgärder som vore rimliga att vidta
för att säkra samernas hälsorelaterade rättigheter fortfarande tre decennier senare lyste med sin frånvaro. Åtgärder
Hunt nämner som rimliga inkluderar bland annat: policys för samisk hälsa inklusive en nationell plan för samers hälsa
och personalförsörjning av hälsovårdspersonal med samiskt språk och kulturkompetens, enheter med ansvar för
samisk hälsa samt att överhuvudtaget stärka kunskapen om samers hälsa, Hunt kritiserar också att det är mycket svårt
att kartlägga samernas hälsosituation då svensk lagstiftning inte tillåter registrering av samisk etnicitet. Att det inte går
att få fram "samisk" statistik (på hälsoområdet och andra områden) innebär att samerna blir systematiskt
osynliggjorda som folk i Sverige, Utan grundläggande kunskap om samernas demografi och hälsosituationen blir det
mycket svårt att bedöma vilka insatser som vore lämpliga, att genomföra dessa och att utvärdera vilken effekt olika

insatser har.
Etnisk diskriminering och hälsa
Relationen mellan hälsa och diskriminering är komplex, Att uppleva sig själv som diskriminerad är i sig ett
hälsoproblem, samtidigt som upplevelsen av att vara diskriminerad är vanligare bland personer med sämre hälsa. Till
detta ska läggas att mindre god hälsa kan vara en effekt av diskriminering (på strukturell nivå) utan att individen
nödvändigtvis upplever sig vara diskriminerad, För en enskild patient är det förstås svårt eller omöjligt att avgöra om
exempelvis vården lever upp till den svenska patientlagens (SFS 2014:821) krav på lika vård för alla.
2016 publicerade Sametinget en kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa vilken redogör för den
relevanta kunskap (vetenskaplig och annan) som redan finns samt identifierade kunskapsluckor som belyses inom
sammanställningens huvudsakliga område. Sametinget presenterar även genom rapporten förslag till åtgärder vilka
syftar till att uppfylla Sveriges hälsomässiga åtaganden gentemot det samiska urfolket. Trots den av
urfolksdeklarationen stipulerade rätten för samer som folk att själva aktivt medverka till att utveckla och avgöra sin
egen hälsa saknar Sametinget mandat och resurser att driva och samordna samiska hälsofrågor. Det medför att
Sametinget också saknar praktisk möjlighet att medverka när andra parter, främst statliga myndigheter, vård- och
omsorgsgivare samt när regering önskar höra Sametingets perspektiv på samisk hälsa. Med Sametinget som aktiv part
i frågor som rör samisk hälsa möjliggörs i betydligt högre utsträckning att det samiska folkets prioriteringar och behov
kring sin egen hälsa blir framförda och tagna i beaktande, vilket skulle gynna lagstiftarens intention om "en god hälsa
och en vård på lika villkor för hela befolkningen" (som anges i Hälso- och sjukvårdslagen, 2§, samt Patientlagen,
6§).För att på ett adekvat sätt möjliggöra arbetet ser Sametinget att en årlig förstärkning behöver tillskjutas
Sametinget.
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Sametingsvalet 2021
Valnämnden arbetar med förslag till ändrade bestämmelser för val till Sametinget och redovisar att anslaget 3:1
Sametinget ökade tillfälligt med 3 000 000 kronor under 2017 för att genomföra va l till Sametinget. Sametinget ger
i årsredovisningen för 2017 en kostnadsöversikt som följer nedan.
Valnämnden beräknar att anslaget 3:1 Sametinget behöver ökas t illfälligt med 4 000 000 kronor under 2021 för att
genomföra val till Sametinget. Bräkningen utgår från samma omfattning av verksamheten som vid 2017 års val.
Den verksamhetsökning som sker om förslaget genomförs är främst att förtidsröstningslokaler med personal på 25
- 30 orter ska vara tillgängliga under arton dagar före va ldagen.

Särredovisning av kostander Sametingsvalet 2017 (tkr)

Personal
Lokaler

873,8
52, 7

Resor

167,7

Annonserm m

107,2

Övriga tjänster

573,5

Övriga kostnader

128,4

Utbetalda birag och ersättningar

1200

Summa

3103,3
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Utgiftsområde 1, 7:1 Nationella minoriteter
Utökning (tkr)

2018
utfall

2019

2020

2021

2022

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

2 000
500

4000
1000

6 000

2 500

5 000

7 500 I

Nationellt uppföljningsansvar
Hemsida minoriteter.se

SUMMA UTÖKNING

0

0

1500

Ap. 12 Nationellt uppföljningsansvar
Sametinget disponerar enligt anslaget 7:1, ap 12, 2 200 000 kronor till myndighetens
kostnader för uppföljning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och minoritetspolitiken.
Enligt Sametinget är de nuvarande resurserna kraftigt underdimensionerade för att bedriva ett effektivt
utvecklings- och uppföljningsarbete inom samtliga de områden som uppdraget kräver. Det finns ett stort behov
att stödja och följa upp de kommuner som inte ingår i förvaltningsområdena. Det finns också behov av stöd till
kommuner och landsting/regioner som ingått i förvaltningsområdet sedan lång tid. Personal byts ut
kontinuerligt och det saknas ett effektivt system för erfarenhets- och kunskapsöverföring på såväl lokal som
regional nivå. Vid utökningen av förvaltningsområdet krävs dessutom utökade insatser som inte ryms inom
nuvarande resurser. Detta innebär att anslag 7:1, för Sametingets kostnader för uppföljning kräver en
uppräkning med minst 1 500 000 kr/år.
I anslagspost (ap.3), som disponeras av Länsstyrelsen i Stockholm, finns 1450 000 kronor öronmärkta för
samordning, kunskapshöjande insatser samt informations- och utbildningsinsatser. Uppföljningsmyndigheterna
ska använda medlen i samråd . Flera av de behov som identifierats inom det kunskapshöjande och stödjande
uppdraget är inte möjliga att åtgärda med befintliga resurser. Resurserna behöver dessutom bli avsevärt
mycket större för att möjliggöra strukturer som på sikt skulle kunna göra övriga aktörer mer självständiga. Till
exempel skulle en "verktygslåda" för kommunerna både inom och utanför förvaltningsområdena kunna
utvecklas. Myndigheten skulle också kunna ta fram modeller för kartläggning och samråd som så många
kommuner efterfrågat samt bedriva kampanjer riktade till allmänheten. Det finns också ett fortsatt behov av
informationsmaterial och broschyrer som är resurskrävande att producera. Det finns också en stor efterfrågan
på att de material som produceras ska finnas översatta på minoritetsspråken, något som hittills inte kunnat
prioriteras på grund av resursbrist.
Sa metinget bedömer att en uppräkning av anslaget med minst 2 milj kr/år är nödvändigt för att öka
kunskapsnivån om nationella minoriteter och genomslaget för minoritetspolitiken.

Ap.15 Hemsida om nationella minoriteter
Enligt anslaget 7:1, ap 15, disponerar Sametinget 1 200 000 kr till finansiering av
hemsidan. Under åren 2010-2019 har det har inte skett någon prisuppräkning av anslagsposten.
Hemsidan är ett redskap som underlättar arbetet inom förvaltningsområdena och för förvaltn ingsmyndigheter.
Den sprider information och ger bland annat kunskap om urfolket samerna och de nationella minoriteterna. Ju
fler artiklar som publiceras på webbplatsen desto fler besök noteras. I arbetet med webbplatsen involveras
samerna och de nationella minoriteterna. Aktuell statistik visar

att fler hittar webbplatsen. För att fortsätta öka

anta let besök på hemsidan och attrahera nya besökare krävs att fler artiklar publiceras. Detta innebär att
anslag 7:1, för Sametingets kostnader för minoritet.se kräver en uppräkning med minst 500 000 kr/år.

En målsättning inom den minoritetspolitiska strategins delområde språk och kulturell identitet är att stödja
språken så att de hålls levande. Det innebär att de nationella minoriteterna ska ges möjlighet att lära sig,
använda och utveckla sitt modersmål. Det behövs fler arenor där språken används och synliggörs. Webbplatsen
25

skulle kunna bli en ny arena genom att publicera artiklar på de olika nationella minoritetsspråken. Sametinget
bedömer inledningsvis en kostnad för detta till 500 000 kronor per år.

Organisationsstödet i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter
Urfolket samerna omfattas inte av organisationsstödet i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella
minoriteter. Sametingets bestämda uppfattning är att organisationer som företräder samerna ska ha resurser
motsvarande de nationella minoriteternas riksorganisationer för att på ett jämlikt sätt bli delaktiga och få
likvärdigt inflytande i samhället som de nationella minoriteterna. Denna uppfattning delas även av regeringen i
regeringens skrivelse 2017/18:282, Nystart för en stärkt minoritetspolitik.
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Utgiftsområde 17, 1:2 ap 5 bidrag till samisk Kultur
Utökning (tkt)

2018
utfall

2019

2020

2021

2022

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

19 511

20499

1100

19 999
100

19100

19100

19100

1300
1500

1300
2 300

1 300
2 300

730

730

730

43 241

43 529

44029

Indexuppräkning
Gaaltje

Giron Sami teather
Sami duodji
lnternational Sami Film
lnstitute
Samisk idrott
SUMMA UTÖKNING

0

0

100

Sametinget vill föreslå att ap. 5 Bidrag till samisk kultu r ska bli ett eget anslag i kommande budgetproposition
och regleringsbrev, för att tydliggöra vilka statliga medel som faktiskt går till samisk kultur och Sametingets roll
som förvaltningsmyndighet för samisk kultur, men även för att därigenom uppmärksamma samernas
urfolksstatus i Sverige.
I budgetpropositionen 201823 anges att Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt- och mångfaldigt
konst- och kulturliv, synliggöra den levande samiska kulturen i det offentliga rummet och skapa förutsät tningar
för en stabil infrastruktur för samiska kulturinstitutioner. Det särskilda stödet till samisk kultur ska möjliggöra
för samiska folket att själva kunna förmedla sin historia, sitt språk, sin identitet och sitt kulturarv. För att uppnå
målet om en levande samisk kultu r är språket avgörande. Vidare anges att den traditionella kunskapen utgör
basen för samisk identitet och samisk kultur.
Sametinget anser, i enlighet med regeringen, att behoven av utvecklingsinsatser inom de olika samiska
kulturyttringarna är mycket stora. Exempelvis inom bild- och formkonst, duodji och design, scenkonst,
litteratur, j ojk, musik och film. Även de sa miska kulturinstitutionerna, organisationerna och föreningarna
redovisar årligen långt större behov än vad Sametinget kan ge bidrag till. Utvecklingsåtgärder och insatser har
fått stå tillbaka under många år på grund av Sametingets avsaknad av ekonomiska resurser. Sametinget
konstaterar att trots att bidraget till samisk kultur höjts för budget året 2018 så är kulturanslaget inte tillräckligt
för att genomföra uppdraget som förvaltningsmyndighet för samisk kultur.

Bidrag till samiska verksamheter och projekt
Sametinget fördelar verksamhetsbidrag till bland annat samiska kulturinstitutioner, organisationer, föreningar,
samegårdar och kulturcentra. Genom sin närhet till den samiska allmänheten, sin sakkunskap, sitt arbete med
aktuella samiska samhällsfrågor och arrangemang som stärker sammanhållningen såväl lokalt som i hela det
samiska samhället bidrar dessa verksamheter till utvecklingen och stärkand et av samiskt konst- och kulturliv.
Det överordnade målet med verksamhetsbidragen är att stärka samers känsla av sammanhang och därmed
uppnå ett mer livskraftigt samiskt samhälle.

Stiftelsen Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum
I det sydsamiska området utgör Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum såväl en arena för samisk konst och ku ltur
som en källa till information om det sydsamiska samhället. Gaaltije är en viktig resurs för samisk kultur, för
revitaliseringen av det sydsamiska språket och för att skapa tillväxt på samiska villkor.
Gaaltije har en vision om att bli ett nationellt center för samisk kultur och vill därför bedriva en verksamhet
som bidrar till kulturell och språklig utveckling av det sydsamiska samhället. Gaaltije ska verka som ett publikt
och välkomnande centrum för information om det sydsamiska samhället och kulturen samt vara en mötesplats
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Budgetproposition 2018, 2017/18:1, Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, s 35-36
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och ett besöksmål. För att kunna bedriva denna verksamhet behöver Gaaltije en totalbudget på 5 000 tkr
årligen varav från Sametinget 2 500 tkr.

Samisk scen- och berättarkonst
24
Den samiska scenen rymmer såväl teater som dans och rörelse, jojk, traditionell berättarkonst och musik • Den
samiska scenkonsten har ett ansvar som samiskspråkig arena och att bevara och utveckla de samiska språken.
En viktig uppgift för scenkonsten är att göra den samiskspråkiga scenen tillgänglig för dem som inte har
språket, något som med den nya tekniken är fullt möjligt. För utvecklingen av den samiska scenkonsten är ett
djupare samarbete med såväl andra samiska teatrar som med urfolksteatrar världen över nödvändigt.
Sametinget betonar vikten av utökade resurser för att möjliggöra utvecklingen av den samiska scenkonsten och
för att nå målet med en samiskspråkig, turnerande teater med hög konstnärlig kvalitet.
Giron Sam i Teahter (GST) finansieras främst av Sametinget som fördelar verksamhetsbidrag via anslaget, men
även av Region Norrbotten och Västerbotten, Kiruna och Storumans kommuner. 2018 var
verksamhetsbidragen totalt 7 066 000 kr.
Målsättningen är att GST uppnår en ställning som samisk nationalscen på svensk sida av Sapmi. Sametinget
och teaterna har tillsatt en arbetsgrupp för att leda arbetet framåt mot en samisk nationalscen. Arbetsgruppen
ser ingen anledning att utöka eller förändra teaterns nuvarande uppdrag, då det i praktiken redan är ett
nationalscensuppdrag. Den samiska nationalscenen ska dubblera sin produktion och erbjuda fyra
föreställningar per år till hela Sapmi. Den ska skapa en mindre föreställning som kan turneras till de platser som
idag inte har möjligheter att ta emot teaterns ordinarie produktioner. På det sättet kan teatern även nå flera av
de mindre samiska förvaltningskommunerna. Teatern vill skapa en samisk utbildning som ökar kompetensen
hos samiska regissörer, dramatiker, skådespelare, producenter, scenografer m.fl. Det är även viktigt att
förstärka teaterns kapacitet att arbeta med de samiska språken och metodiskt arbeta med återkommande
samtal och seminarier i en programverksam het som tar sikte på samiska samhällsfrågor idag.
Kostnaderna för en samisk nationalscen bygger dels på teaterns nuvarande kostnader, men arbetsgruppen har
även jämfört budgeten med den samiska nationalscenen i Norge (Beaivvas sami teahter). Totalt landar
kostnaderna på 25 000 tkr årligen. Sametinget föreslår att nationalscenen finansieras av Sametinget via
anslaget.

Duodji
Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji har det överordnade ansvaret för utveckling av duodji och konsthantverk.
Duodji utvecklas ständigt. Idag finns ett antal verksamheter som tangerar området, exempelvis design,
formgivning och konsthantverk.
Inom duodji finns stora behov av utökade resurser för att Sami Duodji ska kunna stärka och utveckla
förutsättningarna för duodji- och konsthantverk. Stiftelsen är ett rådgivande och stödjande organ för de
enskilda slöjdarna och konsthantverkarna. Dels möjliggörs en utveckling för enskilda utövare genom bland
annat en arbetsstipendieordning, dels har Sami Duodji i uppgift att initiera kompetensutveckling, bistå med
nätverk och marknadsföring samt vara pådrivande vad gäller utveckling av duodji som näring samt forskning på
duodji-området. Det är viktigt att Sametingen gemensamt stödjer arbetet med att finna former för skydd av
traditionella samiska doudjiformer och mönster samt att samisk design stärks och utvecklas. Sametinget ämnar
arbeta med att förbättra förutsättningarna för duodji som kultur och näring. Då anslaget inte har höjts
nämnvärt under den senaste tioårsperioden, med undantag för höjningen 2018, har verksamhetsbidraget till
stiftelsen varit på samma nivå. Stiftelsen har därför hamnat i ett dåligt ekonomiskt läge inför 2018 vilket har
inneburit neddragningar på kansliet och varsel av personal. Stiftelsen får verksamhetsbidrag från Sametinget
och Nämnden för hemslöjdsfrågor med ungefär lika mycket. De senaste åren har bidragen legat på ca två
miljoner kronor, vilket ger en totalbudget på ca fyra miljoner kronor. För att klara sin verksamhet skulle

24 Projektrapport: Strategi för den framtida samiska scenkonsten i ett samnordiskt perspektiv, Blind Heilmann
Elisabeth, 2013. Se länk: https://www.sametinget.se/64399?file id= l
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stiftelsen behöva ökade verksamhetsbidrag upp till sju miljoner kronor, vilket skulle innebära en ökning med
1,5 miljon kr från vardera Sametinget och Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Samisk film
Film är ett viktigt verktyg för att förmedla samiska berättelser, för att synliggöra samernas livsvillkor i Sapmi
och i det svenska samhället. Det är många människor i Sverige, som med hjälp av samisk film, har fått upp
ögonen för urfolket samerna och att det finns en annan sida av landets historia som inte lyfts upp i ljuset.
lnternational Sami Film lnstitute (ISFI) bildades 2007 i Norge 25 • ISFl:s vision är att öka kompetensen för
filmproduktion i det samiska samhället och att få en bättre ekonomisk grund för att utveckla, producera och
filma samernas egna berättelser på de samiska språken. Det är viktigt för utvecklingen av en samisk filmindustri
att det finns samiska filmproduktionsbolag som har äganderätten till de samiska filmprojekten. ISFI är en
institution som arbetar för alla professionella filmarbetare över hela Sapmi. Nordiska samproduktioner är
naturligt för den samiska filmindustrin. Institutet vill också främja samarbete med andra urfolksfilmarbetare
och främja produktionen av filmer för samiska barn och unga. Fram till 2018 har ISFI totalt producerat 43
filmer, till största del kort-, spel och dokumentärfilmer, men även serier och internationella samproduktioner.
Det samiska folket har också behov för kvalitetsfilmer på sitt eget språk och filmer som berättas från ett
samiskt perspektiv. Det har en viktig samhällsbyggande effekt och är särskilt viktigt för samiska barn och unga.
Uppbyggandet av en samisk filmbransch bör stärkas, där samiska filmproduktionsbolag själva kan stå för
huvudägarskapet i de samiska filmprojekten.
Finansiering av ISFI sker via anslag från norska kulturdepartementet, Sametinget i Norge och Nordiska
ministerrådet. Redan 2015 har Nordiska Rådet, med hänvisning till artikel 45 och 56 i Helsingforsavtalet,
rekommenderat de nordiska regeringarna i Norge, Finland och Sverige att gå samman och finna en långsiktigt
hållbar ekonomisk finansiering av lnternational Sam i Filminstitute 26 • Det norska Kulturdepartementets bidrag
till drift har möjliggjort anställning av en filmkonsulent på visstidsanställning från och med 2017. ISFI vill
förlänga den tjänsten, och ansöker även om finansiering från Sametingen i Sverige och Finland. Driftsbudgeten
för 2019 ska täcka fyra anställda: en direktör, en filmkonsulent, endistributions- och
internationaliseringskonsulent och en administratör. Filmverksamheten ökar årligen med ökande intresse för
visningar, filmkulturella initiativ och större produktioner. Huvudmålen för 2019 är ökad produktion av
spelfilmer för barn, satsning på samiska barn- och ungdomsfilmer och serier samt utveckla fler originalskrivna
manuskript. ISFI vill även fortsätta att lägga grunden för en professionell produktion av fler samiska spelfilmer,
tv-serier och dokumentärfilmer, genom målinriktad utveckling av högkvalitativa samiska manuskript. Även här
prioriteras barn och unga. ISFI vill ytterligare förstärka samarbetet inom det internationella nätverket med
andra urfolksfilmskapare och institutioner.
ISFI ansöker om 1500 tkr för 2019 och 2 300 tkr för 2020. Sametinget anser, i enlighet med Nordiska Rådet, att
även den svenska regeringen bör bidra till den långsiktigt hållbara finansieringen av ISFI. Sametinget föreslår att
medlen fördelas av Sametinget via kulturanslaget.

Bidrag till Samisk idrott
Sametinget har i policydokumentet Samisk idrott i tiden formulerat samiska idrottspolitiska mål som
Sametinget anser är viktiga att uppnå för att samer, barn och unga i synnerhet, ska ha tillgång till trygga arenor
där de kan mötas, ta del av och utöva idrott på sina språk och på sina villkor. Genom att uppnå dessa mål
uppnår vi också en bättre hälsa, såväl fysiskt som psykiskt, i det samiska samhället. Målen är en fri och
självständig gränsöverskridande samisk idrottsrörelse, en god samisk folkhälsa, idrottsaktiviteter med särskilt
fokus på barn och ungdomar, samiska idrottstävlingar och aktiva medlemsföreningar, ett holistiskt perspektiv
på vår idrott och en jämställd idrottsrörelse. Sametinget anser det nödvändigt att samiska idrottsföreningar och
organisationer ska få tillräckliga resurser för att bedriva en samisk idrottsverksamhet som bidrar till en god
samisk folkhälsa. För att kunna nå dessa mål behöver samisk idrott enligt policydokumentet förstärkas med
1 500 tkr.
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http://www.isfi.no/eng/about/isfi/
Nordisk Råd, Rek. 24/2015, Finansiering av internasjonalt samisk filminstitutt (ISF)
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Samiska organisationer och föreningar
Verksamhetsbidrag fördelas även till organisationer och föreningar. De besitter en bred sakkunskap inom sina
respektive intresseområden och är viktiga aktörer i utvecklingen och stärkandet av samiskt konst- och kulturliv
och det samiska samhället. När anslaget höjs kan mer medel fördelas till dessa verksamheter.
I Sverige finns idag ett trettiotal sameföreningar som får verksamhetsbidrag från Sametinget. Gemensamt för
sameföreningarna är att de skapar en samhörighet bland samer i de områden där de verkar. De bidrar till en
trygg plats där medlemmarna kan utöva, uttrycka eller ta del av samisk konst och kultur. Sameföreningarna är
viktiga lokala samlingspunkter som stärker samisk kultur och identitet på lokal nivå. De bidrar till att ge

samerna i lokalsamhället en känsla av gemensamt sammanhang.
Sametinget beviljar bidrag till ett tiotal samegårdar som utgör viktiga lokala mötesplatser som främjar och
stärker den samiska kulturen. Samegårdarna bidrar till att sprida kunskap om samisk kultur och samiska
samhällsfrågor till det omgivande samhället genom sina olika arrangemang.-Samegårdar är lokaler som

förvaltas och brukas av samer på lokal nivå, där aktiviteter ordnas som främjar möten mellan samer och som
stärker kultur på lokal nivå.

De samnordiska konstnärsorganisationerna är också ett tiotal och arbetar gränsöverskridande i Såpmi för att
främja och stärka det professionella utövandet av olika kultur· och konstformer. De organiserar kompositörer,
jojkare, författare, skådespelare och scenarbetare, filmarbetare samt bild- och formkonstnärer. Sametinget vill

främja starka och livskraftiga samnordiska samiska konstnärsorganisationer'som har medlemmar i hela Såpmi
och som verkar för att främja och stärka samiskt konst· och kulturliv.

Riksorganisationerna är rikstäckande och bedriver verksamhet som främjar, utvecklar och stärker samiskt
kulturliv i det samiska samhället. Dessa organisationer arbetar bland annat för att stärka den samiska kulturen,
rennäringen, de samiska rättigheterna, de samiska ungdomarna och de samiska språken. De arbetar med
viktiga samiska kultur- och samhällsfrågor, som verkar för att främja och stärka samisk kultur samt skapar

arenor för möten och samverkan mellan olika samiska grupper.
Det finns även ett antal särskilda intresseorganisationerna, som bedriver verksamhet bland annat inom samiska
rättsfrågor, samisk litteratur och samiska författare samt samisk matkultur.
Vid utökat anslag kan alla dessa verksamheter få mer medel i bidrag

Samiska medier
Sametingets roll när det gäller samiska medier är att bereda förutsättningar för samiska medier att existera och
att prioritera samisk språkanvändning. Sametinget beviljar verksamhetsbidrag till ungdomstidskriften Nuorat
28

som kommer ut med fyra nummer per år 27 och magasinet Samefolket som ger ut sju nummer per år .
Verksamhetsbidraget till dessa tidskrifter har legat på ungefär samma nivå under flera års tid, vilket har lett till
att Samefolket har fått dra ner antalet nummer från tolv till sju per år för att klara ekonomin. Sametinget vill
genom ökat anslag kunna stödja dessa tidskrifters fortsatta utveckling.
29

Det finns fortfarande inga dagstidningar på samiska i Sverige. Enligt presstödsförordningen krävs en
abonnerad upplaga på 750 exemplar för att bevilja stöd till en samisk dagstidning. Det redaktionella innehållet
ska till minst 25 procent vara skrivet på samiska 30 • Huvudredaktionen ska vara lokaliserad i Sverige och
tidningen ska distribueras i huvudsak i Sverige 31 • Sametinget anser att kravet på abonnerad upplaga är för högt
ställt och att kravet på att huvudredaktionen ska vara lokaliserad i Sverige inte är realistiskt. Sametinget
vidhåller fortfarande, i enlighet med förstudien som överlämnades till regeringen 2011 32, att presstödet till
samiska dagstidningar bör samordnas mellan de nordiska länderna så att stödberättigade tidningar kan spridas
till hela det samiska språkområdet. Samer i Sverige har inte samma möjligheter som samerna i Norge att få

27

http://nuorat.se/min-birra-om-nuorat/
https://samefolket.se/om-samefollcet/
29 2 kap, 1 §, 1st, p l, presstödsförordningen (1990:524)
30 2 kap, 8 §, presstödsförordningen (1990:524)
31 2 kap, 11 §, presstödsförordningen (1990:524)
32 Förutsättningar för gränsöverskridande tidningssamarbete på samiska och meänkieli
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30

tillgång till samisk nyhetsförmedling, samhällsbevakning och opinionsbildning via dagspress. Utvecklingen går
mot tidningar i digitalt format, vilket sannolikt är till gagn för det samiska folket som bor utspritt på en stor
geografisk yta uppdelad av nationsgränser.
Sametinget ser ett stort behov av att utökade resurser till tidningar som ges ut på de samiska språken.
Sametingets vision är enligt det mediepolitiska handlingsprogrammet" att vi samer ska känna oss respekterade
i det svenska samhället och att det finns god kunskap om vårt samhälle och vår kultur. Här spelar medierna en
stor roll.

Samisk litteratur
Statistiken för utgivna samiskspråkiga böcker på svensk sida har under lång tid varit mycket låg med 0,2
originalverk per år. Utvecklingen har sakta börjat vända mot det bättre med fler samiska författare och fler som
vill skriva på samiska. Sametinget anser att samisk förlagsverksamhet bör stärkas, att en samisk
författarutbildning bör etableras och att det nordiska samiska samarbetet bör förbättras för att stärka samiska
författares villkor.
Statens kulturråd har fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2019 genomföra insatser som har
syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Uppdraget ska
samordnas med relevanta aktörers verksamhet och synpunkter ska inhämtas från bland annat Sametinget.
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Antagen av Sametingets plenum 2013-02-19--21
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Utgiftsområde 23, 1:22 främjande av rennäringen
Anslag 1:22 Främjande av rennäringen m.m
Utökning (tkr)

2018
utfall

2019

2020

2021

2022

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

10000

15 000

53 000

47000

47000

Klimatanpassning
Rovdjursersättning
Renbruksplaner Sametinget

2 000

2 000

6 000

6 000

6 000

Renbruksplaner Skogsstyrelsen

2000
2 000

2 000
2 000

6 000
12 000

6000
12 000

6 000
12 000

SUMMA UTÖKNING

Klimatanpassn ing
SMHI fick under 2016 i uppdrag av regeringen att utlysa medel till svenska myndigheter för att utveckla
handlingsplaner för sitt klimatanpassningsarbete. Sametinget beviljades medel och har därefter arbetat fram
en handlingsplan för klimatanpassning som gäller för 2017 och framåt.
Nyckeln till framgångsrik klimatanpassning inom rennäringen och samiskt samhällsliv är att minska sårbarheten
genom flexibilitet. Det är det tydliga budskap som kommer fram från såväl forskning, traditionell kunskap och
intervjuade informanter.
Forskningens rekommendationer är tydliga: Det krävs aktiva politiska beslut och förändring av lagstiftningen för
att stärka samiska näringar och den samiska kulturen i ett ändrat klimat. Ökat inflytande och hänsyn till samiska
näringar och den samiska kulturen i samråd och beslutsprocesser är ytterligare åtgärder som forskn ingen lyfter
som viktiga för att möta ett förändrat klimat.
En stor del av de åtgärdsförslag och resonemang som ligger till grund för handlingsplanen handlar om åtgärder
direkt kopplade till renskötseln. Behovet av riktade informationsinsatser, ökad kommunikation och mer
forskning uppmärksammas i handlingsplanen.

Handlingsplaner för klimatanpassning för samebyar
En prioriterad insats är samebyvisa handlings- och genomfö randepl aner för klimatanpassning och i det arbetet
även möjligheten att ta fram egna sårbarhetsanalyser. Utredningarna bör vara kopplade till ett stöd för
samebyarna som kan sökas för att genomföra faktiska åtgärder. Uppskattad kostnad för denna åtgärd är ca 510 mkr/år miljoner kronor för utredningar och 5-10 mkr/år för att genomföra meningsfulla och praktiska
åtgärder.

Samråd vid etableringsprocesser
Verka för stöd till samråd för de samiska näringarna och den samiska kulturen. Som exempel tar skogs- och
intrångsfrågorna upp mycket tid för samebyarna. Detta förväntas öka med en fortsatt utbyggnad av vindkraft.
Uppskattningsvis 25-50% av en heltidstjänst krävs i dagsläget av varje sameby för att bevaka deras intressen i
olika samråd. Ibland krävs även högre juridisk kompetens vi lken då får köpas in som en extern tjänst av de olika
samebyarna. Samer utanför samebyarna brukar land och vatten till sin försörjning genom jakt, fiske och
gårdsbruk. De måste försäkras sin rätt till mark och vatten och bli hörda i sammanhanget. Även samer utanför
sa mebyarna kan lägga mycket t id, kraft och engagemang i exploateringsfrågor som berör Sapmi, vilket är ett
viktigt arbete för de samiska näringarnas och den samiska kulturens överlevnad.
Sametinget bö r ges uppdrag och resu rser att etablera ett stöd till samebyar och samiska aktörer som på olika
sätt arbetar med frågor för att skydda det samiska landskapet. Sametinget bör utforma stödet och avgöra hur
det på effekt ivaste sätt kan komma akt örerna till del. Kostnaden för ett sådant stöd somt.ex. föreslås t ill stöd
för samebyarnas planering och deltagande i samråd, har uppskattats till 5-10 miljoner kronor per år utifrån
antagandet att varje sameby får ersättning för det arbete som krävs vid olika typer av exploateringsprocesser
som har samband med klimatförändringen.
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Nya ersättningsbelopp för rovdjursförekomst
Sametinget föreslår följande ersättningsbelopp

Föryngring

Regelbunden förekomst

Lo

340 000 120 000

60 000

Järv

335 000 115 000

60 000

Varg

840 000 135 000

60 000

Tillfällig förekomst

Örn och björn bör fortsättningsvis fördelas utifrån betesområdenas areal.
Björn

7 200 000 kr

Örn

1 750 000 kr

Baserat på 2017 års inventering innebär det en ökning av ersättningen för rovdjursförekomst från ca 50,4 mkr
till 97 mkr, dvs en ökning på närmare 47 mkr. Förslaget utgår från viltskadeförordningen och innehåller nya
beräkningar som ska utgöra ledning för vilket ersättningsbelopp Sametinget föreslår till regeringen varje år.
Viltskadeförordningen SFS (2001:724) 6 § Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket belopp
ersättning skall lämnas till samebyarna för:
1. Varje föryngring av varg, järv och lo inom en samebys betesområde och

2. Regelbunden eller tillfällig förekomst av varg, järv och lö
Efter förslag av Sametinget beslutar regeringen med vilket totalt belopp ersättning skall lämnas för skador som
björn och örn orsakar på renar. Ersättningen enligt andra stycket fördelas mellan de ersättningsberättigade
samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.
Enligt 7 § ska ersättningsbeloppen enligt 6 § första stycket beräknas med ledning av
1. medelslaktvärdet på en ren med tillägg för honrenarnas produktionsvärde,

2. uppskattningar av hur många renar som dödas av respektive rovdjursart,
3. uppskattningar av i vilken utsträckning kalvar respektive vuxna renar dödas av respektive rovdjursart och
4. det merarbete som angrepp av respektive rovdjursart orsakar.
Ersättningsnivåerna som är idag har legat på samma nivå sedan 2002. Sametinget bedömer att det genom
senaste årens forskning finns nya välgrundade underlag för att beräkna mer korrekta ersättningsbelopp för de

skador som rovdjuren orsakar inom samebyarnas betesområden.
Förslagen grundar sig på i huvudsak 3 olika forskningsrapporter. Ett rörande lo och järvens effekter på
samebyarnas slaktuttag (Hobbs et al 1), en rapport om samebyarnas merarbete (Junros /Boström 2), en rapport
om björnarnas predation (Viltskadecenter 3). Vår bedömning är att dessa rapporter är de just nu mest
tillförlitliga underlagen för att bedöma vilka belopp ersättning ska utgå till samebyarna för rovdjurens skador.
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Utgiftsområde 24 Näringsliv, Anslag 1:5 näringslivsutveckling
Utökning (tkr)

2018
utfall

2019

2020

2021

2022

prognos

beräkning

beräkning

beräkning

1000

2 000

1000

2 000

3 000
3 000

Utveckling av samiskt näringsliv
SUMMA UTÖKNING

0

0

Utveckling av samiskt näringsliv
Sametinget har som ambition att utveckla all samisk näringsverksamhet, vilket innebär att resurser krävs för
både strategisk utvecklingsplanering samt hantering av olika stödformer som EU-stöd och framtida
regionalpolitiska medel. Till skillnad mot rennäringen finns idag inget tillförlitligt statistiskt material för de
övriga samiska näringarna. För att Sametinget skall kunna få en heltäckande bild av det samiska näringslivet
krävs finansiering för:
•
•
•
•

Att identifiera omfattningen av samiska företag inom samiskrelaterade näringar,
Att göra en multiplikatorstudie utifrån värdet av allt samiskt näringsliv inom olika samiska områden
Att utreda eventuella skillnader i mä'ns och kvinnors företagande
Att ge förslag till en reell resursförstärkning för att utveckla samiskt näringsliv
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Investeringar och finansiering
Verksamhetsinvesteringar

(tkr)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Immateriella investeringar

Datasystem, rättigheter m.m.
Materiella investeringar

Maskiner, inventarier och
installationer m.m.
Byggnader, mark och annan fast

Siffror sätts efter att

egendom
övriga verksamhetsinvesteringar

årsredovisningen är klar

Summa verksamhetsinvesteringar

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av
regeringen)
Summa finansiering
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Finansie r ing
Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)

2018

2019

2020

2021

2022

2018

Utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

1B lån i Riksgäldskontoret
Nyupplåning (+)
Amorteringar(-)
UB lån i Riksgä ldskontoret

Beslutad/föreslagen låneram

Siffror sätts efter att
årsredovisningen är klar

Ränteutgifter

Finansiering av räntor och avskrivningar

Utgiftsområde 1 anslag 3:1
Övrig finansiering

Ans lagskred it
Sametingets anslagskredit 2018 samt 2019 uppgick till 3 % av anslag. För att bättre kunna planera och nyttja
medel bör anslagskredit om 3 % på beviljat belopp vara möj ligt att förfoga över även kommande år.
Främjande av rennäringen m.m. 1:22 har svårare att plan era sina kostnader då anslaget är styrt av föreskrifter
och förordningar som styr utbetalningar av transfereringar. Anslaget behöver därmed få nyttja en beräknad
anslagskredit om 3 % på beviljat belopp.

Låneram
Låneramen för Sametinget uppgick 2018 till 2 600 tkr och inför 2019 begär Sametinget en ökning av låneramen
till 3 500 t kr. Sametingets förbru kn ing av låneramen uppgick 2018 till 2 177 tkr.
Antalet anställda hos Sametinget har ökat och behov av större lokaler finns både i Jokkmokk och Östersund
vilket kommer innebära att Sameting behöver se över lokalbehovet på respektive ort vi lket kan innebära
utbyggnad av lokaler alternativt flytt.
Under 2018 har Sametinget sett över sin IT-miljö och dess säkerhet enligt nya dataskyddsförordningen och ser
ett uppdateringsbehov av liscenser och system vilket även det komm er att påverka låneramen.

Räntekontokredit
Sametinget räntekontokredit har historiskt uppgått till 5 000 tkr vilket Sametinget föreslår vara oförändrat.

Övrigt
Enligt kapitalförsörjningsförordningen ska anläggningar som används av Sametinget fin ansieras via lån från
Riksgäldskontoret med vissa undantag för anslag främjande av rennäringen m.m. 1:22
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812

Ärende

Inkom/upprättats

kultuarv

Lägesrapport:

2017-09-12--13, § 136 uppdra till kansliet

Möte med Nordiska
rådet
Övertagande av samiskt

Plenumsbeslut

Beslut av styrelse eller nämnd:

pågående

2017-109-12--13
2017-11-12--14, § ta upp fråga i samband med
myndighetsdialogen 6 dec, uppdra till kansliet
bereda ärenden
2018-04-11--13, § 82 uppdra till kansliet bereda
ärendet.

Det finns ju ett underlag
men frågan härrör 2
verksamhetsområden;
kulturminnen samt
kulturmiljön i samband med
samhällsplanering. Måste
tydliggöra av styrelsen.

Eallinbiras

2017-11-12--14 § uppdra till kansliet bereda

livsmiljöprogram -rev

ärendet
2018-06-12--14, § 149, uppdra till kansliet

Går att göra. Tidsbrist.

utvärdera och rev. Livsmiljöprogrammet
Förbättrad tillsyn av
regi.områden för

Eallinbiras
2017-11-12--14 § 189 överlämna till rennäringsoch näringsnämden fä yttrande

terrängkörning

2018-04-11--13, § 84.§, prioritera framställan, att
uppdra till kansliet arbeta vidare med ärendet

2 parallella utredningar
pågår, dels av regeringen
dels av NV. Vi sitter med i
båda.

~
1[(13])

\

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Utvärdering av
Sametinges

2017-11-12--14, § 193 uppdra till kansliet och
språknämnden bereda ärendet

språkinsatser
Parlaments-byggnaden

Genomfört

2017-11-12--14, § 202 uppdra till kansliet besvara
Arvidsjaur kommuns förfrågan om Sametinget
återkommer i frågan när beredn. Av
parlamentsbyggnaden är klar, i övrigt bereda
ärendet vidare
2018-01-15--17, § 13 uppdra till Anders Kråik
arbeta med ärendet
2018-03-22, §50 uppdra till kansliet och Anders
Kråik bereda ärendet vidare till styrsmtr i april

Genomfört

2018-04-27, § 99 förslag till plenum
utse två orter bland det
åtta namngivna
orterna, styrelsen ges i
uppdra att genomföra
en konsekvensutredn
utifrån valet av den
alternativa
placeringsorten och att
slutgiltigt beslut tas i
frågan på plenum i nav
2018, de två alternativa
orterna är; Vilhelmina
och Östersund

2[ (13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812

2018-06-12--14, § 130, kansliet får i uppdrag att ta
kontakt med Statskontoret med förfrågan om
genomförande av konsekvensutredn

Genomfört

2018-12-12--14, § 216, uppdra till kansliet bereda
ärendet till styrsmtr i januari, behandla ärendet på
Bildmaterial på Uppsala

plenum i februari 2019
2017-12-20--21, § 214 uppdra till kansliet och

Inrättande av ume,- lule

Anders Kråik bereda ärendet vidare
2018-01-15--17, § 14 uppdra till kansliet

och nordsamiska

bereda ärendet til budgetunderlaget 2019-

språkcentrum
Sametingets miljömål-

2021
2018-01-15--17, § 18.1 att revidera och göra

strategi

översyn av samtliga handlingsprogram

universitet

Toleransnivå för skada

2018-01-14--17, § 18.2 överlämna ärendet till

på rennäringen orsakad

rennäringsnämnden

Smartast är väl att starta
med Eallinbiras. Nu läggs ju
också en klimatstrategi av
styrelsen.
Ej åtgärdat förutom
kontinuerligt arbete med

RBP

av konkurrerande
markanvändning
Mark- och

2018-01-15--17, § 18.3 överlämna ärendet till

miljödomstolens

rennäringsnämnden
Ej åtgärdat.

sammansättning
Stöd till studier i

2018-01-15--17, § 18.4, överlämna ärendet till

samiska på grund - och

språknämnden

gymnasieskola

3[ (13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Ang fastighetsverkets
och Sveaskogsförsäljn

2018-01-15--17, § 18.5 överlämna ärendet till
rennäringsnämnden

av skogsmark inom
renskötselområdet
Kansliordningen

Korttidsstudiestöd i
samiska

Arvoden till vice

2018-02-08, § 35 med anledn av ny
förvaltningsorg. Uppdra till kanslichefen att
utarbeta förslag till ny kansliordning, att styrelsen
beslutar om ny kansliordning
2018-02-08, § 37 uppdra till kansliet bereda
ärendet för att finna en lösning på
korttidsstudiestöder i samsika, behandla ärendet i
april
2018-04-11--13, § 57.2 uppdra till kansliet bereda

Utformning av

ärendet
2017-12--14, § 170 uppdra till kansliet bereda

forskningspol

ärendet

ordföranden

Under beredning

handlingsprogram

2018-04-11-13, § 64 bereda ärendet vidare
2018-06-12--14, § 125, uppdra till kansliet ta fram
ett förfrågningsunderlag
2018-10-09--12, § 180, uppdra till kansliet teckna
avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni
Genomfört
2018-12-12--14, § 230, ärendet behandlas på
Klimatstrategi

styrsmtr i januari 2019
2018-04-11--13, § 68 uppdra till kanslitet tills med
nämndansvariga i styrelsen ta fram underlag ... se
protokoll

4[ (13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812

2018-06-12--14, § 127 uppdra till kansliet
färdigställa dokumentet för behandling i
nämnderna, styr behandlar ärendet i januari 2019,
ärendet behandlas i plenum 2019
2018-12-12--14, § 233, uppdra till kansliet bereda

beslut om St föreskrifter

ärendet vidare
2018-04-11--13, § 74.1, uppdra till Marita
Stinnerbom och Jan Rannerud tillsammans med

, allmänna råd och

kansliet bereda ärendet

M 479 Utformande av

andra vägledande
dokumnet
Alkohol- och drogpolicy

2018-04-11--13, § 75.1 uppdra till kansliet
utforma förslag till alkohol- och dragpolicy
2018-06-12--14, § 138, remittera förslaget till St
partier, nämnder och ungdomsråd, remisstid tom
180920
2018-12-12--14, § 228, uppdra till kansliet
sammanställa remisserna och lämna förslag till
ändringari alkohol- och dragpolicyn, behandla

Tolkning på plenum via

2018-04-11-13, § 75.2 uppdra till kansliet bereda

media

ärendet
2018-06-12--14, § 139, uppdra till kansliet utreda
andra alternativa försläg än SVT till streaming av

Under beredning

plenum
2018-10-09--12, § 173, uppdra till kansliet bereda
pågående

ärendet vidare

5[ (13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Uppföljn
.utbildningsdagar för
styrelse och

2018-04-11--13, § 78 uppdra till kansliet att ta
fram planeringsunderlag för Sametingets framtida
sammanträdesplan

nämndsordföranden
Begäran om repatriering

2018-04-11--13, § 81 överlämna till arbetsgruppen

av samiska kvarlevor -

för etiska rådet för yttrande

Genomfört
Etiska rådet har möte 2627/2, behandlar ärendet då.

skrivelse
Uppdrag samiskt

2018-04-11--13, § 82 uppdra till kansliet bereda

kulturarv

ärendet.

Under bredning utifrån
genomförandeplanen. Vi
samlar in synp. Från det
samiska civilsamhälet fram
till den sista januari

Utredningen samernas

2018-04-11--13, § 83 uppdra till kansliet att ta

bibliotek

fram förslag till åtgärder utifrån
biblioteksutredningens slutsatser
2018-04-11--13, § 84.2 uppdra till kansliet att
bereda frågan om hemställan ang. generell
dispens för dispens för hjälm för renskötare till

Dispens för hjälm för
renskötare

Under beredning

dess at detfinns utrett hur belastningen påverkar
Begäran om utvärdering
av Sveaskogs försäljning
av mark

renskötaren
2018-04-11--13, § 85, uppdra till kansliet utarbeta
förslag till begäran att regeringen ska utvärdera
sitt uppdra till Sveaskog om försäljn av mark på
renbetesomr. Med hänvisning till om syftet
uppnåtts för att få fler att etablera sig i
landsbygden

6[ (13])

Ej åtgärdat

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
skogssamerättsutredn

2018-04-11-13, § 86, uppdra till kansliet bereda
ärendet till nedan anförda; att Sametinget
överlämnar en skrivelse om återställande av
bruten rätt för skogssamerna, att renskötselrätten
behandlas på samma sätt nedan såväl som ovan
odlingsgränsen
Ej åtgärdat
2018-10-09--12, § 189, uppdra till kansliet bereda

Muonio sameby

ärendet vidare
2018-04-11--13, § 87, uppdra till kansliet utforma
förslag till hemställan att återställa Muonio
sameby som skogssameby
2018-10-09--12, § 190, bjuda in Muonio sb till

Bereds f.n

styrsmtr i dec
2018-12-12--14, § 236, uppdra till kansleit
utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att
Sveaskog ska återställa samråd med Muonio som

Genomfört

enligt praxis skeett under lång tid
lnlandsbanan

2018-04-11--13, § 88, uppdra till kansliet snarst
begära överläggningar med berört departement

Genomfört
Möte har skett m
lnlandsbanan.lB avvaktar
utredning från TRV.

2018-06-12--14, § 147, uppdra till kansliet begära
möten med lnlandsbanans ägarkommuner
Ej åtgärdat.
Juridisk utredning om

2018-04-11--13, § 90, uppdra till språknämnden

samisk språklag

påbörja utredn av samisk språklag

7[ (13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Giellagaldu

uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus
framtida verksamhet
2018-10-09--12, § 196, uppdra till kansliet arbeta
vidare under nuv. organisation till dess permanent

Pensionsers till
förtroendevalda

lösning uppnås.
2018-06-12--14; § 116.4, uppdra till kansliet
bereda ärendet vidare
2018-11-05, § 198, bordlägga ärendet
2018-11-15, § 207, uppdra till kansliet bereda

Arbetsordning; kansli,

ärendet vidare
2018-06-12--14, § 118 uppdra till kansliet bereda

styrelse och nämnder

ärendet vidare inför styrelsens arbetsmöte

Samisk

2018-06-12--14, § 124, Uppdra till kansliet bereda

sanningskommission

förslag till hemställan med tidspaln för det
fortsatta arbetet, att styrordf och Jan Rannerud

Genomfört

deltar vid överläggn. med D0
2018-12-12--14, uppdra till kansliet, se protokoll
Under beredning
M 529 Regionarbete

2018-06-12--14, § 135.8, uppdra till kansliet
bereda ärendet yttterligare
2018-12-12--14, § 225.1, uppdra till kansliet
beskriva hur Sametinget generellt är involverad i
samhällsplaneringen, uppdra till kansliet utreda
vad att-satsen i motionen innebär för Sametinget
Genomfört

M 536 - årliga
temadagar för psykisk

2018-06-12--14, § 135.12, uppdra till hälso-, äldre
och idrottsnämnd för yttrande

ohälsa och
beroendeproblemaik
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
M 537 Oppositionsråd

2018-06-12--14, § 135.13, uppdra till kansliet

M 538 Utbildning av St

bereda ärendet
2018-12-12--14, § 225.3, att uppdra till kansliet
bereda ärendet vidare
2018-06-12--14, uppdra till presidiet för yttrande

Genomfört

ledamöter i
lagstiftningsförfarandet
enligt sv rätt,samt
folkrättsliga begrepp
och principer

2018-12-12--14, § 225.4, uppdra till kansliet bered
M 539-

ärendet vidare
2018-06-12--14, § 135.15, uppdra till kultur-,

Genomfört
Yttr från kulturnämnd

dokumentationsstöd av

närings- och språknämnden för yttrande

inkommit

samiska berättelser och
vittnesmål - inköp av
diktafoner
Renskötsel poliser
Den skogssamiska
assimileringsprocessen

2018-06-12--14, § 136.1, uppdra till kansliet
arbeta vidare med ärendet
2018-06-12--14, § 136.2, arbeta vidare med
ärendet i enlighet med motionärens yrkande

Genomfört (ANTA) Ej åtgärdatt (LOS)

Ej åtgärdat
Laponiatjuottjudus

Jämställdhet

2018-06-12--14, § 140, stödja Mija Ednams
anmodan, fortsatta arbetet och kontakt relevanta
departement i ärendet.
2018-06-12--14, § 141, uppdra till kansliet och
presidiet utreda om möjlighet att genomföra
utbildning under plenum
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Möte med Kiruna

2018-06-12--14, § 148, skicka inbjudan till

kommun ang.

dialogmöte

skoterturism,
skoterförbud,
turismnäring, heliskiing,

Ej åtgärdat

Esrange
Förprojekt, utv av de

2018-06-12--14, § 152, uppdra till kansliet arbeta

samiska förskolorna
Politisk uttalande från

med ärendet
2018-10-09--12, § 162, uppdra till kansliet bereda

styrelsen till kommande

ärendet

regering
Samiska

2018-10-09--12, § 165.1, uppdra till kansliet

förvaltningsuppgifter på

bereda ärendet

Under beredning

Genomfört
Under beredning (ANTA) . Ej
åtgärdat (LOS)

andra myndigheter
Utredn. Och juridisk

2018-10-09--12, § 165.2, uppdra till kansliet

analys ang.

bereda ärendet

Under beredning
(ANTA)Finns i resp.
sammanhang

internationella
dokument rörande ILOkonv, Nordisk
samekonv. Urfolksdekl
Ändrad bevisbörda och

2018-10-09--12, §165.3 arbetet med ändrad

för nationella

bevisbörda ugår i väntan på Sametingets strategi
för internationellt arbete ska färdigställas, att
uppdra till kansliet att bjuda in Samefonden till
styrsmtr i dec med ämnet som utgångspunkt

finansieringar av
rättsprocesser

10[ (13])

Möte med Samefonden
2018-12-12

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Möte med SKL om

2018-10-09--12, § 165.4, uppdra till kansliet att

samiska rättsprocesser

inbjudan SKL till gem möte med Sametinget
Genomfört

Utredning för former

2018-10-09--12, § 165.5 uppdra till kansliet att

ungdomsråd

bereda ärendet vidare
2018-10-09--12, § 165.6, bereda ärendet vidare

Rev av

Under beredning

utbildningsprogram

2018-12-12--14. avvakta ärendet i väntan på ny
Samarbete med
Samerådet och överiga i

nämnd i utbildningsfrågor
2018-10-09--12, uppdra till kansliet inbjuda
Samiraååi till möte med styrelsen för samarbete

lobbyarbete i EU-frågor
Inrättande av

2018-10-09--12, bereda ärendet vidare

utbildningsnämnd

2018-12-12--14, § 217, uppdra till kansliet tills.
Med språknämndens ordf uteda ... se protokoll
Oddaaigasas
samepolitihka/modern
samepolitik

2018-10-09--12, § 167, godkänna
genomförandeplanen, utarbeta en projektplan,
uppdra till kansliet bereda ärendet vidare
2018-12-12--14, § 218, uppdra till kansliet
upprätta en projektplan tills med arbetsgruppen,

SPR -gränshinder

SPR -EU-strategi

att etablera en styrgrupp
2018-10-09--12, uppdra till kansliet identifiera
gränshinder i samiska områdne som hindrar

Under beredning

Under beredning (ANTA) Ej
åtgärdat (LOS)

samarbete
2018-12-12--14, § 220, uppdra till kansliet bereda
Genomfört

ärendet

11[(13])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
SPR - kulturarv

2018-12-12--14, § 220, uppdra till kansliet tills
med Anders Kråik bereda ärendet

Jokkmokks marknad

2018-10-09--12, § 174, bereda ärendet vidare
2018-12-12--14, § 221, uppdra till kansliet
upprätta förslag till program, inbjuda ansvarig
miniser för samefrågor och näringsminister

Under beredning (SUID) Se
ovan. Samma frågor (LOS)

Under beredning
att kartläga rasism mot

2018-10-09--12, § 179, uppdra till kansliet
utforma förslag till skrivelse, att behandla ärendet

samer i Sverige i dag

i dec

IYIL2019

2018-10-09--12, § 193, uppmärksamma
urfolksspråksåret, uppdra till kansliet vid
kontakter med departementet framföra
aktiviteter o behov av resurser för aktiviteter
under urfolksspråkåret 2019, uppdra till kansliet
bereda ärendet vidare
2018-12-12--14, § 238, överlämna skrivelse till
kulturdep ang det internationella urfolksspråkåret
2019, uppdra till kansliet att utforma skrivelse tills

Uppdrag till Sametinget

Under beredning

Under beredning

med språknämnden

handlingsprogram,

2018-10-09--12, § 194, uppdra till ansvarig
styrelseledamot i språk och kansliet bereda

insatser genomgång och

ärendet

Språkpolitiska

prioritering
Budget 2019

2018-12-12--14, § 213.2, uppdra till kansliet
Under beredning

bereda ärendet vidare
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1812
Budgetunderlag 2020-

2018-12-12--14, uppdra till kansliet bereda

22

budgetunderlaget vidare
2018-12-12--14, § 219, uppdra till kansliet med

Förbättra möjligheterna
att rösta vid
Sametingsvalet

Under beredning

konsultation av valnämndens ordf utforma
hemställan utifrån Sametingets beslut den 13-15
nov, uppdra till styrordf underteckna hemställan
Genomfört

M 511 Ungdomsrådet

2018-12-12--14, § 226.1, uppdra till kansliet att

som remissinstans

skicka plenumshandlingarna till ungdomsrådet i
enlighet med St beslut
2018-12-12--14, § 234.1 uppdra till kansliet utreda

Utökat tillgänglighet

GEnomfört

angående utökad tillgänglighet per telefon
Under beredning
Uppföljn av

2018-12-12--14, § 234.2, uppdra till kansliet att

styrelsebeslut

följa upp styrelsebeslut och redovisa
styrelsebeslut som inte är påbörjade och besluts
som är under beredning på kansliet
2018-12-12--14, § 235, uppdra till kansliet
tillsammans med näringsansvarige i styrlesen följa
upp rapporten
2018-12-12--14, § 237, uppdra till kansliet bereda

OECD-utredningen

Nationalparker

ärendet vidare, styrordf avvaktar med
undertecknandet av ök
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Genomfört

Under beredning

Beredning klar.

