Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
§§ 35 - 74

Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdes datum
Giron/Kiruna
2019-04-09--11

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Baiki ja aigi /Plats och

Sametingets kansli, Kiruna
2019-04-09; kl 08.30 - 17.00
2019-04-10; kl 08.30-17.05
2019-04-11; kl 08.30 -16.05

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof N utti, ordförande,
Lars-Miguel Utsi per telefon, §§ 37, 43-45, 48, 50-52, 53.2, 54, 57-59, 68,
71-74
Jan Rannerud §§ 35, 36.1-5.1, 38, 40-41, 46-47, 49, 55-56, 60, 62-70
Anders Kråik
Marita Stinnerbom §§ 35-39, 41-73
Anne Madeleine Kuhmunen, §§ 35-36, 38-42, 46-47, 49, 53,1, 55-56,
59-66, 68-69
Stefan Mikaelsson §§ 36.5.2, 37, 39, 42-45, 48, 50-54 ,57-59, 71-4

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande /

Anja Taube, kanslichef
Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration § 37
Susanne Idivuoma, kulturchef, §§ 36.2, 51.1, 61
Marie-Louise Allas, språkchef,§§ 36.2,70-73
Ingela Nilsson, näringschef , §§ 36.2, 62-63
Lars-Ove Sjajn, re1märingschef §§ 36.2, 40, 66-67, 69-70
Peter Engström, verksjurist, § 38,40, 64-65 ,
Ulrika Hannu, u tredare§§ 41, 47
Matilda Månsson, jurist §§ 56, 60
Inga-Maria Stoor, administratör
Siri Persson, sekreterare
Lars-Anders Baer, ordförande BEAC/WGIP § 55
Charlotta Svonni, § 46
Per Mikael Utsi, § 40
Ida Åhren, Kulturdepartemetnet via video, § 58
Tareq Qureshi, Kulturdepartementet via video, § 58

Paragrafer/Paragraf.it

35 - 74

Darkkisteaddji /Utses att justera

Jan Rannerud, Stefan Mikaelsson

Darlckisteaddji!Justerarnas sign

~~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

Vuollaicallosat/
Underskrifter

calli

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

(;;i~ ;FR-,
...........................................

sekreterare

sagadoalli
ordförande

Per Olof Nutti

darkkisteaddji
justerare

darkkisteaddji
justerare

Drirlckristus lea diedihuvvon almmuhantrivvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Organa /Organ

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2019-04-09-11

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

Vuollaicala /Underskrift

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

9f. .... . . . . . . .
Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

3(67)

SÅMEDIGGVSAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 35

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

fastställa föredragningslistan med följande enligt nedan:
Tillägg:
§ 37.3 Budgetuppföljning per 31 m ars 2019
§ 58
Förslag till ändringar i Förordning (2009:1395
§ 59
Agenda 2030
Utgår:
§ 53.1
§ 66
§ 66

M 479 - Utformande av beslut om Sametingets föreskrHter, allmänna
råd och andra vägledand e dokument) m ed instruktion för Sametinget
Utredning om samiska kulturmiljöer
Rovdjursstrategi

att

justera paragrafnumren därefter,

att

utse Jan Rannerud till justerare,

att

utse Stefan Mikaelsson till justerare vid Jan Ranneruds frånvaro.

Dtirldcisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 36

Rapporter och information

§ 36.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2019-04-02
- Styrelseledamöters rapporter 2019-04-09
Föredragande: Per Olof Nutti, Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom,
Jan Rannerud, Anders Kråik

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordförandens samt
övriga ledamöter föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 36.2

Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 20190101--0331
Föredragande: Anja Taube, Marie Louise Allas, Susanne Idivuoma, Malin Mäkelä, Ingela Nilsson,
Lars-Ove Sjajn

Chefsrapporter samt information från kanslichefen föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna.

§ 36.3

Rapporter från övriga förtroendevalda

./.

Dokument
- Lars-Anders Baer ang OECD 2019-04-05

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Dtirkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 36

Rapporter och information - forts.

§ 36.4

Ordförandebeslut

./.
./.
./.
./.
./.

Dokument
- Ordförandebeslut 2019-01-08 Ingrid Inga utredningsarbetet angående ILO 169
- Ordförandebesltu 2019-01-23 Marita Stinnerbom deltar vid Civil Rights Defenders
expergruppmöte 2019-01-24-25 i Umeå
- Ordförandebeslut 2019-02-21 Lars Anders Baer utredningsarbete utreda SPRs:s observatörsstatus i FN kontra i respektive lands delegationer
- Ordförandebeslut 2019-01-23 Stefan Mikaelsson deltar vid Miljöpartiets seminarium "Vem äger
m arken?" 2019-01-24
- Ordförandebeslut 2019-04-04 Anja Fjellgren deltar vid FN:s perm anenta forum 2019-04-20--28

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 36.5

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum

§ 36.5.1 Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden februari - maj 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsesn redovjsrungr till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

§ 36.5.2 Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden februari - m aj 2019

Styrelsen beslutar

att

överlämna nämndernas redovisrungar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisrungarna till handlingarna.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 37

Ekonomi

§ 37.1

Budget 2019

./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 160.2
Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 200
Presidieprotokoll 2018-11-05, § 3
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 213.2
Styrelseprotokoll 2019-01-23- 24, § 4.1
Budgetpropositionen 2019-valda delar
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sametinget m fl dnr l.3.7-2018-1613
Förslag till Budget 2019
Plenumsprotokoll 2019-02-19 -21, § 7
Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 30.1
Budget 2019
Från Riksrevisionen.Revisionsberättelse för Sametinget 2018, 2019-03-22, dnr 2.3.1-2019-330
Föredragande: Malin Mäkelä, Anja Taube, Per-Olof Nutti

De år då riksdagsval hålls i september ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen
senast två veckor efter riksmötets öppnande. Om detta till följd av ett regeringsskifte inte
är möjligt, ska budgetpropositionen lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering
har tillträtt, dock senast den 15 november.
Sametingets nämnder har lämnat in respektive budgetäskanden för 2019.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 160.3 , att bereda ärendet vidare.
Styrelsen beslutade den 5 november 2018, § 200
att

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

Sametinget behandlade inte förslaget om extra ärendet den 13-16 november 2018, på
grund av att en ledamot var däremot , § 40 Sametingsordningen.

Riksdagen har beslutat om riksdagens budget den 13 december.
Sametingets budget beräknas utifrån utifrån Riksdagens budgetproposition och
Sametingets regleringsbrev.
Budgetberedning med representanter från Sametingspartiema som inte är i styrelsen samt
nämndernas ordföranden ägde rum den 14 december.

Darklcisteaddji!Justerarnas sign

~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 37

Ekonomi - forts.

§ 37.1

Budget 2019- forts.

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2019
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 4.1
att

överlämna budget för 2019 enligt förslag.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa följande budgetramar för Sametinget för budgetåret 2019:

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

53 001 tkr
1500 tkr

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
23150 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

uppdra till styrelsen besluta om budgetdispositioner enligt bilaga.

Sametinget beslutade den 19 -21 februari,§ 7;
att

Sametinget fastställer budgetramar för Sametinget för budgetåret 2019,

att

uppdra till styrelsen att besluta om budgetdispositioner för 2019 med de
korrigeringar som redovisats i plenum,

att

budgetnmar och budgetdispositioner inklusive korrigeringar redovisas till
plenum i m aj 2019.

Dark cisteaddji!Justerarnas sign

9(67)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 37

Ekonomi - forts.

§ 37.1

Budget 2019- forts .

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Styrelsen beslutade den 21 februari,§ 30.1
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

besluta i ärendet vid telefonsammanträde.

Styrelsen beslutar
./.

att

fastställa budgetdispositioner/budget enligt bilaga.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 37

Ekonomi - forts.

§ 37.2

Rapport Intern styrning och kontroll -!SK
Dokument
- Red ovisning till Kulturdepartmentet 2019-02-04, dnr 1.2.7-2019-367
Föredragande: Anja Taube, Malin Mäkelä

Enligt regleringsbrevet ska Sam etinget redovisa vilka insatser som vidtagits för att
säkerstä11a en effektiv styrning och kontroll.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

§ 37.3

Budgetuppföljning per 31 mars 2019

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 mars 2019
Föredragande: Malin Mäkelä, Anja Taube

Styrelsen beslutar
att

anta budgetuppföljning per 31 mars 2019.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
~V
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 38

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget

./.
./.
./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2010-10-26- 28 § 54
- Förordning om resor och ersättningar för förtroendevalda i Sametinget
- Styrelseprotokoll 2014-01-21--23, § 3.5
- Styrelseprotokoll 2017-05-23, § 83
- Styrelseprotokoll 2017-08-31, § 122
- Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, § 128
- Styrelseprotokoll 2017-10-04-05, § 142
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 4
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 161
- Förslag
- Plenumsprotokoll 2018-11-13- 16,§ 48
- Ekonomiska förmåner med synpunkter enligt beslut om återremiss
- PM
- Förslag Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Föredragande: Peter Engström

Sametinget beslutade den 13- 16 november 2018, § 48, att återremittera ärendet.

Revidering av Förordning om resor och ersättningar för förtroendevalda
i Sametinget.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget enligt bilaga.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

12(67)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

C:OAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

§ 39

Uppdrag till kansliet

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2012-12-14, §§ 234.1 - 234.2
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 5
- Uppdragslista
- Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 32.1
- Uppdragslista 2019-04-02
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutade den 14 december 2018, § 234.1
att

uppdra till kansliet utreda angående utökad tillgänglighet per telefon.

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 234.2
att

uppdra till kansliet att följa upp styrelsebeslut och redovisa styrelsebeslut som
inte är påbörjade och beslut som är under beredning på kansliet.

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 5
att

uppdrag till kansliet och uppdragslistan är ett återkommande ärende på
styrelsesammanträden,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar
att

*

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

ddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 40

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Verksamhetsplan för Sametinget 2019
Dokument
- Politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021
- Styrelseprotokoll 2018-12-12- 14, § 212.4
- Förslag Verksamhetsplan med delegationsordning 2019, ver 2019-04-02
Föredragande: Per Mikael Utsi, Per-Olof Nutti

Ordföranden har i ordförandebeslutet 2018-11-29 uppdragit åt Per Mikael Utsi:
att

låta utarbeta ett förslag till verksamhetsplan för 2019 med ledning av den
.innehållsdisposition som framgår av årsredovisningen 2017 samt med ledning av
styrelsens politiska inriktningsdokumentet, att verksamhetsplanen ska utgå från och
hänvisa till
• de lagar, förordningar, regleringsbrev, uppdrag m.m. från riksdag och regering
som är styrande för verksamheten, och
• de föreskrifter, handlingsplaner och andra bestämmelser, som Sametinget i
plenum, styrelse eller nämnder beslutat ska vara styrande för verksamheten,
att för varje verksamhetsdel ska kort kunna anges
• mål eller uppdrag
·• status eller nuläge
• planerade insatser
• ansvarigt organ och
• prioritering eller tidsplan,

Diskussion angående första utkastet till verksamhetsplan för Sametinget.

Styrelsen beslutar

att

bereda ärendet vidare.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 41

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion nr 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dnr 2011-1505
Plenumsprotokoll 2008-05-20-22, § 33.1
Styrelseprotokoll 2010-08-25 - 27, § 172
Styrelseprotokoll 2010-12-07-09, § 253
Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
Svar från Statens fastighetsverk 2011-04-18, dnr 2010-1605
Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
Styrelseprotokoll 2012-06-25 - 26, § 152.6
Styrelseprotokoll 2012-09-25-27, § 220.6
Plenumsprotokoll 2012-10-23 - 26, § 48.6
Plenumsprotokoll 2013-02-19-21, § 10.1
Styrelseprotokoll 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.1
Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Styrelseprotokoll 2014-01-21 - 23, § 10
Styrelseprotokoll 2014-04-09-11, § 53
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 77
Styrelseprotokoll 2014-06-24-25, § 93
Styrelseprotokoll 2014-08-26-27, § 111
Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
Styrelseprotokoll 2014-12-09-11, § 166
Styrelseprotokoll 2015-01-20-21, § 6
Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
Styrelseprotokoll 2015-09-09, § 210
Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
Skrivelse från Kiruna kommun 2015-09-25
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
Plenumsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 108
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr 1.1.2-2016-1002
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
- Sammanställning
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
- Styrelseprotokoll 2017-11-12- 13, § 135
- Skrivelse från Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dnr 2.7.4-2015-184
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 202
- Skrivelse från Umeå kommun 2017-12-21,
- Styrelseprotokoll 2018-01-15 - 17, § 13
- Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 50
- Styrelseprotokoll 2018-04-11- 13, § 61

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 41

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokument.forts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 164
- Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 8
- Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 10
Föredragande: Anders Kråik, A nja Taube, Ulrika Hannu

Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 8, att återremittera ärendet.

Sametinget beslutade den 31 maj - 2 juni 2016, § 24
att

fortsätta utreda alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden,

att

redovisa resultat av utredningen till nästa plenum,

att

avgörande beslut i pågående process med aktuell tomt i Kiruna inväntar nästa
plenum.

Styrelsen beslutade den 13-14 juni 2016, 108:
att

erbjuda alla kommuner som ansökt om placering av parlamentsbyggnaden
får möjlighet att redovisa sina förslag vid nästa plenum i Skellefteå,

att

kansliet tillsammans med styrelseordförande utformar en mall över kommunernas
representation vid plenum i Skellefteå.

Kommuner som visat intresse för Sametingets parlamentsbyggnad redovisade sina förslag
till parlamentsbyggnad den 3 oktober i Skellefteå.

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 41

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Parlamentsbyggnaden - forts.
Ett utskick har sänts till d e kommuner som var närvarande i Skellefteå samt till
Vilhelmina kommun där kompletterande uppgifter efterfrågas. Senaste dag att inlärrma
kompletteringar är den 15 december 2016.

Sametingets styrelse har utrett alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2017, §
att

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 202
att

uppdra till k ansliet besvara Arvidsjaurs kommuns förfrågan att
Sametinget återkommer i frågan när beredningen av parlamentsbyggnaden är
klar,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 15-17 januari 2018, § 13
att

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

uppdra till Anders Kråik och kansliet bereda ärendet vidare till
styrelsesammanträdet i april.

Styrelsen beslutade den 11- 13 april 2018, § 61
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefon sammanträdet den 27 april.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 41

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Parlamentsbyggnaden - forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en kommande diskussion vid plenum vid val av ort
1. Ska vara en ort tillgänglig för flera resealtemativ, tåg, buss, flyg, bil.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utvecklingsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i u tveckling med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god infrastruktur
Ska vara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modern
uppfattning om mänskliga rättigheter.

Genomförandeprocess, tidsplan och beslut för ortsplacering av Sametingets
parlamentsbyggnad.
Kort bakgrund:
Sametinget beslutade 1994 att Sametingets kansli ska vara beläget i Kiruna. Arbetet har de
senaste 24 åren därefter, steg för steg befäst detta beslut genom att den huvudsakliga
utvecklingen av Sametingets verksamhet har förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en
projekteringsprocess med tomtplacering, förhandlingar med kommunen och en
arkitekttävling slutfördes av hur byggnaden skulle se ut. Detta arbete utgick då från att
parlamentsbyggnaden skulle uppföras i Kiruna och sågs vara en naturlig uppföljning av
Sametingets tidigare beslut om kansliets placering.

Kiruna har idag (21) heltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tämaby
och Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter anmält sitt intresse. De n ya orterna är:
Vilhelmina, Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhållandet med tidigare tagna beslut, en påbörjad process för uppförande
av en parlarnentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om p lacering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Bedömning: Frågan om placeringsort är en omfattande fråga som kräver en fördjupad
konsekvensutredning innan ett slutgiltigt beslut bör fattas. Frågan berör Sametingets
verksamhet såsom funktion, anställningar, ekonomi osv. Att u tföra en
konsekvensutredning för var och en av de orter som anmält intresse torde vara en både
dyr och omfattande process vilket även kan medföra att en on ödigt lång tidsutdräkt
tillkommer.
Eftersom det är fråga om placering av en (1) parlamentsbyggnad verkar det vara lämpligt
att i plenums beslutsprocess utse en ort bland de åtta n ya orter som sedan ska utgöra
alternativ placeringsort mot huvudalternativet Kiruna. Av ovan beskrivna bör en
konsekvensutredning omfatta enbart den ort som plenum beslutar ska vara den
alternativa placeringsorten för parlamentsbyggnaden.
Förslag till genomförandeprocess av beslut i två steg.

Steg 1.
Plenum fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska
ställas mot Kiruna.
Efter det att plenum utsett en alternativ ort ska en konsekvensutredning göras.
Steg 2.
När konsekvensutredningen är färdigställd kan plenum slutgiltigt ta ställning till vill<en
ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.
Tidsplan:

Sametingets plenum beslutar i maj -2018 om vilken av de åtta orterna som ska utgöra den
ort som sedan ska ställas mot Kiruna.
Sametingets plenum beslutar utifrån en upprättad konsekvensutredning i november 2018
om vilken ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Styrelsen foreslog Sametinget besluta
att

u tse en ort bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning (1) som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av
d en alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum
i november 2018.

Paragrafen justeras omedelbart
Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 130
att

utse två orter bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlarnentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av
den alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum
i november 2018;

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 130
att

kansliet får i uppdrag att ta kontakt med Statskontoret med förfrågan
om genomförande av konsekvensutredning.

Anders Kråik informerade att Statskontoret inte åtar sig denna typ av uppdrag och
redogjorde för anlitande av revisionsbyrån PWC .
PWC som anlitats att genomföra konsekvensutredningen informerar Sametingets
ledamöter vid plenum i november 2018.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober föreslå Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Presidiet godtog inte ärendet till plenum på grund av att slutberedning av ärendet inte
varit möjligt.

PWC informerade Sametingets ledamöter den 13 november om den snart färdiga
konsekvensutredningen.
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 216
att

uppdra till kansliet bereda ärendet till styrelsesammanträdet i januari 2019,

att

behandla ärendet vid plenum i februari 2019.

Plenum i Saxnäs 23 - 25 maj - 2018 utsåg Östersund och Vilhelmina som alternativa
placeringsorter till Kiruna av parlamentsbyggnaden, samt att en konsekvensutredning
skulle utföras. Styrelsen beslutade utifrån plenums beslut att anlita revisionsfirman PWC
att utföra utredningen. Utredningen presenterades av PWC p å plenum i Storforsen 13 -16
november - 2018. Som framgått av tidigare beredning som förelagts plenum för beslut i
frågan är Kiruna att anse som huvudalternativ för placering av parlamentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 8, föreslå Sametinget besluta
att

m ed PWC utredning som grund först genomföra en omröstning mellan Östersund
och Vilhelmina. Det vinnande förslaget av dessa två orter ställs därefter mot Kiruna
för vilken ort som slutligen ska utgöra placeringsort för Sametingets
p arlamentsbyggnad.

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari
att

Östersund blir placeringsort för parlamen tsbyggnaden.

Information lämnas av utredare Ulrika Hannu och diskussion inför det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutar
att

ge kansliet i uppdrag inbjuda Östersund s kommun till möte gällande
parlamentsbyggnaden samt i övrigt bereda ärendet vidare.
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Samisk sannings- och försoningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10- 12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25-26, dm 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, §§ 7, 12.1
- Referengsgruppens protokoll 2019-04-10
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutade den 11-13 februari 2018, § 172.3;
att

upphäva styrelsebeslut 2017-04-10-12, § 78

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Uppföljningsmöte angående samiska sanningskommission är planerad till den 6-7 mars
2018.
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Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sann:ingskornrnissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (00)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet
enligt planering.

Vid uppföljningsmötet den 6-7 mars presenterades arbetsgruppens SWOT-analys och
Diskussion om det framtida arbetet.
Den nuvarande arbetsgruppens mandat upphör i och med att idedokumentet färdigställts
under första halvåret 2018.
Den nya arbetsgruppen föreslås bestå av 4 (fyra) ledamöter; en från styrelseblocket, en
från oppositionen och två ledamöter från de samiska riksorganisationerna.
Det slutliga beslutet tas av styrelsen med hänsyn bl a till budgetläget.

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskommission ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrund av Statsråd Kunhkes uttalade om att
man väntar in Sametingets svar.
Samtinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i n ära
samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskomrnission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen
och därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige - antaget den 22 juni 2017.
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Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Kommitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan med samerna, en sannmgs- och
försoningsprocess som :ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga
rättigheter i det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som h elhet."
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

Inget idedokument från arbetsgruppen eller rapport från DO har överlämnats till
styrelsen.
Styrelsen beslutade den 27 april 2018, § x
att

bereda ärendet vidare beroende att idedokumentet från arbetsgruppen inte har
överlämnats till styrelsen.

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut beslutat att Isak Utsi ska sammanställa
rapporten.
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 124
att

uppdra till kansliet bereda förslag till hemställan med tidsplan för det
fortsätta arbetet,

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskriminer:ingsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

Styrelsen beslutade den 9 -10 oktober 2018, § 163
att

kalla till samråd med det civila samiska samhället den 13 december
för att diskutera det fortsatta arbetet,

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskommissionen.
24(67)
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Samisk sannings- och försoningskommission - forts.

§ 42

Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 50,
att

lägga informationen till handlingarna.

Vid uppföljningsmötet med storgruppen den 13 december diskuterades och överenskoms
att en referensgrupp, underställd styrelsen, på sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från
oppositionen samt tre (3) ledamöter från de samiska riksorganisationer ska tillsättas.
Angående ledamöterna till referensgruppen överenskoms att nomineringarna
koordineras genom Lilian Mikaelsson vad gäller det samiska civilsamhället - samiska
riksorganisationema och Marie Persson Njajta vad gäller oppositionen
Styrelsen beslutade den 12- 14 december 2018, § 215
att

uppdra till kansliet utforma förslag till h emställan,

att

i det fortsatta arbetet och i hemställan till regeringen om Sanningskommissionen,
i enlighet m ed samrådet den 13 december,
- arbeta för att folkmöten ska arrangeras för att utarbeta mandatet och
metodiken för en framtida sanningskommission,
utgå från bl.a. arbetsgruppens SWOT-analys, DO:s minnesanteckningar från
rundabordssamtal om internationella erfarenheter av sanningskomrnisioner,
de finska och norska Sanningskommissionsprocessema, Svenska Kyrkans
vitbok, Sametingets rapport om rasism mot samer, internationell kritil< mot
Sverige utifrån internationella konventioner,
säkerställa att hälsoaspekten beaktas tidigt i processen,
trycka på vikten av att nyttja internationell expertis tidigt i processen,
ha en nära samverkan med det civila samhället och sametingspartiema genom
återkommande möten och genom den referensgrupp som utses i enlighet med
samrådet den 13 december.

att

utse en referensgrupp med sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från oppositionen
och tre (3) ledamöter från det samiska civila samhället - samiska
riksorganisationer

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorganisationer lämna förslag på ledamöter
senast14januari2019

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.
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Samisk sannings- och försoningskommission - forts .
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 7
att

ge kansliet i uppdra att utforma slutligt förslag till hemställan i enlighet med
styrelsens direktiv samt,

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.

Styrelsen beslutade även den 23 -24 janurai 2019, § 12. 1
att

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;
Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina Nordling
Marie Persson Njajta
att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organiationers nominerade
ledamöter,

att

besluta vilka ledamöter från de samiska riksorganisationer som ska ingå i
referensgruppen vid nästa styrelsesammanträde.

Möte med referensgruppen ägde rum onsdagen den 10 april med att bl a samråda om
förslaget till h emställan. Referensgruppen har lämnat ändringsförslag.

Styrelsen beslutar
att

~

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
Plenumsprotokoll 2018-05-23-25,§ 33
Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 123
Genomförandeplan
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 167
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 218
Styrelseprotokoll 2019-01-23- 24, § 9
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

Ny samisk reformpolitik ska igångsättas.
Syfte:
Innan en utvecklingsprocess igångsätts är det viktigt att säkerställa arbetets utformning
och inrikb.ung och att det är förankrat i det samiska samhället.
Folkmöten/dollagaddesagastallamat/samtal vid elden ska genomföras med syfte att få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Direktiv:
Genomföra ett antal dollasagastallamat/hearingar för att nå samer med en
representativ spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt, etc.
Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras b ehov för utveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet.

Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 33;
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 123
att

styrelseledamöterna Britt Sparrock, Lars-Miguel Utsi och Jan Rannerud
utarbetar förslag till plan för genomförande dollasagastallamat/hearingar,
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Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
att

Lars Miguel Utsi är sammankallande,

att

rapportera till styrelsen senast 4 juli.

Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 167
att

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018,§ 218
att

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 9
att

bereda ärendet tillsammans med styrelsens arbetsgrupp.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR
Dokument
- SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15 sak 3/2018
SPR:s handlingsprogram 2018-2019
Skrivelse från från Barents Eamialbmogiid Lavdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 134
SPR:s styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 43/2018
Verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-06-28
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 170
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
Verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-11-27
SPR:s styrelseprotokoll per capsulam 2019-01-23
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 10

Sametinget i Sverige har tagit över ordförandeskapet från och med den 15 maj 2018 och
16 månader framöver.
SPR:s råd beslutade om handlingsplanen för samma period.

SPR:s styrelse beslutade den 26 juni anta verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 170
att

uppdra ti11 kansliet identifiera gränshinder i samiska områden som hindrar
samarbete,

att

Marita Stinnerbom är ansvarig vad gäller handlingsplanens punkt 2.9
Jämställdhet och jämlikhet; arrangemang av internationell
urfolkskvinnokonferens i Saprni,

att

styrelseledamöter med respektive ansvarsområden även arbetar utifrån SPR:s
verksamhetsplan,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220

~

att

uppdra till kansliet bereda SPR:s sak angående EU-strategin sak till nästa
styrelsesammanträde,

att

uppdra till kansliet tillsammans med Anders Kråik bereda ärendet om SPR:s
sak om kulturarv,
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR - forts.

att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden informerar om pågående ärenden.
Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 10
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärenet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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§ 45

Klimatstrategi

./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 68
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 127
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 233
Styrelseprotokoll 2019-01-23 -24, § 18
Remiss till Sametingets partier och samiska riksorganisationer 2019-02-06, dnr 1.2.2-2019-230
Yttande från Samiraddi/Samerådet 2018-02-27, dnr 1.2.2-2019-230
- Yttrande från Landspartiet Sv Samer 2019-02-28, dnr 1.2.2-2019-230
- Yttrande från Saminuorra 2019-02-28, dnr 1.2.2-2019-230
- Yttrande från Landsförbundet Sv Samer 2019-03-01, dnr 1.2.2-2019-230
- Klimatanpassning, handlingsplan för samiska näringar och samisk kultur
- Förslag till klimatstrategi
Föredragande: Anne Walkeapää, Marita Stinnerbom

Styrelsen beslutade den 11- 13 april 2018, § 68
att

uppdra till kansliet tillsammans med närnndsansvariga i styrelsen ta fram de
underlag som redan finns skyndsamt se till att en klimatstrategi tas fram i vilken
konkreta åtgärder och insatser redovisas hur rennäringen och samiska näringar
ska kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna på kort och lång sikt.

Styrelsen uppdrog till kansliet att tillsammans med ansvariga i näringsnärnnden 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.
Sametingets har beviljat medel till fem pilotarbeten kring klimatanpassning. Samebyarna
ska ta fram klimat och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner för klimatanpassning.
Kansliet har en handlingsplan för klimatanpassning och prioriterade åtgärder.
En tidsplan har upprättats för arbetet med klimatstrategi. Gruppen har även utökats med
Sametingets styrelseordförande eftersom han har det övergripande ansvaret för
klimatfrågan.
Tidsplan:
Deltagande på SSR klimatseminarie den 30 maj
Möte via skype 21 juni
Utkast till klimatstategi till styrelsen
Förankring/ inspel med organisationer i augusti efter semester.
Uppdrag till kansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna
Styrelsen behandlar ärendet i januari 2019
Ärendet behandlas i plenum 2019
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Klimatstrategi- forts.
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 127
att

uppdra till kansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna ,

att

styrelsen behandlar ärendet i januari 2019,

att

ärendet behandlas i plenum 2019.

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 233
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträde.

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 18;
att

remittera förslaget till Sametingspartierna och de samiska riksorganisationerna,

att

remisstiden är till och med den 28 februari 2019,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i april 2019.

Yttranden har inkommit från Landsförbundet Svenska Samer, Landspartiet Svenska,
Samer, Saminuorra och Samiraddi/Samerådet.

För att få en helhetsbild av Sametingets klimatanpassningsarbete behöver man
läsa både klimatstrategin och Sametingets handlingsplan för klimatanpassning.
Det finns en nationell strategi för klimatanpassning prop 2017/18:163.
Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanspassningsarbete som trädde i kraft 2019;
innebär att Sametinget årligen ska redovisa sitt arbete med klimatanpassning samt minst
vart femte år uppdatera handlingsplanen och klimat- och sårbarhetsanalysen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

anta Sametingets politiska ställningstagande angående klimatstrategi enligt
bilaga.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

~

32(67)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

C0AHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL2019:3
2019-04-09-11

§ 46

Forskningspolitiska handlingsprogrammet

./.

Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 26.3
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, §§ 169,170
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 64
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, §§ 116.2, 125
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 180
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 230
Projektplan
Avtal
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 17
Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 14
Delrapport/underlag
Föredragande: Charlotta Svonni
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskni:n.. g

om samiska frågor.

Syfte:
.
t1
Att utforma ett forsknings politiskt handlingsprogr a.rn för Sametlnge ·

Bakgrund:
b .. ss s)· älva, 1
.f •
som eror o
1
Det samiska folket ska som urfolk ha självbestämmande ragor
konsekvent
genom Sametinget som ett folkvalt parlamer,..t: _ rör närvarande s~knas har vid olika
inflytande och delaktighet i forskning om s a m:"iskafrågor. S_aroettnge~ och därigenom
tillfällen erbjudits möjlighet att delta i fördebn...:In.gav forsknmgsmede
_ .. .
·u forski,_ing o
delvis kunnat styra forskning om samiska f:r å g or.
nd
Det finns ett behov för en tydlig politik frå::n.. !:3-anetinget 1 for~alla e ~s inflytande c
samiska frågor, bla. för att tydliggöra på vil..k__~ n nivå det saro1ska fo1ke t för att vis
delaktighet förväntas ligga på, hur forsk:ni.rl.._~ ~ris fokus ska utformas sar_;;- lt sätt.
hur forskning inom samiska frågor ska ut:fö-:ic::- '-3.-s på ett för samer accepta e

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november
att

"..2:l<=:l -:17, § 170

uppdra till kansliet att bereda äre : ~ d et.

d a it åt Lars Will
Styrelseordföranden har via ordförandeb ~ ~1ut 2018-01-17 upp r g
Svonni att utarbeta ett förslag till forsknifC"L... ~
spolitiskt program.

1

Vad vill vår nya styrelse arbeta för?, https://www.sai.x:t:t.:.
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Forskningspolitiska handlingsprogrammet - forts.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 125
att

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag.

Information och diskussion om det p lanerade arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 180
att

uppdra till kansliet teckna avtal m ed uppdragstagare Charlotta Svonni.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 230
att

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17
a tt

anta direktiv och projektplan enligt tecknat avtal.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17, föreslå Sametinget besluta
att

anta direktiven enligt förslag.

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari 2019, § 14
att

anta direktiven enligt förslag.
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Forskningspolitiska handlingsprogrammet - forts.
Presentation av Charlotta Svonni angående delrapport till underlag för
forskningspolitiska handlingsprogrammet. Slutrapport ska avlämnas i juru månad 2019.

Styrelsen beslutar
att

§ 47

lägga informationen till handlingarna .

Barents Rescue
Föredragande: Ulrika Hannu

Myndigheten för samhällskydd och beredskap MSB, informerade styrelsen i januari 2019
om övningen Barents Rescue som Sverige, genom MSB, är värd för den 23 -27 september
2019.
Barents Rescue utgör ett led i att, inom ramen för Barentsavtalet, utveckla förmågan till
gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor
och andra nödsituationer i Barentsregionen.

Styrelsen beslutar
att

lägga information till handlingarna.
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Möte med Kiruna kommunangående skoterturism, skoterförbud, turismnäring,
heliskiing, Esrange
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 148
- Inbjudan 2019-02-27, dnr 1.1.4-2019-350

Under hösten, vintern samt våren 2017/2018 har Sametingets styrelse uppmärksammat ett
allt hårdare klimat för samer inom Kiruna kommun. Med anledning av detta vill
Sametinget styrelse föra en dialog inom sakområden som berör samer och renägare med
ändamålet att förbättra samverkan inför framtiden. De sakområden som bör finnas med
är bland annat upplevelseturism och skoterförbud.
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2019, § 148
att

skicka inbjudan till dialogmöte.

Möte med Kiruna kommuns politiska ledning den 11 april inställdes.

Styrelsen beslutar
att

föreslå nytt datum för mötet med Kiruna kommun.
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§49

Samisk konsultationsordning

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 32.l
- Gjennomföring av konsultasjoner- Veiledning for Sametinget
Föredragande: Peter Engström

Sametinget har under förra regeringsperioden ställt krav på regeringen om att
Sametinget, organisationer och samebyar ska konsulteras i frågor som berör.
Sametinget har också haft svårt att få till möten med vissa statsråd och det behövs en
tydlig konsultationsordning på hur och vem Sametingets styrelseordförande och styrelse
bör träffa. Sametingets verksamhet är spridd på olika departement och det behövs goda
kontakter med statsråden.
Sametinget ska i sin tur konsultera det samiska folket, det fim1.s inte inskrivit i förslaget till
"konsultation i frågor som rör samiska folket". Sametingets plenum har beslutat att
förslag i stora frågor ska remissas det samiska civilsamhället men en konsultation innebär
att samråda, överlägga m ed civilsamhället.
Sametinget bör utforma en konsultationsordning inom Sametinget där det framgår hur
Sametingets styrelse och myndighet vmkonsulteras och hur Sametinget ska konsultera
det samiska folket.
I förslaget ska framgå hur styrelsen, nämnderna och kansliet ska konsultera
organisationer, samebyar och det samiska folket.
För att bereda ärendet föreslår styrelsen att tjänst upphandlas.

Styrelsen beslutade den 21 februari 2019, § 32.1
att

beslutar att kansliet bereder ärendet enligt ovan lämnat förslag.

Författningsförslaget som det får förstås efter att promemorian Ds 2017:43, Konsultation i
frågor som rör det samiska folket, remissbehandlades under hösten 2018 innebär att när
regeringen, en statlig förvaltningsmyndighet, ett landsting eller en kommun handlägger
ett ärende som kan få särskild betydelse för samerna ska konsultation ske före beslut i
ärendet. Konsultation ska ske m ed Sametinget som företrädare för det samiska folket. När
ärendet kan få särskild betydelse för en sameby ska konsultation även ske med samebyn.
Om ärendet kan få särskild betydelse för en samisk organisation med hänsyn till dess
inriktning, ska även organisationen konsulteras. En konsultation mellan å ena sidan
Sametinget och å andra sidan en statlig förvaltningsmyndighet, ett landsting eller en
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Samisk konsultationsordning - forts.
kommun ska ske i den form Sametinget önskar. Förslaget i denna del innebär att den
statliga förvaltningsmyndigheten, landstinget eller kommun har sista ordet i fråga om
formen för konsultationen. Vad beträffar regeringens konsultationsskyldighet innebär
författningsförslaget att regeringen bestämmer p å vilket sätt konsultationen ska
genomföras.
Som förslaget är utformat efter remissbehandfu1gen ska konsultationsskyldigheten inte
gälla för Sametinget. Det finns emellertid inget som hindrar att Sametinget - om behov
anses föreligga - ändå konsulterar berörda samiska intressenter och beaktar olika samiska
intressen som kan finnas i de ärenden som Sametinget handlägger. Det kan ske utan att
det är särskilt reglerat i en kommande lag om konsultation. Sametinget bör för detta
ändamål upprätta särskilda riktlinjer som anger när och hur sådana konsultationer ska
genomföras och i dessa riktlinjer också ange under vilka ekonomiska förutsäth1ingar
samiska intressenter förväntas kunna delta i sådana konsultationer.
Den första delen i styrelsens beslut som eftersträvar en lösning p å Sametingets problem
m ed att få till möten med vissa av statsråden är svår att reglera i Sametingets egna
styrdokument. Precis som det anförs i beslutet bygger sådana förutsättningar bland annat
på goda kontakter med statsråden. Därutöver finns befogad anledning att anta att
regeringen själv förbehåller sig rätten att avgöra inte bara på vilket sätt konsultationerna
ska genomföras (se författningsförslaget) utan även vem som företräder regeringen vid
sådana konsultationer.
Hur Sametinget själv vill konsulteras och hur Sametinget ska agera när Sametinget påtar
sig konsultationsskyldighet gentemot andra samiska intressenter bör lämpligen regleras i
egna riktlinjer för konsultationer med Sametinget och riktlinjer för Sametingets
konsultationer med andra samiska intressenter.
Riktlinjer för konsultation med Sametinget kan t ex innehålla följande2:
-

Inledning
Beskrivning av lag om konsultation och samrådsplikter enligt annan lagstiftning
Målsättning med kon sultation
Konsultationslagens begränsningar, förhållningssätt till undantagen
Beskrivning av ärendeberedning och beslutsfattande i stat, landsting och kommun och
när Sametinget menar att konsultationer ska inledas
- Information och offentlighet
- Internt förankringsförfarande och vilka funktioner företräder Sametinget i olika
konsultationer (kopplas till nya bestämmelser i Sametingets arbetsordning)
- Konsultationsförfarandet: tidig information, skriftlig eller muntlig, förberedelser,
genomförandet, egen dokumentation, protokollföring, offentlighet et c
2

Jämför Gjennomforing av konsultasjoner, Veileder for Sametinget, Samediggi
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- Konsultationstekn:ik (förhållningssätt, metod och agerande, intressefokus, objektiva
kriterier, partsförhållanden etc)
- Förfarandeordn:ing när konsultation inte genomförts när enligt Sametingets
uppfattning konsultation borde ha genomförts

Riktlinjer för Sametingets konsultationer med andra samiska intressenter kan upprättas
särskilt eller ingå i riktlinjer som gäller all konsultation. Det får övervägas vad som blir
mest ändamålsenligt. När Sametinget uppträder som konsultationsskyldig myndighet
uppkommer emellertid vissa andra överväganden och avgränsningar som inte gör sig
gällande när Sametinget ska konsulteras. Sametinget behöver därför upprätta riktlinjer för
när konsultation ska medges (det kan vara lagens avgränsning eller någon annan) och ett
regelverk för ekonomisk ersättning för den som företräder ett annat samiskt intresse. För
d et fall särskilda riktlinjer upprättas för Sametingets konsultationer med andra samiska
intressenter bör dessa innehålla flertalet av de ämnen som exemplifierats ovan.
Innehållsm ässigt kan sådana riktlinjer omfatta följande:
-

-

Inledning
Beskrivning av lag om konsultation och samrådsplikter enligt annan lagstiftning
Beskrivning av och avgränsning i Sametingets konsultationsskyldighet
Målsättning m ed konsultation
Information och offentlighet
Internt förankringsförfarande och vilka funktioner företräder Sametinget i olika
konsultationer (kopplas till nya bestämmelser i Sametingets arbetsordning)
Konsultationsförfarandet: när ska samiska intressenter informeras, skriftligt eller
muntligt förfarande, förberedelser, genomförandet, egen dokumentation,
protokollföring, offentlighet et c
Konsultationstekn:ik (förhållningssätt, metod och agerande, intressefokus, objektiva
kriterier, partsförhållanden etc)
Ersättnjngsmöjligheter till andra samiska jntressenter för genomförande av
konsultationer (nivåer, avgränsningar, schabloner, minimi- / takbelopp etc)
Dokumentation n är Sametinget avvisat konsultation med andra samiska intressenter

Även om den nya regeringen står fast vid sin målsättning att lämna ett lagförslag om en
lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket är det ovisst hur lagen slutligen
kommer att se ut när den antas. Arbetet m ed att upprätta interna riktlinjer är till viss del
avhängigt de materiella reglerna i en sådan lagstiftning. Till störst del m åste det anses
gälla riktlinjer för konsultation med Sametinget. Det hindrar em ellertid inte att arbetet
ändå kan påbörjas i de avseenden som har bäring på t ex internt förankringsförfarande
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och konsultationsteknik och att arbetet i så fall får avvakta i de delar som har tydligare
koppling till de materiella reglerna. Vad avser riktlinjer för Sametingets konsultationer
med andra samiska intressenter förhåller det sig annorlunda. Även om vetskap om de
materiella reglerna skulle underlätta arbetet med dessa riktlinjer är det inte en nödvändig
vetskap. Kansliet föreslår därför att kansliet uppdras att i första hand påbörja arbetet med
riktlinjer för Sametingets konsultationer med andra samiska intressenter och att styrelsen
informeras löpande under arbetets gång.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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§ 50

Valärenden

§ 50.1

Referensgrupp - samisk sannings och försoningskommission
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23 - 24,§ 12.1

Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018, § 215 bl a
att

utse en referensgrupp m ed sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från oppositionen
och tre (3) ledamöter från det samiska civila samhället - samiska
riksorganisationer

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorganisationer lämna förslag på ledamöter
senast 14 januari 2019

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 12.1
att

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskomrnission utse ledamöter och ersätare;
Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällströrn

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina N ordling
Marie Persson Njajta
att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organiationers nominerade
ledamöter,

att

besluta vilka ledamöter från de samiska riksorganisationer som ska ingå i
referensgruppen vid nästa styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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§ 51

Remisser

§ 51.1

Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari - april 2019

Styrelsen beslutar
att

§ 52.2

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Remiss - Nationell institution för mänskliga rättigheter
Dokument
- Remiss från kulturdepartementet 2019-02-22, dnr 1.2.1-2019-345
Föredragande: Susanne Idivuoma

Genom regeringsbeslut den 5 mars 2018 har utredaren Lise Bergh har haft i uppdrag att
föreslå hur en nationell :institution för mänskliga rättigheter (MR-institution) kan :inrättas.
Utredaren ska enligt uppdraget ta fram förslag m ed utgångspunkt i Parisprincipemas
riktlinjer för sådana institutioner. Förslagen ska h ålla sig inom ramen för den svenska
konstitutionella ordningen . I uppdraget har även ingått att föreslå hur :institution en ska
kunna utgöra den oberoende mekanism som krävs för att främja, skydd a och övervaka
genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för p erson er med
funktionsnedsättn:ing (CRPD). En utgångspunkt har därtill varit att riksdagen har
konstaterat att det finns sk äl som talar mot att institutionen :inrättas som en m yndighet
under riksdagen.
Utredaren föreslår i denna promemoria att MR-:inst:itutionen, benämnd Sveriges nationella
ins titution får mänskliga rättigheter, ska :inrättas som en n y myndighet under regeringen.
Rem:isstiden är till och med den 22 maj 2019.

Styrelsen beslutar
att

kansliet bereder ärendet vidare,

att

uppdrn till styrelseordföranden underteckna och insända yttrandet.
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§ 52

Inbjudningar/Meddelanden

§ 52.1

Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och rneddelandelista

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

§ 53

Motioner

§ 53.1

M 479- Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och
andra vägledande dokument

Ärendet utgår, se § 35.

§ 53.2

M 540 - Dvärgbandmask
Dokument
- Motion nr 540 av Ronny Svarto 2019-02-19rn dnr 1.1.8-2019-320

Ronny Svarta har den 19 februari 2019, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget så fort som möjligt begär en översyn över vilka regler som gäller
angående dvärgbandmask,

att

Sametinget - om inga tydliga regler finns - begär att behövliga regler för att
hindra dvärgbandmasksmitta införs.

Styrelsen beslutar
att

beehandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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§ 54

./.

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

ILO 169
Dokument
- Plenumsprotokoll 1999-10-26-29, § 24
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 229
- Förslag till underlag till hemställan
- Styreleprotokoll 2019-01-23-24, § 19
- Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, §
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 19
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

uppdra till ordföranden godkänna förslaget.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

anta förslag till hemställan enligt bilaga.

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari 2019, § 13
./.

att anta förslag till hemställan enligt bilaga.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 23 april.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

WGIP- Arbetsgruppen för urfolk i Barentsregionen WGIP kongress
och Indigenous Summit
Föredragande: Lars Anders Baer

Barents urfolkskonferens och Indigenous Summit äger rum den 27-28 maj 2019 i
Likssjuo/Lycksele.
Sapmi representeras med 16 delegater; fyra (4) delegater från varje land.
Deltagande i Barentssamarbetet med bl a urfolkskonferensen är inom ramen för Samisk
Parlamentarisk råd (SPR) vilket också även beslutats i handlingsplanen för perioden
2018-05-18 - 2019-09-18. ·

Styrelsen beslutar
att

utse Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi, Håkan Jonsson och Veronika Håkansson
till delegater i Barents urfolkskonferens och Indigenous Summit den 27-28 maj i
Likssjuo/Lycksele.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 56

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Internationell strategi
Föredragande: Matilda Månsson

Information om arbetet med internationella strategin, syfte strategisk inriktning,
övergripande mål, tematiska kapitel, prioriterade frågor, samarbete, kapacitetsbyggande,
speciella processer.

Styrelsen beslutar

§ 57

att

uppdra till kansliet bereda förslag till miniseminarium i samband med plenum,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Myndighetsdialogen den 5 juni
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutar

§ 58

att

uppdra till styrelseordföranden ge förslag på ärenden till m yndighetsdialogen,

att

behandla ärendet på telefonsammanträdet den 23 april.

Ändringar i Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Föredragande: Ida Åhren, Tareq Qureshi Kulturdepartemetnet

Med anledning av att vissa ändringar i Sametingslagen (1992:1433) träder i kraft
den 1 juli 2019 behöver ändringar i Förordning (2009:1395) m ed instruktion för
Sametinget göras.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Konsultationsordningen - det fortsatta arbetet
Dokument
- Remiss från Kulturdepartementet 2017-09-21, dnr l.2.1-2017-1209
Styrelseprotokoll 2017-10-04, § 143
Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, § 173.1
Remissyttrande 2017-11-27 resp 2017-11-28, dnr 1.2.1-2017-1209
Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 49
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 66
Plenumsprotokoll 2018-05-22, § 19
Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 111
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 126
Föredragande: Per-Olof Nutti, Peter Engström

Information och diskussion samt planering av det fortsatta arbetet från dels
den av Kulturdepartementet lämnade information den 21 maj och b ehandling
i plenum vid extra plenum den 22 maj.
Sametinget beslutade den 22 maj 2018, §
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutade den 24 maj 2018, § 111
att

lägga informationen till handlingarna.

Diskussion om pågående processen.
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 126
att

lägga informationen till handlingarna.

Kulturdepartementet informerade vid videomöte den 11 april om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutar

att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 60

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Agenda 2030
Föredragande: Matilda Månsson
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas
hållbarhetsmålen.
Statsminister Stefan Löfven deklarerade i regeringsförklaringen 2019 att Sverige ska
gå i bräschen för Agenda 2030 . Vice statsminister ansvarar för det nationella arbetet och
biståndsminsiter för det internationella arbetet. Tidigare ansvarade Det övergripande
ansvaret för det nationella genomförandet har därigenom flyttats från Finansdepartementet till Miljödepartementet.
Som ett led i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen Agenda 2030delegationen våren 2016. Agenda 2030-delegationens uppdrag är att:
• föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030
• främja informations- och kunskapsspridning
• förankra Agenda 2030 genom en bred dialog om hållbar utveckling med olika
samhällsaktörer
• föreslå regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska
bedrivas
Agenda 2030-delegationen överlämnade den 11 mars 2019 Slutbetänkandet: Age.nda 2030
och Sverige. Världens utmaningar - världens möjligheter

Styrelsen beslutar
att

§ 61

uppdra till kansliet utarbeta ett förslag till strategi.

Utredning om samiska kulturmiljöer

Ärendet utgår, se§ 35.
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§ 62

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

EU-strategi
Dokument
-

SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27, sak 76
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 220

Föredragande: Ingela Nilsson

Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220
att

uppdra till kansliet bereda SPR:s sak angående EU-strategin sak till nästa
styrelsesammanträde,

Styrelsen b eslutade den 23 - 24 januari 2019, § 21
att

ge kansliet i uppdrag att bereda ärendet vidare.

Mål
Ökad kunskap om EU:s struktur och organisering för att framgångsrikt och effektivt
kunna driva frågor som har betydelse för det samiska samhället/samiska folket.
Bakgrund
EU är en unik ekonomisk och politisk union mellan 28 europeiska länder. Det som från
början var en rent ekonomisk union har idag blivit en organisation som spänner över
många politikområden från kbmat, miljö och hälsa till utrikes- och säkerhetspolitik,
rättliga frågor och migration. Beslut fattas främst av EU-kommissionen,
Europaparlamentet och ministerrådet m en dessa har även andra uppgifter och
ansvarsområden. Utöver dessa finns flera andra EU-institutioner och organ, bl.a.
Regionkommitten som företräder regioner och kommuner i EU.

EU:s makt varierar från område till område. Inom handelspolitiken är det tex. bara EU
som får lagstifta d å medlemsländerna inte kan stifta egna lagar, medan i andra frågor får
EU endast stödja medlemsländerna när de själva lagstiftar. Ett EU-land bestämmer själv
över frågor som enbart rör det egna landet tex. planering för skola och sjukvård.
EU är starkt en gagerade i försvaret av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.
EU har i olika sammanhang markerat stöd för urfolks rättigheter. Europaparlamentet
uttalade i sin resolution den 3 juni 2018 stöd mot kränkning av urfolks rättigheter i
världen genom att uppmana till samråd med urfolk i alla överläggningar som kan
p åverka dem. Parlamentet uppmanar även alla stater av att följa ILO nr 169 och om man
ännu inte ratificerat konventioner, att göra det. Även EU-kommissionen har beslutat om
engagemang för urfolks åsikter och rättigheter ska respekteras i den EU-politik så p å
verkar Arktis.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

EU-strategi - forts
I anslutningsfördraget till medlemskapet i EU 1995 finns protokoll 3 i anslutningsakten
som berör samer och som bland annat handlar om ensamrätt till renskötsel inom
traditionella områden men också som kan utvidgas till att omfatta fortsatt utveckling för
exklusiva rättigheter som är knutna till samiska traditionella näringar.3
EU:s beslut påverkar samiska rättigheter både direkt och indirekt, utan att Sametinget har
möjlighet att direkt påverka. Det är heller inte alltid att medlemslandet hör Sametinget i
frågor som beslutas av EU. Därför finns ett behov att utveckla samarbetet med olika EUorgan och på den nivå som krävs för att nå framgång.
Insatser
Kompetenshöjande åtgärder i EU:s struktur, för fä ökad kunskap om och förståelse för
hur EU fungerar, de olika institutionernas uppgifter och ansvar i Parlamentet,
Kommission och Ministerrådet samt vilka andra kommitteer/organ det finns som är
viktiga ur ett samiskt perspektiv.

Identifiering av inom vilka politikområden som för Sametingets del kan vara
frarngångsrjka att arbeta med samt på vilken nivå (EU eller nationell nivå).
Samarbete med övriga Sameting på norsk och finsk sida av Sapmi kring gemensamma
och gränsöverskridande frågor.
Prioriterade insatser
• Identifiera och prioritera vilka frågor som kan behöva lyftas till EU-nivå. det kan vara
t.ex.:
o urfolks-/rättighetsfrågor
o miljö och klimat (art och habitat)
o rovdjur
o språk
• Skapa nätverk inom EU-apparaten för att arbeta effektivt med EU-relaterade frågor
• Utreda va] av eventuell plattform för deltagande och samråd på EU-nivå som berör
samiska samhället
• Arbeta för inkludering av samer i kommande program för Strukturfonderna
• Arbeta för att rennäringen får möjlighet till kompensation genom klimat- och
miljöåtgärder i likhet m ed jordbruket (strukturfonderna/CAP).

Styrelsen beslutar
att

3

EU-strategin fortsättningsvis ingår i den internationella strategin.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 241, 29/08/1994 s. 0352 d1ttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/ALL/?uri=CELEX:11994N/PRO/03)
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§ 63

OECD - utredningen

./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 26
- Styrelseprotokoll 2018-10-09- 12, § 188
- 2018-12-12- 14, § 235
- http:ljwww.oecd.org/developrnent/linking-the-indigenous-sami-people-with-regionaldevelopment-in-sweden-9789264310544-en.htm
- Linking the Indigenous Sami People wirh Regional Development in Sweden - High lights
- Sammanfattning av OECD-rapport Flyer Samer och regional utveckling
Föredragande: Per-Olof Nutti, Ingela Nilsson

OECD genomför en studie av ursprungsbefolkningars koppling till och del i regionala
utvecklingsprojekt. Syftet med studien är att utveckla policyrekommendationer som
förbättrar den ekonomiska utvecklingen för samer i Sverige och bättre integrera samisk
näringslivsutveckling med regionala för landsbygdsutveckling.
OECD genomförde delvis sin studie på plats i Sverige 19-23 februari. De besökte
näringsdepartementet i Stockholm och träffade förutom Sametinget och samiska
organisationer samt samebyar, ett brett spektrum av intressenter från regioner,
kommuner, privata sektorn och akademiker i Luleå, Gällivare, Jokkmokk, Storuman och
Lycksele.
Studien på plats i Sverige genomfördes i form av intervjuer och workshops och behandlar
olika tematiska områden. Målet med studien är även att främja en politisk dialog mellan
nyckelaktörer i landsbygdspolitiken och samiska samhället.
Styrelseordföranden, rennäxingsnämndens och näringsnämndens ordförande deltog vid
mötet i Stockholm den 19 februari. Resterande veckan Sametingets tjänstemän.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingarna.

OECD:s ansvariga kommitte fattar beslut om att anta rapporten i Paris den 6 november
2018.
Diskussion om strategi för användning av rapporten.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingarna.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

OECD - utredningen - forts.
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 235
att

uppdra till kansliet tillsammans med näringsansvarige i styrelsen följa upp
rapporten.

Den 27 mars 2918 lanserades OECD-rapporten; Linking the Indigenous Sami People with
regional and rural development in Sweden.
De huvudsakliga samiska affärssektorerna är renskötsel, turism och den kulturella
sektorn och andra landsbygdsnäringar. Rapporten gör djupdykning i dagens situation
för samiskt näringsliv, identifierar problem och ger konkreta genomförbara förslag hur
både regering, regioner, länsstyrelser oh kommuner kan förbättra samernas möjligheter
till förbättrade möjligheter till inflytande till landsbygdsutveckling.
De viktigaste rekommendationerna är;
1.

Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv

2.

Att förstärka policies och program

3.

Att stärka kopplingarna mellan samerna och regionalt utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutar
att

implementera rapporten i alla berörda nämnder,

att

informera om rapportens innehåll för kansli och plenum,/nämnder,

att

bjuda in regionala företrädare för en första träff ang. rapportens slutsatser
Tema: samarbete o samverkan framtida RUS

att

uppdra till kansliet att arbeta vidare på den interna genomförandestrategin

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

52(67)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-04-09-11

Ändring i Sametingets föreskrifter STFS 2007:4 om särskilt pristillägg på
renkött
Dokument
- Styrelseprotokoll 2007-12-13, § 178.2
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-11-22, § 74
Föredragande: Peter Engström

Slaktuppgifterna ska lämnas till Sametinget i elektronisk form, dvs datafil, diskett, CDrom eller annat sätt som anvisas av Sametinget. Ändringsförslaget avser att exkludera
diskett- eller CD - rom läsare.
Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att fastställa ändringsförslagen enlför föreskrifterna pristillägg.

Styrelsen beslutar
att

fastställa ändring i Sametingets föreskrifter STFS 2007:4 om särskilt
pristillägg på renkött.
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§ 65

Ändring i Sametingets föreskrifter STFS 2016:1 katastrofskadeskydd

./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2016-09-13, § 156
Rennäringsnämndens protokoll 9 -10 januari 2018, § 6
Rennäringsnämndens protokoll 29 maj, § 53
Rennäringsnämndens protokoll 22 november 2018, § 76
Konsekvensutredning
Förslag om ändrng i Sametingets förskrifter STFS 2016:1
Föredragande: Peter Engström

Samebyar har signalerat ornatt nuvarande föreskrifter (STFS 2016:1, beslutade den 13
september 2016) inte anpassats till klimatförändringarna. SSR har i en särskild hemställan
den 28 dernceber 2017 begärtatt föreskrifterna ändras. Rennäringsnämnden beslutade den
9-10 januari 2018 att uppdra till kansliet att se över om ytterligare förändringar i
föreskrifterna bör ske utifrån av djup snö och andra klimatrelaterade påverkan på
renbetet. 2 remissyttranden har inkommit anger en önska om förlängd utfodringstid till
sista april.
Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att fastställa ändringsförslagen enligt remissförslaget.

Styrelsen beslutat
att

fastställa ändring i Sametingets föreskrifter STFS 2016:1 katastrofskadeskydd.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
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Rovdjursstrategi

Ärendet utgår, se § 35.

§ 67

Nationalparker Vålådalen - Sylarna - Helags
Dokument
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 165
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 255
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 25
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 93.2
Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 142
Styrelseprotokoll 2016-09-13, § 154
bilaga
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 192
Styrelseprotokoll 2018-12-12 - 14, § 237
Konsultrapporter
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 22
Föredragande: Matilda Månsson

Styrelsen beslutade den 13 september 2016,§ 154
att

Sametinget stödjer den fortsatta processen at bilda en nationalpark i området
Vålädalen - Sylarna - Helags. Sametinget har ett aktivt uppdrag enligt
Sametingslagen och anser att en förutsättning för Sametingets stöd och
delaktighet i processen är att Sametinget ingår i resursägargruppen med ansvar
enligt projektdirektiven av Naturvårdsverket,

att

Sametinget hänvisar till tidigare skrivelse till projektledare och resursägargrupp
den 19 februari 2016 och hemställer ånyo att resurser frigörs för en projektledare
med en för samiska utgångspunkter samordnande uppgifter.
Uppdragsbeskrivningen föreslås vara följande:
•
Bidra till att ta fram ett förslag till beslut av en nationalpark i området
•
Santla upp och samordna kunskaper och synpunkter från samebyarna och
samer/samiska aktörer i området
•
Ta initiativ till möten (ex. samebyvisa) och förankra olika frågeställningar
•
Formulera underlag till arbetsgruppen
•
Ta fram konsekvensanalyser ur samiskt perspektiv av olika förslag
Ta initiativ till nya frågeställningar och lösningsförslag
•
•
Arbeta gentemot projektledare från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
samt ingå arbetsgrupp

att

Sametinget uppvaktar ånyo miljödepartementet och näringsdepartementet om
ovan angivna lagstiftningsåtgärder och förordningsändringar.
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Nationalparker Vålådalen - Sylarna - Helags - forts.
Beredrungsgruppen h ar kommit överens om en övergripande inriktning för en eventuellt
1 framtida n ationalpark i området Vålådalen-Sylama-Helags i Jämtlands län . Dokument
innehåller mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för. Dokumentet är en
överenskommelse mellan de parter som är representerade i nationalparksprojektets
beredningsgrupp, nämligen:
Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar
•
Bergs och Åre kommuner
•
•
Jämtland Härjedalen Turism
•
Sametinget
•
Länsstyrelsen i Jämtlands län
•
Naturvårdsverket
Dokumentet är inte ett slutligt ställningstagande om att en n ationalpark ska bildas eller
hur en sådan n ationalpark ska utformas, utan ett delbeslut - en avsiktsförklaring - som
det fortsatta arbetet i nationalparksprojektet kommer att utgå från. Dokumentet innebär
ett slutligt ställningstagande endast vad gäller den eventuella nationalparkens mål och
syfte.
Ett slutligt ställningstagande från de ovan listade parterna om huruvida en n ationalpark
bör bildas planeras ske i december 2020. [1]
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 192
att

styrelseordförande ges i uppdrag att bekräfta överenskommelsedokumentet
Mål, syfte och prel. övergripande inrilctningfår en eventuell nationalpark i VålådalenSylarna- Helags.

Paragrafen justeras omedelbart

Efter styrelsesammanträdet i oktober har det framkommit nya uppgifter.
Styrelsen beslutade den 12 - 1 december 2018, § 237
att

styrelseordförande avvaktar med undertecknandet av
överenskommelsedokumentet på grund av att ny information tillkommit i
ärendet,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign

56(67)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 67

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3/
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Nationalparker Vålådalen - Sylarna-Helags - forts.

Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 22;
./.

att

anta ställningstagandet enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart

Information lämnas om pågående ärendet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till h andlingarna.
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Laponiatjuottjudus
Dokument
- Remiss från Länsstyrelsen Norrbotten 2010-06-17, dnr 2010-934
- Styrelseprotokoll 2010-08-15, § 173.1
- Jokkmokks kommuns yttrande 2017-09-08
- Skrivelse från Mija Ednam 2018-06-03, dnr 1.2.6-2018-817
- Styrelseprotokoll 2018-06-12 - 14, § 140

Laponiatjuottjudus är det samiska namnet för Laponiaförvaltnigen. Den drivs som en
ideell förening med representanter för samebyarna i Laponia; Sirges, Jåhkågåska tjiellde,
Tuorpon, Baste cearru, Luokta Mavas, Unna Tjerusj, Slakka, Udtja, Gällivare
skogssameby, länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket samt Gällivare och
Jokkmokks kommuner.
Laponiatjuottjuds övertog ansvaret för världsarvet från länsstyrelsen i Norrbotten den
1 januar 2013 med en prövotid till och med den 31 december 2018.

Diskussion angående Jokkmokks kommuns yttrande, daterad 2017-09-08, till Miljö-och
En ergid epartemenet angående Laponiatjuottjudus ..
Styrelsen beslutade den 12-13 septembr 2017, § 138
att

lägga informationen till handlingarna.

Mija ednam, Laponiasamebyamas samarbetsorganisation, informerar i skrivelse
om situationen i Laponiatjuottjudus och anmodar Sametinget
att

arbeta för att säkerställa Laponiatjuottjudus framtid, med ett starkt samiskt
inflytande, i enlighet med de skrivna överenskommelser som gjordes under
Laponiaprocessen och undertecknades av alla parter,

att

arbeta för att det samiska inflytandet i världsarvsförvaltningen inte försvagas i en
eventuell ombildning av Laponiatjuottjudus eller upprättande av en n y
förvaltning.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018,§ 140
att

stödja Mija Ednams anmodan,

att

fortsätta arbetet och kontakta relevanta departement i ärendet.
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Laponiatju ottjudus - forts.
Styrelsen beslutar
att

§ 69

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Begäran om utvärdering av Sveaskogs försäljning av mark
Dokument
- M 500 av Torkel Stinnerbom, 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1265
- Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 28.5
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 85
Föredragande: Marita Stinnerbom

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 85
att

uppdra till kansliet utarbeta förslag till begäran att regeringen ska utvärdera sitt
uppdrag till Sveaskog om försäljning av mark på renbetesområde m ed
hänvisning till om syftet uppnåtts att få fler att etablera sig i landsbygden.

Styrelsen beslutar
att

delegera ärendet till rennäringsnämnden.
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Dispens för hjälm för renskötare
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 84.2
Föredragande: Marita Stinnerbom

Den 1 januari 2016 blev det lagkrav på att ha hjälm vid skoterkörning. Renskötare har haft
dispens från att bära hjälm sedan 1 januari 2018 gäller inte dispenser mera.
Inom renskötseln är skotern och terrängfordon ett arbetsredskap och en renskötare långt
över 1700 timmar per år. En hjälm ger belastning på huvudet och nacke och körning i svår
terräng ger extra belastning.
Skälet för hjälmkrav är att mildra allvarliga skador på förare passagerare vid färd av
terrängkörning. Renskötare har använt skotern i sitt arbete och har lärt sig hantera skoter.
Sametinget anser att det finns ingen konsekvensutredning hur en hjälm påverkar kroppen
och vilka skador som kan uppstå.

Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018, § 84.2
att

uppdra till kansliet att bereda frågan om hemställan angående generell dispens
för dispens för hjälm för renskötare till dess att en det är finns utrett hur
belastningen påverkar renskötaren.

Styrelsen beslutar

att

delegera ärendet till rennäringsnämnden.
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Korttidsstudiestödet
Dokument
- Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Styrelseprotokoll 2017-08-14, § 109
Styrelseprotokoll 2017-08-21, § 116
Styrelseprotokoll 2017-09-12-13, § 127.5
Styrelseprotokoll 2018-02-08,§ 37
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 92
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 116.3
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 25
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Marie-Louise Allas

Sametinget har budgeterat de senaste åren 515 000 kr för statsbidrag vid vissa studier i
samiska. För år 2017 så kommer utbetalningar den 25 juli ha uppgått till 272 039 kronor,
en del (38 617 kronor) av utbetald summa gäller kurser som avslutats december 2016.
Till kurser som avslutas under 2017 har till dags dato reserverats totalt 185 734 kronor.
Det som återstår av 2017 års budget är 57 000 kronor.
Utbetalningar har genom åren varit på mycket lägre nivå än det budgeterade beloppet,
2014 uppgick utbetalning till 130 000 kronor, 2015 var det 163 000 kronor och år 2016
uppgick utbetalningen till 99 000 kronor.
Sametinget har bedömt att bidraget med korttidsstudier är ett bra instrument i det arbetet
som syftar till uppfyllandet av såväl övergripande mål som Sametingets egna politiskt
fastställda mål för språkarbetet. För att göra bidraget känt hos samisk allmänhet har
informationssatsningar gjorts med bl. a. annonseringar och brevutskick. Sametinget har
också identifierat brist på ansvarig utbildningsinstitution som en tänkbar anledning till
det låga antal sökanden till korttidskurser, det legat på de studerande att själva ordna
med lärare, lokaler och medstudenter. Den ökning som nu sker kan ses som ett resultat
på att Sametinget nått ut med information om att statsbidraget finns samt att Samij
åhpadusguovdasj börjat erbjuda sådana kurser som avses i förordning och föreskrift.

Styrelsen beslutade den 14 augusti 2017, § 109
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet måndag den 21 augusti kl 13.00.
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Korttidstudiestödet- forts.
Styrelsen beslutade den 21 augusti 2017, § 116
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 -13 september 2017, § 157.5
att

avsätta 300 000 kron or från den folkvalda delen verksamhet 2299,
studier i samiska.

Paragrafen justeras omedelbart

Information lämnas om att korttidsstudiestödet inte kan beviljas på grund av
avsaknad av m edel.

Styrelsen beslutade den 8 februari2018, § 37
att

uppdra till kansliet bereda ärendet för att finna en lösning på korttidsstudiestödet
i samiska,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i april 2018.

Information lämnas om budgetläget.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 92
att

återuppta ärendet vid sammanträdet i juni månad.

Ärendet utgick vid styrelsammanträdet den 12 -14 juni 2018.

Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 25
att

Dll~

ge kansliet i uppdrag att utforma förslag till h em ställan.
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Korttidstudiestödet- forts.

Styrelsen beslutar
att

§ 72

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Utredning samisk språklag
Dokument
- Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) LOV-1987-06-12-56
Styrelseprotokoll 2017-11-29, § 195
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 3.1
Språknämndsprotokoll 2018-02-27-28, § 4
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 90
Språknämndsprotokoll 2018-05-14-15, § 25
Det samiska språket - frågor om Sveriges in ternationella åtaganden
Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 50
Styrelseprotokoll 2019-01-23 -24, § 26
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Mål:
Samiska ska bli likställd svenska språket i Sverige och samers rättigheter att använda
samiska ska lagfästas i en egen lag, Sarnelag.4
Syfte:
Att utreda rättsliga förhållanden utifrån urfolksperspektiv för att underlätta för
Sametinget att arbeta för att uppnå sitt mål (ovan).
Bakgrund:
Sametinget har i antagen språkpolitisk handlingsprogram angett att en samisk språklag
som säkerställer samernas språkliga rättigheter i realiteten är nödvändig. Denna lag ska
ersätta andra språklagar som reglerar samernas språl<liga rättigheter och i utformandet av
lagen ska Sametinget delges delaktighet. Sametinget har också i sitt remissyttrande till
delbetänkandet SOU 2017:60 Utredning av en stärkt minoritetspolitik; Nästa steg? lämnat
tilläggsförslag om en samisk språklag.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 191
att

4 Jmf

beh andla ärendet i samband med budgetberedning i december 2017.

Norges Lov om Sametinget og andra samiske rettsforhold (sameloven) kap 1, § 1-5
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Utredning samisk språklag - forts.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 90
att

uppdra till språknämndenatt påbörja utredningen av samisk språklag.

Språknämnden har behandlat denna fråga i december efter att Marie B. Hagsgård
presenterat sin rapport om förutsättningarna för en samisk språklag. För att kunna gå
vidare i denna fråga begär språknämnden att styrelsen beslutar om resurser för att
utforma förslag till den fortsatta inriktningen i arbetet samt i ett senare steg resurser i
form av juridisk kompetens för d et vidare arbetet.
Styrelsen beslutade den 23 . 24 januari 2019, § 26
att

uppdra till språknämndens ordförande tillsammans kansliet bereda ärendet
vidare.

Språknämndens ordförande informerar om det pågående ärendet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Sametingets språkstrategi
Dokument
- ·

Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 28
Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
Språknämndsprotokoll 2018-02-27-28, § 5
Språknämndsprotokoll 2018-05-14- 15, § 24
Styrelseprotokoll 2018- 10-09-12, § 194
Lista
Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 54
Plan för sammanställning av Sametingets språkstrategi
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 27
Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 5

Föredragande: Lars Miguel Utsi, Marie-Louise Allas

Sametingets språk.nämnd har haft genomgång av språkpolitiska handlingsprogrammet,
antaget av plenum 2016 och påbörjat arbete med att prioritera insatser samt planera
åtgärder för att verkställa dem. I arbetet framkom 10 insatser som ligger på styrelsens
ansvarsområde, språknämnden beslutade att uppdra till ordförande att tillskriva styrelsen
om behov av se över åtgärder för dessa insatser
Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 194
att

uppdra till ansvarig styrelseledamot i språk och kansliet bereda ärendet.

Språknämnden föreslår att Sametinget i 2019 godkänner en språkstrategi för sin egen
organisation (insats 19 i språkpolitiska handlingsprogrammet). Det är en av
språknämnden prioriterad insats. För att strategin ska bli klar i 2019 (beslut i plenum i
november) bör styrelsen besluta att påbörja arbetet och godkänna en plan för strategin.
Planen innebär bla. att nämnderna och kansliet (avdelningar, personal) bidrar med förslag
till strategin.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 27
att

påbörja arbetet med Sametingets språkstrategt

att

genomföra arbetet enligt angiven plan,

att

uppdra till kansliet att arbeta med ärendet.
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Sametingets språkstrategi - forts.
Språknämndens ordförande informerar om tidsplanen för det pågående ärendet
och ambitionen att Sametinget beslutar i ärendet vid plenum i november 2019.

Styrelsen beslutar
att

§ 74

lägga informationen ti11 handlingarna.

Giellagaldu
Dokument
- SPR råd 2011-10-29, sak 3/2011
- Plenumsprotokoll 2011-11-06-08, § 62
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20 -21, SPR s 21/2014
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
- Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
- Styrelseprotokoll 2018-02-08; § 24.1
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 93
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2018-04-19, dnr 1.3.8-2018-681
- Styrelseprotokoll 2018-06-12 -14, § 153
- Slutrapport 2018-681
- Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 6.2
Föredragande: Marie Louise Allas

Styrelsen beslutade den 2 februari 2018, § 24.1
att

uppdra till kansliet att inom nuvarande budgetramar utreda och se över förslag
till lösningar för att klara Giellagaldus verksamhet under verksamhetsåret 2018,

att

fortsätta arbetet med att finna lösningar för en permanent verksamhet av
Giellagaldu.

Samnordiska språkarbetet fortsätter under 2018 i samverkan i Sametingen i Finland och
Norge.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 93
att

D~

uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus framtida verksamhet .
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Giellagaldu- forts.
Kulturdepartementet beviljade den 18 april 2018 Sametinget 1 000 000 kronor i bidrag för
att tillsammans med Sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättandet av en
struktur för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar för att driva
språkvård, ge råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer.
Slutrapport ska lämnas senast den 15 februari 2019.

Sametinget fick 2018 en miljon kronor i extra anslag till Giellagaldu för att klara
verksamheten efter att interregprojektet som drev Giellagaldu avslutades under våren.
Medlen ska redovisas till departementet senast 15 februari.
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 153
att

överlämna rapporten med den ekonomiska redovisningen.

Information om Giellagaldus fortsatta verksamhet och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid plenum i maj 2019,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

besluta i ärendet vid telefonsammanträde den 23 april kl 09.00.
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